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ZŁOTE GODY W GMINIE ANNOPOL

W dniu 5 grudnia 2021 r. odbyła się piękna 
i wzruszająca uroczystość wręczenia „Medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie” .  Medalami 
odznaczone zostały pary małżeńskie z terenu Gminy 
Annopol, które przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym 
związku małżeńskim 50 lat.
Jubileusz ,,Złotych Godów” świętowali:
Czesława i Jan Czech
Teresa i Eugeniusz Duda
Elżbieta i Robert Gazarkiewicz
Zofia i Edward Gołębiowscy
Janina i Stefan Gonder
Teresa i Marian Judzińscy
Zenobia i Stanisław Kasperek
Teresa i Marian Olszówka
Elżbieta i Bogdan Paziak
Brygida i Witold Rokita
Teresa i Mieczysław Suszek
Wiesława i Marian Szczecina
Jadwiga i Marian Szot
Krystyna i Stefan Wójciccy
Wiesława i Stanisław Wójciccy
Wiesława i Antoni Zbiżek
Bogumiła i Kazimierz Żyłka
Czesława i Tadeusz Żyłka
Medale zostały przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Burmistrza 
Annopola Mirosława Gazdy.
Uroczystość poprzedzona została mszą świętą 
w intencji Jubilatów w Kościele Parafialnym 
w Annopolu, celebrowaną przez Proboszcza Parafii ks. 
Kanonika Krzysztofa Krzemińskiego.
Po mszy świętej nastąpiła prowadzona przez 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Annopolu 

Panią Marzenę Kwiatkowską oficjalna część 
uroczystości, podczas której aktu dekoracji medalami 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
dokonał Burmistrz Annopola  Mirosław Gazda.
P o  w r ę c z e n i u  m e d a l i  o k o l i c z n o ś c i o w y c h 
przemówienie wygłosił Burmistrz Annopola Mirosław 
Gazda, który podkreśl i ł ,  że (…) „Jubi leusz 
pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, to ważne 
wydarzenie dla naszej społeczności lokalnej. Wy 
drodzy Jubilaci jesteście bowiem dla młodego 
pokolenia symbolem trwałości małżeństwa i rodziny”.  
Następnie serdeczne życzenia Jubilatom złożyła 
również Przewodnicząca Rady Miejskiej w Annopolu 
Zenobia Jarmuła.
Jubilaci otrzymali legitymacje, szklane statuetki 
z życzeniami oraz koce z napisem "50 lat razem". 
Upominki zostały ufundowane przez władze 
samorządowe.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. 
Odśpiewano uroczyste 100 lat, a następnie 
zaproszono Jubilatów na skromny poczęstunek.
Dariusz Zgardziński poprosił jubilatów o refleksje 
z przeżytych wspólnie 50 lat. 
„Troszkę z górki, troszkę pod górkę, raz lepiej, raz 
gorzej ale jakoś udało się te pół wieku wspólnie przeżyć 
– mówi Pan Mieczysław Suszek. - Jeśli dwoje ludzi 
potrafi się porozumieć, to można żyć całkiem 
przyjemnie.
„Jedno drugiego powinno się starać zrozumieć 
i wszystko powinno się wspólnie organizować. I przede 
wszystkim ufać sobie. Zaufanie to jest wszystko. - 
uzupełnia żona, Pani Teresa Suszek.
„Jak przeżyć razem tyle lat? Babka kochała dziadka 
a dziadek kochał babkę i to wszystko. Jak babka się nie 
drze na dziadka to dziadek jest dobry. 

Czasem zdenerwowała ale to szybko przeszło. 
Wszystko było dobrze.” - podsumowuje ze śmiechem 
Pan Stefan Wójcicki.
„Raz było lepiej, raz trudniej ale jakoś się żyło i żyje się 
nadal.” - dodaje małżonka, Pani Krystyna„Poznaliśmy 
się w Restauracji Nadwiślanka, gdzie ja pracowałam. 
Przyjechałam tu specjalnie do tej pracy. - wspomina 
Pani Janina Gonder. Było to takie modne miejsce, do 
którego przychodziło wiele osób i można tam było się 
zapoznać.”
„Chodziłem wtedy do wieczorówki i po lekcjach 
przychodziłem tam na śledzika i wodę mineralną. - cofa 
się w czasie Pan Stefan Gonder. - I tam poznałem 
żonę. Pierwsza miłość i od razu ślub. Kiedyś tak było.”
 „Można powiedzieć, że to ja go poderwałam. Byliśmy 
bardzo młodzi, ja miałam lat 19, mąż 21 ale wtedy to był 
taki wiek, w którym ludzie już się pobierali. Kiedy się 
ktoś kochał to nie było odwrotu.” 
„Recepta na zgodne życie to cierpliwość, cierpliwość 
i jeszcze raz cierpliwość. A nagrodą jest wspólna 
radość z dzieci i ich dzieci. Mamy już wiele wnuków 
i nawet prawnuka, – konkluduje Pan Stefan.
„Najważniejsze jest zdrowie i ta pociecha z dzieci, 
o której mówił mąż. - dodaje Pani Janina
Aż trudno uwierzyć, że to już tyle lat razem. Pomimo 
różnych życiowych trudności, bo przecież każdy je ma, 
trzeba w małżeństwie umieć iść na kompromis. Bez 
tego być może człowiek już dawno by się rozszedł bo 
tak się to dzisiaj robi – jedno idzie w jedną stronę 
a drugie w drugą. Trzeba się wspierać i umieć 
przebaczyć. Dzięki temu, pomimo różnych prób, które 
mieliśmy, bo przecież różnie w życiu bywa, udało nam 
się przetrwać tyle lat.

UM
Dariusz Zgardziński

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY ODDZIAŁU 
MIEJSKO - GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W ANNOPOLU

10.Michał Bernat - Członek - Natalin
11.Marian Rybak - Członek - Janiszów
12.Czesław Kowal - Członek - Nowy Rachów
13.Zbigniew Stępień - Członek - Dąbrowa
14.Jan Leśniak - Członek - Świeciechów
15.Paweł Borowski - Członek - Annopol

W dniu 17.10.2021r. obradował Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Annopolu, w którym udział wzięło 32 delegatów 
wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych poszczególnych OSP, 
ustępujący członkowie zarządu i goście zaproszeni w osobach: Pani Zenobia Jarmuła – 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Annopolu, Pan Mirosław Gazda - Burmistrza 
Annopola, Pan Józef Paćkowski – Za - ca Burmistrza Annopola, dh. Sławomir Kloc - 
Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kraśniku, młodszy 
brygadier Tomasz Michalczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Kraśniku.
Zjazd podsumował pięcioletnią działalność, udzielił absolutorium ustępującemu 
zarządowi, zatwierdził  skład nowego zarządu, wybrał komisję rewizyjną 
i delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego. Skład nowego zarządu wybrał 
przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.
W skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Annopolu wchodzą 
następujący druhowie:
1. Grzegorz Targos - Prezes - Annopol
2. Marian Szustakowski - V-ce Prezes - Sucha Wólka
3. Andrzej Bednarek - Komendant - Annopol
4. Julita Domagała - Skarbnik - Kosin
5. Aneta Judzińska - Sekretarz - Opoka
6. Grzegorz Wójcik - Członek - Borów
7. Wojciech Matuszczak - Członek - Bliskowice
8. Sławomir Sokal - Członek - Grabówka
9. Mateusz Uranowski - Członek - Popów

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
1 .Tomasz Wożniak -  Przewodniczący - 
Świeciechów
2.Grzegorz Gaj - V-ce Przewodniczący - Opoka
3.Jerzy Sobka - Sekretarz - Natalin
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WERNISAŻ ALBINY RÓG
14 października w Centrum Kultury w Annopolu miał 
miejsce wernisaż inaugurujący wystawę prac Pani 
Albiny Róg, artystki z Baranowa Sandomierskiego.
Podczas wernisażu obecna była Pani Albina Róg wraz 
z mężem Henrykiem, Pani Zenobia Jarmuła 
Przewodnicząca Rady Miejskiej, która dokonała 
otwarcia wystawy oraz Seniorzy z Klubu Seniora 
„Nadal Młodzi”. Spotkanie poprowadziła Pani Lucyna 
Jaskowska, która przedstawiła sylwetkę artystki. 
O swojej niezwykłej pasji i sposobie tworzenia swoich 
prac opowiadała również Pani Albina. Refleksyjny 
nastrój spotkania dopełniły wiersz o tematyce jesiennej 
czytane przez recytatorkę Maję Targos.
Wystawa „Florografy liśćmi malowane” prezentowała 
30 przepięknych prac, które artystka stworzyła 
z zasuszonych kwiatów, liśći, traw, nasion i gałązek. 
Misterne kompozycje umieszczone za szkłem 
i oprawione w drewniane ramki, to cudowne kadry 
natury.
Artystka od dziecka zachwycała się pięknem przyrody 
i jest wielką miłośniczką roślin. Florografy „tworzy 
z potrzeby serca i duszy”. To jej miłość i pasja. Prace 
zachwycają różnorodnością tematyki np. pejzaże, 
zwierzęta ludzkie postaci, elementy bajkowe, 
architektura.
 WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

W tym roku po raz kolejny Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do 
programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. " Korzystając z możliwości pozyskania funduszy 
Dyrektor Biblioteki złożyła wniosek na zakup nowości 
wydawniczych. Warunkiem pozyskania był wkład 
własny, który w kwocie 11.000 zł zabezpieczył 
annopolski samorząd. Taką samą kwotę otrzymaliśmy 
z programu.  Z otrzymanych pieniędzy zakupiono 
nowości wydawnicze o które pytali czytelnicy, 
uzupełniono klasykę polską między innymi o pozycje 
Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz klasykę 
światową. Przy zakupach nie zapomnieliśmy 
o książkach dla naszych najmłodszych czytelników, 
którzy bardzo chętnie odwiedzają nasze biblioteki.
Narodowe Czytanie
Nasza instytucja włączyła się do X już edycji akcji 
"Narodowe Czytanie" pod Patronatem Honorowym 
Pary Prezydenckiej. W tym roku w naszych 
bibliotekach czytany był dramat Gabrieli Zapolskiej 
"Moralność pani Dulskiej".

W ciągu 20 lat stworzyła ponad 500 florografów, które 
prezentowała na ponad 50 wystawach. Po wernisażu 
odbyły się warsztaty florograficzne dla Seniorów 
działających w Klubach Seniora w Centrum Kultury. 
Podczas warsztatów artystka wprowadziła  Seniorów                
w arkana stworzonej przez siebie techniki tworzenia 
florografów.
Seniorzy pod okiem Pani Albiny i Jej małżonka 
stworzyli piękne kompozycje z zasuszonych darów 
natury. Było to fascynujące i udane spotkanie z artystką 
pełną pasji i umiłowania przyrody. 
Wystawę można było obejrzeć do 10 listopada br., 
toteż  nad kolorowym światem ukrytym w ramach 
obrazów Pani Albiny Róg pochyliły się dzieci 
z Przedszkola w Annopolu, młodzież z PSP 
w Annopolu, Seniorzy z annopolskich Klubów Seniora 
oraz Klubu Senior+ z Wymysłowa, a także mieszkańcy 
naszej gminy. Dało się zauważyć, że florograficzne 
arcydzieła budziły wśród oglądających podziw 
i uznanie dla talentu i wyobraźni Pani Albiny Róg. 
Dziękujemy za niezwykłe spotkanie ze sztuką.

