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„ZAWOŁANI PO IMIENIU” – 
UPAMIĘTNIENIE APOLONII I PIOTRA LIKOSÓW

„Musimy zatem wiedzieć
  policzyć dokładnie
  zawołać po imieniu
  opatrzyć na drogę”

  Zbigniew Herbert

„Apolonia i Piotr Likosowie oddali swoje 
życie za drugiego człowieka. Przez tę 
ofiarę bardzo upodobnili się do samego 
J e z u s a  C h r y s t u s a . ”  –  m ó w i ł  d o 
zgromadzonych po uroczystej mszy św. 
proboszcz annopolskiej parafii ks. 
kanonik Krzysztof Krzemiński. 

„Trzeba wołać po imieniu jak najgłośniej 
o tych właśnie, którzy zdobyli się na tak 
heroiczną miłość poświęcając swoje 
własne życie.
Zanim oddali to życie, podjęli decyzję. Ich 
śmierć była konsekwencją podjętej 
wcześniej decyzji. Tak wiele zależy od 
naszych wyborów,  od tego jak ie 
podejmujemy decyzje i jakie te decyzje 
będą miały konsekwencje dla nas, dla 
naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla 
naszej ojczyzny.
Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili 
się, że ta uroczystość doszła do skutku, że 

dokonano tego dzieła, które będzie nam 
ciągle przypominać o tym się wydarzyło tu 
u nas, w Opoce.”  
Upamiętnienie zostało zorganizowane 
w ramach Programu Zawołani po imieniu, 
zainicjowanego przez Wiceminister 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
prof. Magdalenę Gawin, a realizowanego 
p r z e z  I n s t y t u t  P i l e c k i e g o , 
wydobywającego z niepamięci historie 
Polaków, którzy za ratowanie Żydów 
skazanych na Zagładę zapłacili życiem 
własnym i swoich najbliższych. Program 
łączy badania naukowe, edukację

historyczną i różnorodne działania 
w obszarze kultury pamięci
Program Zawołani po imieniu oddając 
sprawiedliwość heroicznej postawie ludzi, 
którzy świadomie ryzykowali życie własne 
i bliskich ukazuje nam bezwzględne realia 
niemieckiej polityki okupacyjnej, która 
niszczyła wszelkie więzi solidarności 
między Polakami a Żydami i sprawiała, że 
najdrobniejszy gest współczucia, każdy 
ludzki odruch był karany śmiercią - 
czytamy w fo lderze wydanym na 
tę okoliczność przez