                                                                                
CK 

Dziękujemy naszym czytającym za włączenie się do 
akcji.
Od początku listopada w Bibliotece w Annopolu jest 
wystawa, która w postaci 8 tablic prezentuje życie 
i twórczość Stanisława Moniuszki. Odwiedzając 
bibliotekę mamy okazję zapoznać się z twórczością 
klasyka muzyki.
Tradycją w naszej bibliotece stało się, że co roku 
odwiedza nas znana osoba ze świata kultury. W tym 
roku dzięki Instytutowi Książki odwiedził naszą 
bibliotekę podróżnik Leszek Szczasny. Na spotkaniu 
autorskim prezentował swoje podróże do Turcji 
w formie wyświetlanych zdjęć, oraz zdradził sekrety 
trudnego życia podróżnika. Promował też swoją 
książkę, którą mogli nabyć chętni uczestniczący 
w spotkaniu autorskim. W bibliotece znajduje się 
egzemplarz książki "Świat na wyciągnięcie ręki".
Rozmowa z podróżnikiem na kolejnych stronach 
Panoramy.
Zapraszamy. 

MGBP

I MIEJSCE DLA 
PSP W KOSINIE

Oddzia ł  Przedszko lny  z  Pub l iczne j  Szko ły 
Podstawowej w Kosinie zajął pierwsze miejsce 
w Powiatowym Konkursie Ekologicznym: ,,Każdy 
Chwat Sprząta Świat’’. Głównym celem konkursu było : 
kontynuowanie i potęgowanie idei międzynarodowej 
kampanii ,,Sprzątanie Świata’’, a także kształtowanie 
i podnoszenie świadomości ekologicznej oraz 
kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży 
wobec  ś rodowiska .  Uczn iow ie  z  Oddz ia łu 
Przedszkolnego wraz z wychowawczynią Panią 
Moniką Jocek podjęl i  dużo różnych działań 
ekologicznych: sprzątali miejscowość, brali udział 
w pogadankach tematycznych oraz happeningach 
ekologicznych, wykonywali prace recyklingowe 
itp. Organizatorem konkursu było Starostwo 
Powiatowe w Kraśniku

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA 
11 LISTOPADA

W dniu 11 listopada 2021 roku świętowaliśmy 103 
rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
O godz. 10.00 w kościele pw. św. Joachima i Anny 
w Annopolu odbyła się uroczysta msza święta 
w intencji Ojczyzny. Msza koncelebrowana była przez 
ks. kan. Krzysztofa Krzemińskiego, ks. kan. Antoniego 
Bezpalko oraz ks. Pawła Sulickiego.
Po mszy Zespół  Borowiacy zaprezentował 
wzruszający program artystyczny pn. „Póki Polska żyje 
w nas…”. Następnie zgromadzeni przeszli na 
annopolski Rynek pod pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Tam odbyła się dalsza część obchodów.
Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał Burmistrz 
Annopola Mirosław Gazda.
Następnie odbyło się składanie wieńców i wiązanek, 
przez przybyłe delegacje: w imieniu mieszkańców 

m i a s t a  i  g m i n y  A n n o p o l  w i e n i e c  z ł o ż y l i 
Przewodnicząca Rady, Burmistrz Annopola wraz 
z Zastępcą Burmistrza.
Złożono również wiązanki w imieniu Starosty 
Kraśn ick iego  o raz  Radnych  Powia towych , 
Przedstawic ie l i  MGBP, OPS, ŚDS oraz CK 
w Annopolu;  K lubu Senior+ z  Wymysłowa; 
Kraśnickiego Towarzystwa  Regionalnego w Kraśniku;
W imieniu PSP im. ks. Józefa Poniatowskiego 
w Annopo lu  w iązankę z łoży l i  Harcerze  20 
Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Nadwiślańskie 
Trampy”, delegacja z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Annopolu, delegacja dzieci z Przedszkola 
w Annopolu.
Burmistrz serdecznie podziękował wszystkim 
zgromadzonym za uczestnictwo w uroczystościach.

UM



4

„Nie do tego zostaliśmy stworzeni, żeby siedzieć 
w kącie i drżeć ze strachu. Musimy mieć odwagę 
normalnie żyć i stawiać czoło zagrożeniom bo 
ryzyko zawsze było i jest wpisane zarówno 
w podróż jak i w codziennie życie”

W październiku Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Annopolu odwiedził Leszek Szczasny – politolog, 
pisarz, poeta, społecznik a przede wszystkim 
globtroter, doktor filozofii UJ i fotograf, który 
zaprezentował zebranym mieszkańcom naszego 
miasta i gminy slajdowisko pt. „Pierwszy krok do 
orientu” opowiadający o swojej pierwszej, miesięcznej 
wyprawie do Turcji. 
Po spotkaniu i podpisaniu książek odpowiedział na 
kilka pytań naszemu felietoniście.

Dariusz Zgardziński – Odbył Pan w życiu wiele 
podróży. Z pewnością miał Pan podczas nich 
mnóstwo przygód. Proszę nam o kilku z nich 
opowiedzieć. 

Leszek Szczasny – W zasadzie cała taka podróż jest 
przygodą. To pytanie o przygody jest bardzo ogólne 
i trudno mi wyciągnąć coś z rękawa. Czy miałbym 
powiedzieć o jakiejś jednej?

DZ – Może o jakiejś sytuacji, która najbardziej 
zapadła Panu w pamięć.

Lsz – Spróbuję. Kiedy drugi raz wracałem z Syrii przez 
Turcję i zatrzymałem się w Stambule, szukałem 
miejsca na nocleg. Było to pod koniec września i było 
już trochę chłodno. Spanie pod chmurką, które 
zazwyczaj uskuteczniam podczas podróży już coraz 
mniej wchodziło w grę. Zatrzymać się u znajomych, 
u których byłem podczas pierwszej podróży w tamte 
strony się nie udało. Kiedy przybyłem na miejsce, 
w którym próbowałem się rozłożyć, zaczął padać 
deszcz. Pamiętam, że było już po północy, kiedy 
wyszedłem na rozwidlenie dużych dróg; nie były to 
autostrady ale było to jeszcze dość blisko centrum 
Stambułu. Pomyślałem, że tej nocy nie dam już rady 
się przespać i potrzebuję pojechać gdzieś gdzie jest 
lepsza pogoda albo liczyć na łut szczęścia, że spotkam 
kogoś kto mnie przenocuje. Było to myślenie trochę 
irracjonalne bo był środek nocy, środek Stambułu a ja 
w takim niekorzystnym miejscu próbuję łapać 
autostopa a przy tym sam nie wiem, dokąd chcę 
jechać. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu piętnastu 
minut zatrzymały mi się trzy samochody. Była to już 
druga moja podróż turecka, więc już potrafiłem jakieś 
proste komunikaty w tym języku sformułować. 
Z pierwszą osobą się nie udało, z drugą też nie ale 
trzecia jechała już w kierunku, który sobie obrałem. Był 
to Kurd. Kwestia Kurdów w Turcji to temat rzeka ale dla 
nas podróżników spoza tego kraju nie ma to większego 
znaczenia, nas – można powiedzieć – ten konflikt nie 
dotyczy. Mój wybawiciel zabrał mnie na późną kolację 
a o godz. drugiej w nocy trafiliśmy do niego do domu. 
Już wcześniej zadzwonił do swojej matki, żeby 
przygotował posłanie dla gościa, ona w środku nocy 
specjalnie wstawała, żeby przygotować mi łóżko.

ROZMOWA Z PODRÓŻNIKIEM, FILOZOFEM I FOTOGRAFEM
LESZKIEM SZCZASNYM

 Ja mówiłem, że mam śpiwór, i że wystarczy mi kawałek 
podłogi, że nie chcę sprawiać problemów ale oni 
stawiali sobie za punkt honoru aby ugościć mnie 
najlepiej jak potrafią. Przespałem się tam bardzo 
wygodnie, następnego dnia zostałem poczęstowany 
bardzo smacznym, obfitym śniadaniem i jeszcze ten 
młody Kurd wywiózł mnie na dobre miejsce wylotowe 
poza Stambułem, dzięki czemu mogłem spokojnie 
zakończyć moją kolejną przygodę z Turcją.

DZ - Czy było więcej podobnych przygód?

LSz - Takich sytuacji podczas podróży są dziesiątki. 
Niektóre umykają z pamięci dlatego staram się 
sporządzać notatki, to pozwala mi ocalić te 
wspomnienia. Sporą część z nich zawarłem w książce 
ale właśnie ta nocna sytuacja była dla mnie bardzo, 
bardzo mocna. Szczególnie współudział w tym 
wszystkim tej kurdyjskiej matki, która w środku nocy 
wstawała i ofiarowała się ze szczerą pomocą zrobił na 
mnie wielkie wrażenie. To była taka przygoda bardzo 
na plus. Zresztą 90% przygód było na plus.

DZ – Którą ze swoich podróży uważa Pan za 
najważniejszą?

Lsz – Ja zasadniczo nie lubię tworzyć sobie rankingów 
ale faktycznie ta turecka wyprawa, o której 
opowiadałem podczas dzisiejszego spotkania jest dla 
mnie ciągle bardzo ważna. Mam do niej ogromny 
sentyment. To była moja pierwsza podróż poza Europę 
i pierwszy kontakt ze światem islamu. Był to kontakt 
bardzo na plus. Później, kiedy jechałem pierwszy raz 
do Afryki, po drodze do Mauretanii przejeżdżałem 
przez Maroko. Tamto oblicze bardziej arabskiego 
islamu, z nachalnością traktowania turystów było 
chwilami naprawdę nieznośne. To tureckie podejście 
odbierałem bardzo pozytywnie a dodatkowo 
różnorodność, którą oferuje ten kraj sprawiła, że ta 
podróż jest ciągle na moim topie. Nawet po 
późniejszych podróżach największy sentyment mam 
właśnie do tej.

DZ – A jak z Afryką? Który z odwiedzonych na tym 
kontynencie krajów wspomina Pan najlepiej?
Który najbardziej zapadł Panu w pamięć?

Lsz – Jak już powiedziałem wcześniej, na początku 
było Maroko i Mauretania, która jest takim raczej mało 
odwiedzanym przez turystów zakątkiem w saharyjskiej 
Afryce. Kolejnym afrykańskim krajem jaki odwiedziłem 
była Rwanda. Ta podróż też była bardzo mocna. My, 
Europejczycy jesteśmy mocno związani  ze 
stereotypem dotyczącym tego kraju, z myśleniem 
o tym piekle, które wydarzyło się tam w 1994 roku. Mało 
kto leci do Rwandy, bo tam było to znane na cały świat 
ludobójstwo. ( Doszło tam do masakry osób 
pochodzenia Tutsi  - jednej z trzech grup ludności 
zamieszkujących Rwandę i Burundi – dokonanej przez 
ekstremistów Hutu, również jednej z trzech grup 
ludności zamieszkujących Rwandę i Burundi, będącej 
w znacznej większości. W ciągu około stu dni ofiarą tej 
masowej zbrodni padło od 800 000 do 1 070 000 ludzi. - 
przyp. autora).  

 W jakimś momencie dotarło do mnie przez internet, że 
minęło od tych zdarzeń już tak wiele lat, że zmieniło się 
tam przez ten czas bardzo dużo, i że paradoksalnie 
dzisiaj jest to jeden z najbezpieczniejszych krajów 
w Afryce. Wtedy pomyślałem: „Kurcze, ja chcę tam 
polecieć i to sprawdzić.” Staram się aby moje podróże 
nie były czysto geograficzne ale aby miały też trochę 
zaangażowania trochę głębszego, społecznego czy 
filozoficznego. Ta podróż była ważną lekcją dla mnie 
samego, a później, poprzez opowiadanie o tym staram 
się łamać te stereotypy, że tam jest niebezpiecznie, i że 
nie warto tam jechać. Jest to kraj nieduży ale bardzo 
urokl iwy, nazywany nieprzypadkowo zresztą 
Szwajcarią Afryki. Od tej podróży do Rwandy minęło 
już 10 lat ale jest ona ciągle mocno zakorzeniona 
i żywa w mojej pamięci i w moim sercu.
DZ – Podróżuje Pan przez odwiedzane kraje 
głównie autostopem. Jak to wygląda w Afryce? 

LSz – Próbowałem, zarówno w Mauretanii jak 
i w Rwandzie ale przyznaję, że było z tym trudno. Rok 
przed moją podróżą do pierwszego z tych krajów 
ekstremiści z afrykańskiej Al Kaidy przybyli z terenów 
Sahary, z sąsiedniego Mali porwali francuskich 
turystów i niestety ich zamordowali, porwali też 
Hiszpanów żądając za nich okupu i z tego względu było 
tam sporo kontroli wojskowych. Ja jadąc wiedziałem, 
że to się wydarzyło ale nie przekładało się to 
bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa. Te złe 
rzeczy działy się głęboko, głęboko w pustyni gdzie ja 
nie byłem w stanie dotrzeć ale było sporo tych kontroli, 
które trochę uniemożliwiały swobodne podróżowanie, 
w tym to autostopem. Tam, kiedy ktoś już jechał daleko 
to jechał zazwyczaj jako taksówka i raczej nie zabierał 
autostopowiczów tylko miał auto wypełnione 
pasażerami, którzy płacą za ten transport.Tam 
podróżowałem tymi taksówkami, busami. W Rwandzie 
podobnie. Tam też próbowałem ale nie znalazłem tam 
takiej luźniejszej formy transportu. Raz pojechałem 
w pewne miejsce autobusem i później chciałem 
dotrzeć jeszcze dalej ale niestety się nie udało.Nie tyle, 
że autostop nie zabierał, ale nie było po prostu 
samochodów, które by jechały w tamtą stronę.
Miałem autostopowe epizody w Tanzanii ale nie było 
ich wiele. Wiem, że jest bardzo dużo osób, które 
podróżują po Afryce w ten sposób ale trzeba mieć na to 
dużo czasu. Nie wiem czy warto sobie tak 
dogmatycznie założyć i dla samej idei stać i czekać 
kilka dni aż ktoś nas zabierze.

DZ – Trzeba mieć końską cierpliwość.

LSz – Ja tę cierpliwość mam ale uważam, że jest to po 
prostu strata czasu. Bilety autobusowe, choć nie są 
w Afryce wcale tanie, nie są też jakoś drastycznie 
drogie, dlatego trzeba się było pogodzić z faktem, że to 
nie działa i korzystać z tego, co jest. Przyjmuje się to 
z pokorą i robi się dalej swoje.

DZ – Z wykształcenia jest Pan między innymi 
politologiem. Z pewnością podczas podróży 
interesuje Pana geopolityczny aspekt i historia 
odwiedzanych miejsc.

LSz – Tak, interesuje mnie kontekst polityczny 
i społeczny, staram się poznać od tej strony te kraje, 
które odwiedzam.

DZ – Czy to jest czynnik, który decyduje 
o destynacjach jakie Pan wybiera?

LSz – Nie, absolutnie nie. Przede wszystkim o miejscu, 
które obieram sobie za cel podróży decyduje kwestia 
bezpieczeństwa. Czy jest tam bezpiecznie, czy nie? 
Kiedy ktoś słyszy, że byłem w Iranie, Omanie czy 
Rwandzie to nie wydaje się w pierwszej chwili, że są to 
bezpieczne zakątki świata ale okazuje się właśnie, że 
są. Przez każdą podróżą robię kwerendę i wiem gdzie 
jadę. To jest bardzo ważne. Drugie to to, aby nie trafić 
np. na porę deszczową, na jakiś monsun..

D Z  –  C o  w i ę c  p o z a  w y m i e n i o n y m  j u ż 
bezpieczeństwem w największym stopniu 
decyduje o wyborze?

LSz - Wybierając cel wyprawy staram się aby było to 
coś innego niż to czego do tej pory doświadczałem. 
Staram się aby podobne do siebie kraje się nie 
powielały a jest tych dość podobnych do siebie państw 
dużo, szczególnie w Afryce. Ten polityczny aspekt jak 
już mówiłem, jest raczej drugoplanowy ale ta polityką 
często jest nieodłączna w tle.
W niektórych krajach trzeba uważać bo chcąc – nie 
chcąc można się znaleźć na celowniku takich czy 
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A potem, kiedy już się trochę zorientujemy w temacie, 
trzeba po prostu spróbować. Niekoniecznie jechać 
zaraz do Turcji ale spróbować na początek w obrębie 
swojego województwa. Wziąć namiot, rozbić go pod 
lasem, tak trochę na dziko i sprawdzić samego siebie. 
Zobaczyć jak to na nas działa, na ile potrafimy sobie 
radzić w takich sytuacjach? Nie trzeba wcale daleko 
wyjeżdżać na takie pierwsze wypady. Prawda jest taka, 
że większe niebezpieczeństwa czyhają na nas 
w centrach miast. A kiedy już gdzieś wyjeżdżamy, 
w jakąś głuszę, może nam się wydawać, że grożą nam 
np. dzikie zwierzęta ale te zwierzęta raczej przed nami 
uciekają. Intuicyjnie uciekają słysząc nas już z daleka. 
Tylko jakieś chore albo oswojone osobniki mogą lgnąć 
do człowieka ale to są promile. Poza bezpańskimi 
psami, które faktycznie mogą nas oszczekać. 

DZ – I niedźwiedziami w Karpatach.

LSz – Tak, to fakt. Wiem o tym, że w Rumunii, na 
Ukrainie czy Słowacji takie przygody się zdarzają. 
Byłem w Rumunii kilka razy przejazdem, byłem też na 
przedłużonej majówce, spałem wtedy w samochodzie i 
nie miałem takich sytuacji ale słyszałem rzeczywiście, 
że tam niedźwiedź może pogonić. Też są na to różne 
sposoby. Trzeba się w miarę głośno zachowywać i ja 
też staram się to robić. Kiedy chodzę sam po górach 
gwizdam sobie, podśpiewuję, mówię sam do siebie 
i wydaję różne inne dźwięki. To jest naturalne bo 
zazwyczaj zwierzęta wyczuwają nas jakimś szóstym 
czy siódmym zmysłem i się oddalają ale może się 
zdarzyć, że jakieś się zawiesi i wtedy lepiej je ostrzec, 
że się nadchodzi.

DZ – Tak właśnie słyszałem z opowieści człowieka, 
który samotnie przemierzył cały łuk Karpat, że po 
pierwszym spotkaniu z niedźwiedziem później już 
przez całą dalszą drogę mówił do siebie.

LSz – W tym roku pierwsza Polka przeszła całe 
Karpaty.
DZ – Tak, widziałem fragment rozmowy z nią 
w telewizji. Spotkała niedźwiedzia już pierwszego 
dnia trekkingu, który trwał jeszcze chyba trzy 
miesiące. Też podkreślała, że starała się iść w taki 
sposób, żeby być słyszalną: stukała kijkami, 
szurała butami, śpiewała itp.

Lsz – A wracając do pytania: jak zacząć taką przygodę, 
można np. zacząć w grupie przyjaciół. We dwie, trzy 
czy cztery osoby, żeby czuć się pewnie, ale później, 
d o c e l o w o  w a r t o  p o p r ó b o w a ć  s a m o t n e g o 
podróżowania.  Wtedy jest  to dużo głębsze 
doświadczenie i przełamanie tych własnych barier. Jak 
już tego dokonamy to później za każdym razem będzie 
nam dużo łatwiej. Ja nie mówię, że całkowicie 
wyzbędziemy się obaw bo obawy można mieć ale 
chodzi o to aby nas nie paraliżowały. Bo często właśnie 
te różne rzeczy, które podsuwa nam głowa nas 
paraliżują. Trzeba popróbować. 
Ja nie mówię, że każdy musi w taki niezależny sposób 
podróżować. Niektórzy odnajdą się po prostu 
w wycieczkach zorganizowanych. 

DZ – Jakie są według Pana plusy takich 
niezależnych eskapad?

Lsz- Uważam, że kiedy ktoś już spróbuje takiej 
swobody, takiej pełnej spontaniczności, którą daje 
niezależna wyprawa poza biurem podróży to nie 
będzie chciał wrócić na utarte tory. Dla mnie ginie cała 
idea podróży kiedy jest jakiś grafik, że o tej godzinie jest 
to a o tej godzinie jest tamto, że tu mamy pół godziny na 
zdjęcia a tu pół godziny na obiad. Owszem, na pewno 
jakieś wspomnienia z takiej wycieczki się przywiezie 
ale to jest moim zdaniem 20% tego co można przeżyć 
będąc w tym czy innym miejscu na własnych 
warunkach. Najważniejsze chyba jest to, że wtedy nie 
trzeba się spieszyć. Można się wszędzie zatrzymać, 
porozmawiać z ludźmi. Kiedy zaczynałem podróżować 
było to bardziej na zasadzie zaliczania, jeżdżenia od 
punktu do punktu a dzisiaj owszem wiem, że tu jest 
fajnie i warto tam coś zobaczyć ale robię to bez 
nap inan ia  s ię  i  bez  gon ien ia  bo pośp iech 
automatycznie zabija frajdę jaką powinniśmy mieć 
z podróży. To nie o to chodzi. I trudno, może już nigdy 
nie wrócę w to miejsce i nigdy nie zobaczę wszystkiego 
tego co mogłem zobaczyć gdybym się spinał i spieszył 
ale wolę na spokojnie zobaczyć jedno z trzech miejsc 
ale na relaksie, bez urządzania niepotrzebnej gonitwy.

DZ – W pewnym momencie podróżowanie stało się 
Pana sposobem na życie. Wydał Pan książkę, pisze 
Pan następną, jeździ Pan po Polsce na spotkania 
autorskie i na takie jak u nas w Annopolu 
z podróżniczymi prezentacjami, robi Pan wystawy 
fotograficzne, sprzedaje Pan te fotografie..

Lsz – Tak, stało się to właściwie naturalnie. Nie było to 
tak, że siadłem w domu i stwierdziłem, że będę 

podróżował a potem będę urządzał takie slajdowiska 
i będę odwiedzał biblioteki i domy kultury. Był to taki 
moment, że szukałem jakiejś nowej pracy i kiedy 
miałem swój pierwszy pokaz w 2007 roku w rodzinnym 
Raciborzu pomyślałem, że spróbuję i roześlę 
informację o nim do innych placówek kulturalnych. Tak 
krok po kroku zaczęło się to rozwijać i stało się 
praktycznie moim zawodem.

DZ – Jak by Pan zdefiniował tę profesję?

LSz – Nie mam na to jednego słowa ale zawodowo 
opowiadam o podróżach w domach kultury i innych 
podobnych miejscach, trochę piszę.. Taki trochę 
włóczęga, trochę fotograf, trochę reporter, trochę 
pisarz.. Otwarty na drugiego człowieka w tym 
wszystkim i słuchający tych ludzi, których spotyka na 
swojej podróżniczej drodze. Myślę, że fajnie 
wymieszały się moje wykształcenia i moja osobowość, 
która też idealnie do tego pasuje. Nie była to praca 
zaplanowana, samo to się jakoś tak poskładało i myślę, 
że to też jest dobre. Podobnie jak w podróży. Uważam 
że nie ma sensu skrupulatnie planować tylko pozwolić 
tym rzeczom wokoło, po części pod naszą kontrolą 
uaktywnić.

DZ – Potrafi Pan usiedzieć dłużej na miejscu? Czy 
nieustannie ciągnie w świat?

Lsz – Ja potrafię. Mnie nie ciągną takie wielkie 
podróże, np. roczne, kilkuletnie czy dookoła świata. 
Nie uciekam też przed niczym. Nie chcę tu absolutnie 
oceniać i nie chcę dociekać jaki jest procent tych, 
którzy trochę gorączkowo czy jakby chorobliwie 
podróżują i jaki procent z nich ucieka od swojego 
miejsca? Jaki procent ucieka z jakiegoś powodu od 
swojego domu albo od jakichś rzeczy w swojej głowie? 
Jest oczywiście taki czas po powrocie z podróży, że 
znowu mnie gdzieś tam ciągnie ale często może to być 
wtedy np. jednodniowy albo weekendowy wypad, 
którym potrafię się nasycić. Nie jest tak, że źle się czuję 
będąc w domu. Tam też mam aktywności, które lubię, 
i w których się spełniam. Jest to taki naturalny czas 
odpoczynku, przerwy. Mnie wystarcza ten miesiąc czy 
półtora który spędzam w drodze i potem jest czas 
notatek, układania tego w głowie, doczytywania, itd. 
Jestem spod znaku Bliźniąt i mam takie dwie natury. 
Potrafię być dłużej w podróży a później potrafię dłużej 
posiedzieć na miejscu.

DZ – Co chciałby Pan powiedzieć czytelnikom 
Panoramy Annopola? Jakieś przesłanie od 
podróżnika filozofa.

Lsz – Może przesłanie na te dziwne czasy, które mamy. 
Nie wiem ile Pan może napisać bo to moje zdanie jest 
trochę pod prąd ale uważam w kontekście tego co się 
o b e c n i e  d z i e j e  n a  ś w i e c i e  w  z w i ą z k u 
z pandemią, że stworzyliśmy za dużą histerię. Gdyby 
podróżnicy, którzy podróżowali po świecie wcześniej, 
chcieli zlikwidować całe ryzyko związane z podróżą, to 
nigdzie by się nie wybrali. Kiedy jedziemy do Afryki czy 
do Azji, może nas ugryźć mały komar i możemy 
zachorować na śmiertelną malarię. Tak już niestety 
skonstruowany jest ten świat, że całe życie jest 
w jakimś stopniu obciążone mniejszym lub większym 
ryzykiem a przecież mamy odwagę żyć. Uważam, że 
nie można się dać sparaliżować takiej histerii jaka jest 
dzisiaj w związku z tym zagrożeniem, z tą jedną 
najsłynniejszą chorobą. I tak samo nie można się 
p o d d a ć  o b a w o m  z w i ą z a n y m  z  d a l s z y m 
podróżowaniem. Bo podróżując z głową, racjonalnie, 
z rozsądkiem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
da się to robić. I ja absolutnie nie namawiam do 
brawurowych, ryzykownych akcji ale do naturalnego 
ważenia ryzyka, które zawsze było i jest wpisane 
w każdą podróż i w całe nasze życie.
Mam nadzieję, że my jako ludzie tu na dole 
przezwyciężymy tę dominującą teraz tendencję do 
tworzenia sterylnego, całkowicie bezpiecznego świata, 
bo tego po prostu nie da się zrobić. Nigdy nie może być 
w 100% bezpiecznie. Możemy wyjść z tej biblioteki 
i  m o ż e  n a m  c o ś  s p a ś ć  n a  g ł o w ę .  M o j a 
najniebezpieczniejsza autostopowa przygoda nie była 
w Turcji, nie była w Albanii, Tanzanii, Omanie, na 
Ukrainie czy w Rwandzie a była w obrębie mojego 
miasta. Zabrał mnie jakiś psychopata i śmiertelnie 
mnie nastraszył. Na szczęście tylko taki był jego cel, 
żeby mnie nastraszyć. I to się wydarzyło w moim 
mieście a nie tysiące kilometrów stąd, w dzikim, obcym 
kraju.
Tam, w podróży praktycznie nigdy nie przytrafiło mi się 
nic złego.

DZ – Dziękuję bardzo za rozmowę.

Lsz – Ja również dziękuję za spotkanie i pozdrawiam 
wszystkich mieszkańców miasta i gminy Annopol.
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innych służb, szczególnie kiedy chce się jeździć poza 
tymi utartymi, turystycznymi szlakami a ja właśnie tak 
robię.

DZ – Był Pan na takim celowniku?

LSz – W Rwandzie i w Iranie kilkukrotnie odniosłem 
wrażenie, że jestem powodem pytań typu: Co ja tutaj 
robię? Co ja tam notuje? Co ja fotografuję? Miałem też 
konkretne zdarzenie tego typu w Tanzanii ale była to 
bardziej próba wymuszenia łapówek przez urzędników 
imigracyjnych, którzy mnie zgarnęli, przesłuchiwali 
i próbowali wmawiać, że mam wizę turystyczną 
a aparat reporterski i że jestem w tym kraju nielegalnie.

DZ – Brzmi jak kłopoty czyli dobra przygoda..
Lsz – Tak, tak.. To była przygoda. Na szczęście 
skończyła się bez płacenia łapówki, tylko dzięki temu, 
że znałem tam kogoś, kogo – jak się okazało – oni też 
znali. Po wykonaniu telefonu i interwencji tej osoby 
zostałem wypuszczony. Ale było niefajnie. Zabrano mi 
kartę z aparatu, sprawdzano zdjęcia, itp.

DZ – Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Miał 
Pan więcej incydentów podobnych do tego?

LSz – Miałem podobną sytuację w Mauretanii. Kiedy 
tam jechałem, w Sacharze Zachodniej (dawna kolonia 
hiszpańska, obecnie terytorium o nieustalonym 
statusie międzynarodowym – przyp. autora) nie 
zabrano mi wprawdzie karty ale wzięto do kontroli mój 
aparat, przeglądano i sprawdzano zdjęcia. Dobrze, że 
nie było tam nic podejrzanego. Lepiej być zawsze 
świadomym sytuacji politycznej w danym kraju i znać 
choćby pobieżnie prawa jakie w nim obowiązują, 
szczególnie kiedy podróżujemy sami, poza obszarami 
kurortów, kiedy próbuje się szwędać na własną rękę.

DZ – A jak z tym sypianiem pod chmurką? Można 
się domyśleć, że takie nocowanie wypada 
w różnych miejscach, często tam, gdzie zastanie 
człowieka noc. Nie miał Pan z tym problemów?
LSz – Kiedy nocowałem pod gołym niebem w Syrii, 
nagle, w środku nocy zjawili się jacyś ludzie. Nie mam 
pojęcia skąd mogli wiedzieć, że tam jestem a było 
więcej niż pewne, że nie pojawili się tam przypadkiem. 
Miejsce miałem nie do wytropienia a tu nagle pojawiają 
się faceci z jakichś mundurowych służb. Na szczęście 
w tej sytuacji też wszystko się dobrze skończyło. Warto 
poczytać wcześniej relacje osób, które były w danym 
miejscu aby być lepiej przygotowanym na to, co może 
nas spotkać. A później też być wyczulonym na pewne 
sprawy i odpowiednio ostrożnym, np. nie ciągnąć 
zbytnio za język pewnych ludzi, aby i oni później nie 
mieli jakichś nieprzyjemności.

DZ – Kiedy słucham, że idzie Pan na noc do 
jakiegoś pustostanu w Turcji czy jakiegoś 
ciemnego odludzia w Syrii myślę sobie, że musi 
P a n  m i e ć  s p o r e  w e w n ę t r z n e  p o c z u c i e 
bezpieczeństwa i sporą odwagę.

LSz – Raczej tak, ale jest to zbudowane wieloletnią już 
praktyką. Praktykuję to trochę na zasadzie 
samoobserwacji bo 90% tych obaw i lęków, które 
mamy – nawet idąc spać do pobliskiego lasu – mamy 
wyłącznie w głowie. Realne zagrożenia to jedynie mały 
procent. Nasza głowa produkuje domysły, czarne 
scenariusze i mocno w tym przesadza. Jest to fajne 
obserwować te własne lęki i wyzwalać się z tego 
nadmiaru strachów, które umysł chce nam podsuwać, 
często nawet w dobrej wierze, abyśmy byli ostrożni. Ale 
trzeba to kontrolować bo łatwo popaść w przesadę 
i przestać odróżniać nierealne niebezpieczeństwa od 
tych realnych. Traktuję moje podróże również jakoś 
ścieżkę wiodącą w tym kierunku.

DZ – Szuka Pan takich mocnych doświadczeń, na 
granicy ryzyka, albo takich, które zmuszają do 
zawalczenia z tym strachem?

LSz – Nie.. Do brawury u mnie daleko, nie o to mi 
chodzi. Nigdy nie podniecało mnie bicie jakichś 
podróżniczych czy innych rekordów, albo zdobywanie 
szczytów w jakichś ekstremalnych warunkach. To nie 
o to mi chodzi. To bardziej tak samemu ze sobą. 
Szukanie swoich barier i takie delikatne ich 
przekraczanie, krok po kroku. Nie lubię się z nikim 
ścigać a teraz podróże zmieniły się trochę w pewnego 
rodzaju sport. Mnie to zupełnie nie pasuje.

DZ – Jakich rad udzieliłby Pan osobom, które 
chciałyby rozpocząć taki rodzaj podróżowania 
poza utartym szlakiem?

Lsz – Najlepiej chyba pooglądać i poczytać relacje 
osób, które to robiły. Mój „Świat na wyciągnięcie ręki” 
jest dobrym wprowadzeniem. Internet jest dzisiaj pełen 
informacji. Wtedy kiedy ja zaczynałem podróżować 
trzeba było szukać tych informacji ze świeczką w ręku. 
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ANNOPOL
Dobiega końca realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol”, 
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 
Na inwestycję Gmina Annopol pozyskała dofinansowanie jeszcze w 2020 roku, 
natomiast sama realizacja przypadła na rok bieżący. W ramach projektu:
- zainstalowano 144 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2,73 kW do 4,29 kW,
- wykonano 101 instalacji solarnych (dwu- i trzy panelowych) do przygotowywania 
ciepłej wody na cele użytkowe,
- w 58 domach zostały wymienione stare piece na nowoczesne kotły zasilane biomasą 
o mocy od 15 kW do 25 kW.
Całkowity koszt projektu wyniósł 3 848 664,70 zł. z czego dotacja stanowiła 2 822 757,33 
zł.
Dzięki wykonaniu projektu nastąpi ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej dla 
mieszkańców którzy zdecydowali się na montaż paneli PV oraz kosztów związanych 
z produkcja ciepła dla mieszkańców, którzy zainwestowali w piece na biomasę oraz 
w kolektory słoneczne. Istotną kwestią, poza czysto ekonomicznymi przesłankami, jest 
również chęć dbania o środowisko naturalne, a w szczególności o czystość powietrza 
atmosferycznego.
Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol” jest kolejnym przykładem 
inwestycji realizowanych na terenie gminy, które związane są z ograniczeniem emisji 
CO2 do atmosfery i innych szkodliwych substancji powstających podczas spalania 
węgla. Inne inwestycje o prośrodowiskowym charakterze to: termomodernizacja 
5 budynków użyteczności publicznej, modernizacja oświetlania ulicznego czy 
zrealizowany jeszcze w 2015 r. pierwszy projekt dotyczące instalacji OZE dla 
mieszkańców. Inwestycje tego typu są niezwykle istotne dla zahamowania zmian 
klimatu, które obecnie mają miejsce. Ważne jest, aby podejmowanych działań było jak 
najwięcej, nawet w tak stosunkowo niewielkiej skali jak inwestycje w naszej gminie. 
Dane liczbowe pokazują, iż nawet takie niewielkie projekty, jak nasze, mają wpływ na 
ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Dzięki tym trzem ostatnim inwestycjom w Gminie 
Annopol, ilość emisji CO2 ograniczona zostanie o ponad 860 ton rocznie. 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Kształcenie młodych ludzi należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych 
i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga najwyższych kwalifikacji i umiejętności, jak 
również  wielu najlepszych przymiotów charakteru.
Dzień Edukacji Narodowej to dobry moment, by wyrazić uznanie i szacunek dla zawodu 
nauczyciela.  Wyróżniającym się w pracy pedagogom Burmistrz Annopola przyznał 
nagrody. W tym roku nagrodę otrzymali: Anna Łuba i Aneta Skorupa – Nauczyciele 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu, Małgorzata 
Kuś – Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeciechowie, Agnieszka Wójcicka - 
Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.
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MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów „Rakówka” 
obejmowała roboty na długości 82 mb. na kwotę 36 062,17 zł. Zakres prac: wykonanie 
drogi o nawierzchni asfaltowej z pełną konstrukcją na powierzchni 250m2.

W listopadzie br. dokonano odbioru modernizacji i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Annopol.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiszów na działce 
317 obejmowała roboty na długości 147 mb. na kwotę 63 370,67 zł. Zakres prac: 
wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z pełną konstrukcją na powierzchni 480m2.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosin obejmowała 
roboty na długości 269 mb. na kwotę 106 802,84 zł. Zakres prac: wykonanie drogi 
o nawierzchni asfaltowej z pełną konstrukcją na powierzchni 850m2.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin obejmowała 
roboty na długości 190 mb. na kwotę 31 238,06.zł Zakres prac: wykonanie samej 
nakładki asfaltowej na powierzchni 760m2.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa obejmowała 
roboty na długości 190mb. na kwotę 34 761,28zł. Zakres prac: wykonanie samej 
nakładki asfaltowej na powierzchni 880m2.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rachów 
w stronę Huty obejmowała roboty na długości 282mb. na kwotę 34 597,19zł. Zakres 
prac: wykonanie samej nakładki asfaltowej na powierzchni 845m2.
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Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opoka (nakładka skrót 
Janiszów) obejmowała roboty na długości 798 mb. na kwotę 124 951,35zł. Zakres prac: 
wykonanie samej nakładki asfaltowej na powierzchni 3 300m2.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opoka (od szkoły 
w kierunku Józefina) obejmowała roboty na długości 150mb. na kwotę 48 670,98zł. 
Zakres prac: wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z pełną konstrukcją na 
powierzchni 330m2.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastocze  obejmowała 
roboty na długości 145 mb. na kwotę 25 099,13zł. Zakres prac: wykonanie samej 
nawierzchni asfaltowej na powierzchni 580m2.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zychówki obejmowała 
roboty na długości 275,19 mb. na kwotę 120 893,70zł. Zakres prac: wykonanie drogi o 
nawierzchni asfaltowej z pełną konstrukcją na powierzchni 807m2.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastocze obejmowała 
roboty na długości 145mb. na kwotę 25 099,13zł. Zakres prac: wykonanie samej 
nawierzchni asfaltowej na powierzchni 580m2.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bliskowice (do wału)  obejmowała 
roboty na długości 300 mb. na kwotę 61 979,70zł. Zakres prac: wykonanie samej 
nawierzchni asfaltowej na powierzchni 900m2.
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Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świeciechów Duży (do 
głozyn)  obejmowała roboty na długości 100 mb. na kwotę 51 073,17zł. Zakres prac: 
wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z pełną konstrukcją na powierzchni 305m2

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opoczka (nakładka 
asfaltowa od ul. Partyzantów) obejmowała roboty na długości 316 mb. na kwotę 
50 241,07zł. Zakres prac: wykonanie samej nawierzchni asfaltowej na powierzchni
 1 290,00m2.

Wykonanie nakładki asfaltowej w Annopolu (plac targowy dz.nr 324) zakres prac 
obejmował wykonanie samej nawierzchni asfaltowej na powierzchni 800m2 na kwotę 
84 719,99zł.

Wykonanie parkingu w Annopolu (przy przedszkolu)  zakres obejmował wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 175m2 za kwotę 72 095,53zł.

W listopadzie br. dokonano zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciechowie.
Zamontowano 11 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy o mocy 4,345 kWp.
Wykonawcą instalacji była firma „FLEXIPOWER GROUP” Sp. z o.o. sp.k.
Wartość zadania 20 187,12zł.

W listopadzie br. dokonano zakupu i montażu wiat przystankowych w miejscowości 
Borów oraz Annopolu.
W Borowie zamontowano wiatę przystankową 2-przęsłową wraz z ławką i gablotką na 
rozkład jazdy. W Annopolu zamontowano wiatę przystankową 4-przęsłową ze 
ściankami przednimi, ławką, gablotką rozkładu jazdy i gablotą reklamową.
Wykonawcą zadania była firma „TEJBRANT POLSKA Sp. z o.o. z Wyszkowa. 
Wartość zadania 48 775,35zł. 
 Zdemontowana wiata z Annopola zostanie przewieziona i zamontowana w Janiszowie.



PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. 
„MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY W ANNOPOLU” 

W RAMACH  RPO WL NA LATA 2014-2020.

W poniedziałek, 25 października 2021 roku podpisano 
umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi 
Pr io ry te towe j  7  OCHRONA DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 
Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020.
Umowę w Departamencie Wdrażania Europejskiego 
Funduszu  Rozwo ju  Reg iona lnego  U rzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
podpisali Burmistrz Annopola Mirosław Gazda wraz ze 
Skarbnik Gminy Renatą Ziębą.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 370 851,32 zł, 
w y d a t k i  k w a l i fi k o w a n e  2  7 3 9  5 2 9 , 5 3  z ł   
a dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 
1 525 917,94 zł.
Zakres projektu obejmuje m.in.: modernizację 
wielofunkcyjnej sali widowiskowej - stolarka okienna, 
drzwiowa, trybuny teleskopowe, składany podest 
scen iczny,  sufi t  podw ieszany  akus tyczny,  

BUDOWA BULWARU NADWIŚLAŃSKIEGO CORAZ BLIŻEJ
W dniu 25 października br. ogłoszono wyniki 
p ierwszego pi lotażowego naboru wniosków 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Annopol 
uzyskała dofinansowanie do realizacji projektu pn. 
„ B u d o w a  B u l w a r u  N a d w i ś l a ń s k i e g o 
(zagospodarowanie nabrzeża Wisły)”.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 934 366,41zł.
Dofinansowanie 1 740 929,77zł (90%).
Deklarowany udział własny gminy 193 436,64zł (10%).
Inwestycja obejmuje budowę tarasu widokowego nad 
Wisłą o powierzchni 387,30m2, budowę budynku 
gospodarczego z toaletami, zakup i montaż siłowni 
zewnętrznej, skałki wspinaczkowej, oświetlenia 
solarnego, budowa ciągów pieszych, infrastruktury 
towarzyszącej (stojaki na rowery, ławki, kosze na 
śmieci), montaż tablic informacyjnych, bramek 
elektronicznych z systemem liczenia turystów, budowa 
monitoringu oraz nowe nasadzenia zieleni.
Termin realizacji inwestycji - 2022 rok.
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modernizację instalacji wewnętrznych (elektrycznej, 
niskoprądowej, c.o. i c.w.u., montaż wentylacji 
mechanicznej ,  k l imatyzac j i ,  ins ta lac j i  PV) , 
termomodernizację budynku. Ponadto budynek 
w pełni zostanie przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (budowa widny zewnętrznej).

Cel główny projektu: poprawa dostępności do 
i n f r a s t r u k t u r y  k u l t u r y  w  G m i n i e  A n n o p o l , 
przyczyniająca się do wzrostu udziału społeczeństwa 
w kulturze.
Rzeczowa realizacja projektu przewidywana jest do 
końca czerwca 2023 roku.
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ZAKOŃCZENIE REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWEJ 
DOFINANSOWANEJ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU 

ROZWOJU DRÓG 2021
W dniu 2 grudnia dokonano odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 
w istniejącym pasie drogowym ul. Świeciechowskiej w Annopolu wraz z budową 
kanalizacji deszczowej”. Inwestycja dofinansowana jest z ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 2021 (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).
Zakres projektu obejmował:
-przebudowę ul. Świeciechowskiej na długości 456,6 mb. wraz ze zjazdami
-przebudowę skrzyżowań z ul. Leśną i z drogą wewnętrzną
-przebudowę chodnika na długości 65m oraz budowa nowego odcinka chodnika na 
długości 377m wraz z dojściami do furtek.
-przebudowę przepustu na długości ok.13m.
-budowę kanalizacji deszczowej na długości 451,5mb, której zadaniem jest 
zapobieganie zalewaniu przez wody opadowe i roztopowe pobliskiej oczyszczalni 
ścieków. 
Wartość zadania wyniosła  1 373 126,22zł. Dofinansowanie inwestycji ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 wyniosło 50% kosztów kwalifikowanych, 
czyli  644 063,00zł. 
Wykonawcą zadania była spółka „PBI Infrastruktura S.A.” z siedzibą w Kraśniku.

UM
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POSZUKIWACZE OPRÓCZ ZABYTKÓW ODKRYLI RÓWNIEŻ 
„BIAŁE PLAMY” HISTORII

Kolejne ciekawe, a zarazem sensacyjne, zabytki 
zostały znalezione przez członków Nadwiślańskiej 
grupy Poszukiwawczej „SZANSA”. Eksploratorzy 
potwierdzili również hipotezy historyków o istnieniu 
wczesnośredniowiecznego ośrodka handlu, który 
znajdował się w pobliżu przeprawy przez Wisłę, a także 
prawdopodobnie zlokalizowali miejsce legendarnej 
bitwy pod Zawichostem z 1205, która przed 
Grunwaldem, zaliczana była do największych 
i najbardziej spektakularnych zwycięstw polskiego 
rycerstwa. Niecodzienne odkrycia były szeroko 
komentowane w ogólnopolskich mediach.
Poszukiwania zabytków w rejonie Zawichostu 
poszukiwacze z „SZANSY”, rozpoczęli  w październiku 
zeszłego roku, po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Sandomierzu. Są one 
prowadzone pod nadzorem archeologicznym, 
a uczestniczą w nich również eksploratorzy ze 
Stowarzyszenia Wspólne Dziedzictwo.
Poszukiwaliśmy miejsca legendarnej bitwy z 1205 
roku, gdzie wojska polskie stoczyły walkę z wojskami 
ruskimi – mówi Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz 
z NGP „SZANSA” – I można powiedzieć, że nam się to 
prawdopodobnie udało. W wytypowanych do badań 
miejscach, znaleźliśmy liczne militaria tj. groty strzał, 
głowice mieczy, rycerskie ostrogi, strzemiona i kiścień. 
To co nie udało się dokonać naukowcom, udało się  
zrealizować nam poszukiwaczom – dodaje.
Jednak nie znalezione militaria wzbudziły największe 
zainteresowanie poszukiwaczy i nadzorujących ich 
pracę archeologów.
-  W trakcie trwających rok (do końca września 2021 r.) 
poszukiwań znaleziono ponad 130 denarów 
wczesnośredniowiecznych - polskich i saskich z XI w., 
ponadto pojedyncze monety węgierskie, czeskie, 
niemieckie i angielskie z tego samego czasu, oraz 
młodsze  z pierwszej połowy XII w. - mówi archeolog dr 
hab. Marek Florek z UMCS w Lublinie.
 - Odkryto również około 30., służących do odważania 
srebra, żelaznych powlekanych brązem odważników 
z końca X, początków XI w., kilkadziesiąt odważników 
żelaznych i ołowianych młodszych typów, zapewne 

z XII i XIII w., srebrne i brązowe ozdoby i ich 
elementy:ażurowe paciorki różnych kształtów, 
fragment zausznicy srebrnej, kabłączki skroniowe, 
okucia końców rzemieni, klamry pasów, zawieszki-
dzwoneczki, itp. datowane od końca X po koniec XIII 
w., dewocjonalia, przede wszystkim krzyżyki, w tym 
niektóre zdobione emalią – wylicza archeolog.
Najbardziej spektakularnymi odkryciami, oprócz 
o d w a ż n i k ó w  p o w l e k a n y c h  b r ą z e m ,  k t ó r e 
w handlu używane były dawniej przez Wikingów lub 
przez osoby z nimi się kontaktujące okazały się jednak 
inne zabytki. Wiosną br. poszukiwacze znaleźli liczący 
około 2000 srebrnych monet, skarb z XII w. oraz dwie, 
wczesnośredniowieczne bulle książęce.
- Skarb znajdował się kilkadziesiąt centymetrów pod 
ziemią, w stosunkowo płytko zakopanym naczyniu. 
Składają się na niego niemal wyłącznie denary książąt 
piastowskich Władysława Wygnańca i Bolesława 
Kędzierzawego. Choć wiele osób z wykrywaczami nad 
nim przeszło, to dopiero w marcu br. jeden z kolegów 
miał szczęście go podjąć - opowiada Paweł Paćkowski 
poszukiwacz z NGP „SZANSA”. 
Znalezione bulle to fragment pochodzącej z końca XI 
bądź początków XII w. ruskiej pieczęci ołowianej, 
prawdopodobnie księcia Światopełka (Michała) 
Izjasławowicza oraz polska książęcą pieczęć ołowiana 
(bul lę) ,  na leżąca najpewnie j  do Boles ława 
Krzywoustego.
Oprócz zabytków wczesnośredniowiecznych 
znaleziono również zabytki z wcześniejszego okresu. 
Jednym z nich jest fragment fibuli palczastej czyli 
zapinki.
- To kolejny spektakularny zabytek, który datowany jest 
na późny okres Wędrówek Ludów, który może się 
wiązać z pierwszą falą Słowian, jaka pojawiła się 
w Małopolsce. To rzadkość na ziemiach polskich – 
stwierdza dr hab. Marek Florek.W związku 
z dokonanymi przez eksploratorów odkryciami 
w październiku br. w Trójcy przeprowadzone zostały 
badania archeologiczne. Oprócz naukowców 
i studentów Wydziału archeologii UMCS w Lublinie  
udział w nich wzięli również poszukiwacze z SZANSY.  

W trakcie badań pozyskano m.in. 3 monety wchodzące 
w skład skarbu, który został znaleziony w marcu br., 
fragment bogato zdobionego grzebienia kościanego 
oraz kolejny skarb wczesnośredniowieczny.
- Znaleziono  kilkanaście monet lub ich ułamków oraz 
drobne fragmenty ozdób srebrnych z końca X 
i początków XI w. Zabytki te są obecnie opracowywane 
ale już wiadomo, że są wśród nich monety niemieckie 
i angielskie. Monety te, ich ułamki oraz fragmenty 
ozdób srebrnych wydają się stanowić pozostałość 
kolejnego skarbu srebrnego, tym razem znowu z XI w. 
informuje dr hab. Marek Florek
Według archeologa obecność, znalezionych w jednym 
miejscu, wielu cennych zabytków wskazuje na to, że 
dawna miejscowość Trójca była najistotniejszym 
ośrodkiem XI-wiecznego handlu w północnej 
Małopolsce. Uważa on, że była ona położona 
w miejscu jednej z najważniejszych średniowiecznych 
przepraw przez Wisłę, gdzie krzyżowały się tam dwa 
ważne szlaki handlowe z Rusi ze szlakiem 
prowadzącym znad Morza Bałtyckiego nad Adriatyk. 
Jego zdaniem dotychczasowe wyniki badań to 
odkrycia w skali europejskiej.  
Badania w Trójcy cały czas trwają. 

Stowarzyszenie „SZANSA”

NADWIŚLAŃSKI MARSZ NORDIC WALKING - CHODZIMY Z  SZANSĄ
Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia Mieszkańców 
Gminy  Annopo l  „SZANSA”  sk ie rowaną  do 
społeczności lokalnej w celu jej aktywizacji, 
propagowania zdrowego stylu życia oraz promocji 
gminy Annopol był  „Nadwiślański Marsz Nordic 
Walking - Chodzimy z SZANSĄ”. Impreza odbyła się 
19. września br. i rozpoczęła się powitaniem 
przyby łych gośc i :  Pana Burmis t rza Józefa 
Paćkowskiego, Pani Przewodniczącej Rady Gminy 
Zenobii Jarmuły, Pani Sołtys Jakubowic Karoliny 
Biernackiej oraz Pana Radnego wsi Jakubowice 
Zdzisława Romańskiego. Pomimo nienajlepszej 
pogody, dobry humor i gorąca atmosfera towarzyszyły 
zebranym już od pierwszych chwil Dla miłośników 
nord ic  walk ing.  Stowarzyszenie  „SZANSA” 
przygotowało dwie malownicze trasy na 12 km i 6 km. 
Po wspólnej rozgrzewce, przeprowadzonej przez 
Panią Elżbietę Krawczyk z Fundacja BezMiar z Puław, 
na trasę 11 km wyruszyła pierwsza grupa. Pozostali 
mieli okazję poznać lub doskonalić prawidłową 
technikę chodu z kijami razem z Krystyną Stygą 
z Kolbuszowej. Po krótkim szkoleniu, wyruszyła grupa 
maszerująca na 6 km. Uczestnicy marszu zachwycali 
się widokami i pięknem zasobów przyrodniczych, 
znajdujących się na terenie gminy Annopol. Na mecie 
otrzymali pamiątkowe medale i pakiety startowe, 
w których znalazły się: worek sportowy, komin, woda 
i baton regeneracyjny. 
Po wspólnym posiłku i ogrzaniu się przy ognisku 
członkowie „SZANSY” podziękowali osobom, które 
wsparły nasze nordikowe działania, dzieląc się swoją 
wiedzą i doświadczeniem – Elżbiecie Krawczyk, Maryli 
Miłek, Krystynie Stydze oraz Pawłowi Bieleniowi. Na 
zakończenie wśród uczestników, rozlosowano 
nagrody w postaci 22 kart podarunkowych o wartości 

od 20,00 zł do 500,00 zł na sumę 1 700,00 zł.
Nasze działanie było współfinansowane przez Urząd 
Miasta w Annopolu, w ramach realizacji zadania 
publicznego, na realizację którego otrzymaliśmy 
wsparcie w wysokości 5 710,00 zł. Z pomocą przyszli 
nam również sponsorzy: Sklep hydrauliczny Empires 
Dariusz i Piotr Sikora Sp. J. z Annopola, Sklep Auto 
Części z Annopola oraz Firma PPW NABOR  
z Kraśnika.
W trakcie imprezy zbierano również pieniądze na 
leczenie i rehabilitację Nikoli Grzesik, dziewczynki 
chorej na niezwykle rzadką wadę genetyczną. 
Uczestnicy marszu nie pozostali obojętni na naszą 
prośbę o pomoc i puszkę Nikoli zapełnili kwotą 1175,00 
zł. 

Realizacja projektu Nadwiślański Marsz Nordic 
Walking - Chodzimy z SZANSĄ pozwoliła na na 
propagowanie form aktywnego spędzania czasu 
wolnego, walorów turystycznych gminy Annopol, 
rozwój integracji społeczności lokalnej, a także na 
nawiązanie dialogu międzypokoleniowego, bowiem 
uczestnikami projektu były osoby w różnym wieku: 
dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. 
Stowarzyszenie SZANSA Wszystkim serdecznie 
dziękuje za pomoc, zaufanie i wspieranie naszych 
działań. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na 
Drugim Nadwiślańskim Marszu Nordic Walking.

Stowarzyszenie „SZANSA”
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HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZYBYWA
Organizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol „SZANSA” akcje zbiórek 
krwi cieszą się dużym powodzeniem. Nasz teren stał się „małym zagłębiem” ludzi chcących się 
dzielić najcenniejszym darem, jakim jest krew. W bieżącym roku przeprowadziliśmy 4 zbiórki,
 a w ciągu ostatnich trzech miesięcy dwie tj. 16 października (akcja terenowa) i 4 grudnia (akcja 
stacjonarna w Centrum Kultury w Annopolu). Obie zbiórki dzieliło 7 tygodni, zatem wzięły w nich 
udział różne osoby, bowiem pomiędzy donacjami musi upłynąć co najmniej 8 tygodni. Na oba 
wydarzenia zgłosiło się łącznie 57. dawców, 41. oddało krew, a dla 16. była to pierwsza donacja. 
Podczas grudniowej akcji zbierano krew dla czteroletniego Kacpra Koszałki, który walczy 
z ciężką chorobą nowotworową. Dzięki dziesiątkom dawców, zarówno Kacper jak i wiele innych 
osób, może liczyć na pewny dostęp do krwi. Za zaangażowanie, pomoc i wsparcie 
stowarzyszenie „SZANSA” dziękuje: Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie,  Klubowi Honorowych Dawców Krwi Kraśnik "Wystarczy Chcieć" oraz Pani Joannie 
Markiewicz - Dyrektor Centrum Kultury w Annopolu. 

Stowarzyszenie „SZANSA”



Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że można się nadal zgłaszać do tut. 
Ośrodka ul. Leśna 2 po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza nabór do Klubu Senior+ w Annopolu, 
który rozpoczyna swoją działalność od stycznia 2022r. Zapraszamy osoby będące 
mieszkańcami Gminy Annopol, w wieku 60+, nieaktywne zawodowo i pragnące 
w sposób aktywny wykorzystywać swój czas wolny.
Proponujemy udział w zajęciach aktywizujących, integracyjnych, edukacyjnych,  
rekreacyjnych oraz prozdrowotnych.
Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kultury w Annopolu. Udział w projekcie jest 
bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

 
ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020
Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, 
niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny 
nie przekracza w 2021 roku:
· 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
· 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. 
Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.
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Osoby zainteresowane udziałem w Klubie Senior+ prosimy o wypełnienie dokumentów 
rekrutacyjnych tj. formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa i złożenie 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 do 15.30. Rekrutacja do udziału w programie ,,Senior+” trwa do 24 
grudnia 2021r.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
Szczegóły pod nr. tel:. 15/8613404
Zapraszamy !!!

PROJEKT „KUŹNIA KRAŚNICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW” 

Projekt „KUŹNIA KRAŚNICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW” jest realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś 
priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Lider: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS
Partner: Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności 
zawodowej poprzez utworzenie w powiecie kraśnickim (woj. lubelskie) min. 120 nowych 
miejsc pracy w okresie do 31.07.2023 r., udzielając 120 osobom w tym 72 kobietom i 48 
mężczyznom, w tym pozostającym bez pracy – min.108 Uczestników i max.12 
pracującym) wsparcia szkoleniowego oraz przyznając 100 osobom wsparcia w postaci 
przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym
Projekt jest skierowany do 120 osób w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatu 
kraśnickiego, pozostający bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej.
Do projektu nie mogą przystąpić osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS, 
CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. 
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Uczestnicy projektu:
1. Max. 108 osób bezrobotnych (w tym zarejestrowane w UP jako bezrobotne), 
bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy, tj.:
a. osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej)
b. osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi – 
gwarancja minimum 10 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi
c. osoby długotrwale bezrobotne
d. osoby o niskich kwalifikacjach
e. kobiety – gwarancja miejsc dla minimum 65 kobiet przy czym co najmniej 60% 
uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a do e , włącznie,
2. Mężczyźni w wieku 30 – 49 lat – nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu 
bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu Uczestników Projektu, oraz nie należą do 
kategorii wskazanych w pkt 1 od a do e.
3. Osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach 
krótkoterminowych/ cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 
% wysokości min. wynagrodzenia. Łącznie nie więcej niż 12 osób pracujących.
Oferujemy:
· 23 050,00 zł dotacji inwestycyjnej;
· do 21 600,00 zł finansowego wsparcia pomostowego w miesięcznych 
transzach, średnio 1800 zł, przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności,
· szkolenia grupowe i indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej 
do założenia i prowadzenia firmy,
· wsparcie w przygotowaniu biznes planu
· networking
W ramach projektu przewidziane są następujące działania:
· udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 050,00 zł;
· udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w średniej wysokości 1 800 zł 
przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej 
pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych 
niezależne od poziomu przychodów, w szczególności w postaci składki na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na 
pokrycie innych obl igatoryjnych wydatków związanych z działalnością 
przedsiębiorstwa, jak np. koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług pocztowych, 
koszty usług kserograficznych, koszty usług księgowych, koszty związane 
z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów 
biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych;
· przeprowadzenie szkolenia grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności w wymiarze 40 godzin na grupę
· indywidualna szkolenia dotyczące zasad przygotowywania biznesplanów (BP) 
i działalności firmy – od 6 do 8 godzin na osobę, w zależności od potrzeb.
· przeprowadzenie konkursu biznes planów i wyłonienie Uczestniczek projektu 
do dofinansowania działalności;
Dodatkowo dla Uczestników zapewniamy:
· wyżywienie
· materiały szkoleniowe
· zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
· spotkania z ciekawymi osobami
· networking
Osoby składające dokumenty, poza wymaganymi dokumentami zgłoszeniowymi 
zobowiązane są dostarczyć dodatkowe formularze: 
· zaświadczenie z ZUS i KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenia 
społeczne za okres ostatnich 12 miesięcy
· decyzję o przyznaniu emerytury lub renty (dotyczy osoby biernej zawodowo) – 
jeśli dotyczy
Okres realizacji projektu od: 2021-11-01 do: 2023-07-31
Wartość projektu: 5 178 580,00
Wartość dofinansowania: 4 918 524,60
Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków do projektu. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nr. tel: 785 559 615.

SENIOR+



ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Gmina Annopol zaprasza do udziału w projekcie „Zintegrowany system wsparcia 
społeczności lokalnej”. 

Projekt realizowany jest przez Gminę Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu 
w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2021r. do 31.08.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 38 osób (30 kobiet, 8 mężczyzn) w tym: 2 os. 
niesamodzielne i /lub niepełnosprawne (w wieku 1-100 lat), zamieszkujących w rozum. 
kodeksu cywilnego w woj. lubelskim w gminie Annopol, 36 os. starszych (powyżej 60 lat), 
w wieku poprodukcyjnym, zamieszkujące na terenie Gminy Annopol.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:
Usługi społeczne świadczone w miejscu zamieszkania: 
– Usługi opiekuńcze i poradnictwo psychologiczne dla 2 osób-
Klub Seniora dla 36 osób w wieku 60+
– Poradnictwo psychologiczne
– Warsztaty kulinarne
– Warsztaty artystyczne
– Warsztaty muzyczne/ taneczne
– Warsztaty informatyczne
– Warsztaty z pielęgnacji i wizerunku
– Warsztaty rekreacyjno-ruchowe
– Warsztaty „Edukacja dla zdrowia”
– Spotkania integracyjne
– Wyjazdy do teatru/kina
– Zajęcia z animatorem klubu.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z Regulaminem rekrutacji jest dostępny 
w Biurze Projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Leśna 2 oraz na stronie 
internetowej: 
Rekrutacja trwać będzie do dnia 22 grudnia 2021r. lub do momentu dokonania pełnego 
naboru uczestników. 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy złożyć w Biurze Projektu mieszczącym się 
w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol.
Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 15/86-13-404
Udział w projekcie jest bezpłatny.

BĄDŹMY CZUJNI !

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, 
niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin 
niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady 
i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego 
względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, 
które mogą potrzebować pomocy.

KTO POTRZEBUJE POMOCY? 
Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie 
zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, 
odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także 
mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie 
szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, 
dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do 
panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia 
innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są 
osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w 
naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy 
obojętni na los drugiego człowieka. 
 
CO MOŻNA ZROBIĆ?
Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do: 
- alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej 
gminy, 
- pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje 
ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej 
ludzkiej czujności i wrażliwości. 
W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy 
Annopol prosimy o pilny kontakt:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu –  tel. 15/86-13-404,  w godz. 7.30 – 15.30
- Komisariat Policji w Annopolu – tel. 81/826-22-61
- Dzielnicowy KP w Annopolu – tel. 798-003-462
- Telefon alarmowy – tel. 112
- Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny – 987    
Zachęcamy Państwa do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu na 
rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu
Ewa Opoka 
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU 
SAMOPOMOCY W ANNOPOLU ZA II PÓŁROCZE 2021 ROKU

II półrocze  bieżącego roku  było dla Naszego Domu okresem  intensywnej pracy, ale 
również sukcesów Naszych podopiecznych.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Spełnić Marzenia  mogliśmy rozszerzyć  
ofertę Domu,
a nasi podopieczni skorzystali z dodatkowych form  wsparcia.    
W miesiącu sierpniu 2021 r   odbyliśmy 3 dniowy wyjazd   turystyczno – edukacyjny  na 
Roztocze  podczas którego skorzystali z różnych form aktywności  społecznej 
i zawodowej.
Zwiedziliśmy  dużo pięknych i  atrakcyjnych miejsc , jak również skorzystaliśmy z zajęć 
\z  hipoterapii w  Ośrodku” Bretania „ w Nowej Wsi.  Zadanie zostało zrealizowane na 
podstawie umowy  na wsparcie realizacji zadania publicznego województwa 
lubelskiego  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
w 2021 r  - Zadanie publiczne pt. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych 
w różnych dziedzinach  życia społecznego  i zawodowego. Na realizacje zadania    
Stowarzyszenie pozyskało  dofinansowanie w kwocie   27 470 zł.
W ramach  współpracy   ze Stowarzyszeniem nasi podopieczni  mogli  wziąć udział 
w cyklu zajęć  z zakresu ergoterapii składających się  z  czterech bloków  tematycznych
Blok I  - sukulenty w szkle 
Blok II – mix mediów ostatki 
Blok III – zimowy pejzaż
Blok IV – świąteczne klimaty

Zadanie zostało zrealizowane  na podstawie umowy  na wsparcie realizacji zadania 
publicznego województwa lubelskiego  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w 2021 r  - Zadanie publiczne pt. „Organizowanie  
i prowadzenie szkoleń , kursów , warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 
zespołów  aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących  
zawodowo i społecznie te osoby”. Podczas warsztatów nasi podopieczni poznawali 
nowe techniki rękodzielnicze, rozwijali swoje umiejętności i zdolności artystyczne, 
kreatywność, budowali pozytywna samoocenę. Koszt  pozyskanych środków przez 
Stowarzyszenie  na zadanie publiczne to kwota 22 465,00 zł .
W dniu 10 września 2021r  gościliśmy  w  Józefowie  nad Wisłą w wydarzeniu  
sportowym „Nadwiślańska  Olimpiada Osób Niepełnosprawnych”. Nasi sportowcy  
spisali się fantastycznie.
I miejsce w przeciąganiu liny zdobyli Stanisław Wargala, Łukasz Kalinowski, Andrzej 
Bigos, Jacek Gąsior oraz Stanisław Jęduła 
III miejsce w strzelaniu z łuku zdobył Jurek Niedziela 
III miejsce w strzale do bramki zdobyli Stanisław Wargala, Jacek Gąsior oraz Andrzej 
Bigos 
III miejsce w grze w kręgle zdobyli Piotrek Tomczyk, Marian Piec oraz Edzio Wójcicki
Jak co roku , w tym również - nasi artyści  wzięli udział  w konkursie plastycznym„ Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych  organizowanym przez Państwowy Fundusz Osób 
Niepełnosprawnych  pt „ To co kocham „
W tegorocznej edycji ,  gdzie na konkurs wpłynęło  blisko 160 prac  z ponad 30 placówek 
z terenu Lubelszczyzny, nasi uczestnicy również znaleźli się w grupie osób 
nagrodzonych

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” 
– EDYCJA 2022

Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Annopolu ogłasza nabór wniosków w ramach 
Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, 
realizowanego w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których 
członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 
bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci 
doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki 
oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy 
w zakresie opieki nad tym osobami. 
Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność 
stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji, jak również konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób 
zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie 
takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Annopolu poprzez dostarczenie dokumentów 
zgłoszeniowych wskazanych poniżej do Programu 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 do OPS 
w Annopolu do dnia 21 grudnia 2021r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonów: 15/86 13 404 i 781-140-390. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej www.annopolops.pl 

Jak co roku , w tym również - nasi artyści  wzięli udział  w konkursie plastycznym„ Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych  organizowanym przez Państwowy Fundusz Osób 
Niepełnosprawnych  pt „ To co kocham „
W tegorocznej edycji ,  gdzie na konkurs wpłynęło  blisko 160 prac  z ponad 30 placówek 
z terenu Lubelszczyzny, nasi uczestnicy również znaleźli się w grupie osób 
nagrodzonych
Miejsce I w kategorii RZEŹBA KAMERALNA I PŁASKORZEŹBA 
Tytuł: "Mimo wszystko" 
Autorzy: Marzena Rzepka, Łukasz Kalinowski 
Miejsce III w kategorii RZEŹBA KAMERALNA I PŁASKORZEŹBA 
Tytuł: "Wieczór z książką" 
Autorzy: Bogusław Machnik, Jerzy Niedziela 
Miejsce III w kategorii GRAFIKA I RYSUNEK 
Tytuł: "Malowana lala" 
Autorzy: Justyna Bernat, Stanisław Wargala 
Dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Monika Bąk, Magdalena Matusik, Monika 
Wilczewska, Renata Niezbecka, Anna Chyła, Barbara Puzio, Urszula Drąg, Łukasz 
Czerwonka, Andrzej Bigos, Mariusz Chmura, Edward Wójcicki i Damian Bącal.

http://www.annopolops.pl
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ROZPOCZĘCIE ROZGRYWEK W SEZONIE  2021/2022

MKS SKAŁKA ANNOPOL

Udanie rozpoczęli swoje rozgrywki siatkarze trenowani 
p rzez  t r.  Józe fa  Woj taszka  uczes tn iczący 
w rozgrywkach wojewódzkiej ligi młodzików. W dniach 
6-7.11.2021r w Kraśniku rozegrany został I Turniej 
o Mistrzostwo Województwa Lubelskiego Młodzików 
w Piłce Siatkowej. Siatkarze MKS-u Skałka Annopol 
zakończyli turniej na pierwszym miejscu z kompletem 
zwycięstw. 
W pierwszym dniu rozgrywek siatkarze pokonali 
zespoły: MKS Avia Świdnik II / 2:0/, UKS Międzyrzecką 
Trójkę /2:0/, UKS Tempo Chełm /2:0/. W drugim dniu 
turnieju potwierdzili swoją dominacje i po bardzo dobrej 
grze w półfinale pokonali UKS Olimp Opole Lubelskie 
/2:1/ a finale TPS Lublin /2:1/.
Skład drużyny: Kacper Badura, Mateusz Koślak, 
Konrad Plewa, Dorian Ufniarz, Jakub Matuszewski, 
Alan Stąporowski, Jan Lipiec, Oliwier Lis, Mikołaj 
Barszcz , Trener Józef Wojtaszek
Najlepszym zawodnikiem drużyny został wybrany 
Konrad Plewa.
Wojewódzka Liga Młodzików składa się z pięciu 
turniejów. Po zakończeniu turnieju zostanie dokonana 
kwalifikacja do poszczególnych lig na drugie turnieje:

I liga miejsca 1-4
II liga miejsca 5-8
III liga miejsca 9-12
Od II turnieju zespoły będą rywalizowały w trzech 
ligach.
Ostatnia drużyna z ligi po każdym turnieju spada 
ustępując miejsca pierwszej drużynie ligi niższej.
W dniu 27.11.2021r w Białej Podlaskiej odbył się 
II Turniej o Mistrzostwo Województwa Lubelskiego 
Młodzików w Piłce Siatkowej. Niestety nasz zespół nie 
potwierdził swojej dyspozycji z  ostatniego turnieju. 
Uległ zespołom TPS Lublin 0:2, UKS Olimp Opole 
Lubelskie 0:2 i po za ciętym pojedynku z UKS Serbinów 
Biała Podlaska 1:2. Ostatecznie zajmując IV miejsce 
w turnieju spadamy do rozgrywek w II lidze, co może 
być sporym zaskoczeniem. Nasza gra tylko 
momentami wyglądała dobrze, słaba dyspozycja 
zawodników, brak motywacji i dużo popełnianych 
błędów zmusza do wyciągnięcia wniosków i poprawy 
wielu elementów podczas treningu.
Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny został 
wybrany Dorian Ufniarz.

Skład drużyny: Kacper Badura, Mateusz Koślak, 
Dorian Ufniarz, Konrad Plewa, Jakub Matuszewski, 
Oliwier Lis, Jan Lipiec ,Alan Stąporowski.

WOJEWÓDZKA LIGA SIATKAREK

W dniu 05.12.2021r w Kraśniku odbył się II Turniej 3 
Ligii o Mistrzostwo Województwa Lubelskiego 
Młodziczek w Piłce Siatkowej .Turnieje młodziczek 
rozgrywane są na takich samych zasadach jak turnieje 
chłopców. Nasz zespół, który w tym sezonie występuje 
wspólnie z zawodniczkami MKS Kraśnik, rywalizował o 
miejsca 9-12. 
Drużyna MKS Skałka Annopol/MKS Kraśnik wygrała 
cały turniej z kompletem zwycięstw, zajmując I miejsce. 
Dzięki wygranej dziewczęta awansowały do rozgrywek 
w II lidze. 

Skład drużyny: Nadia Barszcz, Weronika Lenart, 
Wiktoria Chruściel, Natalia Rozmus,  Aleksandra 
Wyka, Aleksandra Grela, Zuzanna Matysek, Wiktoria 
Maciejak, Julia Wicik, Maria Czajkowska
W drodze do zwycięstwa zawodniczki pokonały 
zespoły:  UKS Ol imp Opole Lubelskie,  UKS 
Jagiellończyk Biała Podlaska II, Tempo Chełm:
MKS Ska łka  Annopo l /MKS Kraśn ik  -  UKS 
Jagiellończyk Biała Podlaska II /25:10, 25:8/
UKS Ol imp Opo le  Lube lsk ie -  MKS Ska łka 
Annopol/MKS Kraśnik /14:25, 7:25/
MKS Skałka Annopol/MKS Kraśnik -Tempo Chełm 
/25:13, 25:16/
Następny turniej już w styczniu.
Wszystkie chętne dziewczęta i chłopcy z rocznika 
2012-2011/klasy trzecia i czwarta/, którzy chcieliby 
rozpocząć swoją przygodę z siatkówką z MKS Skałką 
Annopol zapraszamy na treningi grupy, które odbywają 
się we wtorki i czwartki o godzinie 16.00 – 17.30

Zbigniew Siewierski

KONSULTACJE 
KADRY 

WOJEWÓDZKIEJ 
MŁODZIKÓW 

W dniach 13-14.11.2021r na obiektach Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie odbyły się konsultacje 
szkoleniowe  Kadry Województwa Lubelskiego 
z rocznika 2007 i 2008. W zgrupowaniu  uczestniczyli 
zawodnicy Skałki : Konrad Plewa, Kacper Badura rocz. 
2007 i Dorian Ufniarz rocz. 2008 oraz zawodniczki: 
Nadia Barszcz rocz. 2008 i Weronika Lenart z rocz. 
2008. Powołanie na konsultacje to spore wyróżnienie 
dla naszych siatkarzy  siatkarek. Gratulujemy.

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Bożego Narodzenia.

Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz 
spełnienia

w życiu osobistym i zawodowym 
Życzą zawodnicy, zawodniczki 

oraz trenerzy MKS Skałki Annopol

Prace nagrodzone w etapie wojewódzkim  przekazane zostały  na konkurs ogólnopolski 
, który odbędzie się w Warszawie.
9 grudnia 2021 r odbyło się w naszym Domu uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, 
gdzie na uroczystość przybyli Pani Małgorzata Paprota – Dyrektor Lubelskiego 
OddziałuPaństwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, oraz zastępca Dyrektora 
Lubelskiego Oddziału PFRON  Pan Ryszard  Dados.  Oprócz  dyplomów   nasi artyści 
otrzymali również nagrody finansowe.

Mamy nie tylko artystów uzdolnionych plastycznie.  Nasi podopieczni  realizują się 
również w innych dziedzinach:po raz pierwszy mieli okazję wystąpić na profesjonalnej  
scenie Teatru Muzycznego w Lublinie gdzie na co dzień  występują zawodowi artyści.  
Na zaproszenie Fundacji „ Nieprzetarty szklak” uczestniczyliśmy w przeglądzie„  24 
spotkania z piosenką Marzenia/ Relacje”. To wydarzenie to nie tylko koncerty i wspaniała 
zabawa ale  również  warsztaty wokalne,  warsztaty ruchu scenicznego prowadzone  
przez  Panią Małgorzatę Papiewską  - artystkę chóru i pianistkę od lat związaną  z 
teatrem muzycznym w Lublinie, oraz Panią Annę Gawęda – Szternal – tancerkę, 
aktorkę.

Nasz Dom w teatrze muzycznym  reprezentowali
Magdalenie  Nowak w utworze  „ Dmuchawce latawce wiatr”,
Anna Chyła w utworze „ Szukaj mnie”,
Bogusław Machnik w utworze „ Granica”,
Piotr Tomczyk w utworze” Szczęśliwej Drogi już Czas”
Nasze sukcesy  motywują Nas  do dalszej pracy  i  dążenia do osiągania kolejnych  
sukcesów, które niewątpliwie  przynoszą Nam dużo radości i dumy.

ŚDS Annopol
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WIŚLACKIE PODSUMOWANIE JESIENI

Seniorska drużyna Wisły Annopol po zajęciu pierwszego miejsca w poprzednim sezonie 
w lubelskiej ,,serie a'' i zdobyciu awansu, w sierpniu rozpoczęła batalie w lubelskiej klasie 
okręgowej.
W pierszym meczu wiślakom przyszło się mierzyć z dobrze nam znanym sygnałem 
Lublin. Sygnał jak i Wisła w poprzednim sezonie uzyskała awans.
Spotkanie zgromadziło na stadionie sporo kibiców, na meczu zjawił się też prezes 
Lubelskiego związku piłki nożnej pan Zbigniew Bartnik, który na ręce kapitana podarował 
puchar za mistrzostwo ''A klasy'' w poprzednim sezonie. Mecz niestety zakończył się 
zwycięstwem drużyny z Lublina.

DRUŻYNA JUNIORSKA MISTRZEM JESIENI
Na pochwałe zasługuje nasza drużyna juniorów. Podopieczni trenera Dawida Rybaka po 
9 kolejkach zgromadzili 23 punkty i jesień kończą na pozycji lidera. Ten dobry rezultat nie 
umknął też trenerowi drużyny seniorskiej, trener Piechniak zapowiedział że kilku 
wyrózniających się juniorów dostanie szanse pokazania się w drużynie seniorskiej.
Grała też nasza najmłodsza grupa trampkarza. Podopieczni trenera Mateusza mazura 
w rundzie jesiennej zajeli drugie miejsce. 
Oczywiście wynik jest sprawą drugorzędną, najważniejsze że chłopaki garną się do pilki. 
jest fajna grupa 20 chłopaków którzy regularnie trenują pod okiem trenera Mateusza, 
miejmy nadzieję że część z nich kiedyś pogra w piłkę na fajnym poziomie, a kto wie może 
w tej grupie jest przyszły reprezentant naszej kadry ;) – mówi prezes zarządu Damian 
Kwieciński.
Zarząd, zawodnicy i trenerzy chcieli życzyć wszystkim kibicom oraz mieszkańcom gminy 
Annopol ,,Zdrowych, wesołych, pogodnych świat spędzonych w gronie najbliższych oraz 
dużo motywacji w nowym roku''. Widzimy się na wiosne!

Damian Kwieciński

KOLEJNY SUKCES MIESZKANKI ANNOPOLA

15-17 października 2021 odbył się Festiwal Sportów Sylwetkowych w Grodzisku 
Wielkopolskim, podczas których Agata Suszko startowała w trzech różnych zawodach.
Pierwszego dnia  podczas Mistrzostw Polski Juniorów w fitness  akrobatycznym kobiet 
14-23 lata, Agata zostaje Mistrzynią Polski, zdobywając złoty medal.

Kolejny dzień to Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski, podczas których Agata decyduje się 
spróbować swoich sił w innej kategorii, konkurując z Mistrzynią Świata Julią Komenotrus 
oraz brązową medalistką Mistrzostw Europy. Podczas tych zawodów zdobywa srebrny 
medal w kategorii fitness artystyczne kobiet 14-23 lata.

Ostatni dzień zawodów to Puchar Polski. Bardzo ważne zawody, na których ponownie 
zdobywa pierwsze miejsce. Podczas każdych z tych zawodów Agata wykonywała układ 
akrobatyczny oraz artystyczny, jak i podlegała ocenie sylwetki. 

Osiągniętych sukcesów Agatce pogratulowali Burmistrz Annopola Mirosław Gazda oraz 
Zastępca Burmistrza Józef Paćkowski.

UM

 

W kolejnych dwóch meczach Wisła poniosła porażki z Piaskovią Piaski i Janowianką 
Janów Lubelski. Po tych spotkaniach zarząd podjął decyzje o rozwiązaniu umowy 
z dotychczasowym trenerem Kamilem Miazgą. Jego miejsce zajął Piotr Piechniak 
(ponad 230 występów w ekstraklasie, 3-krotny reprezentant Polski). Pod jego wodzą 
drużyna zainkasowała 13 punktów co dało 14 miejsce w tabeli. Patrząc na tabelę 15 
drużyne do 9 dzieli tylko 3 punkty, więc na wiosnę wszystko się może wydarzyć


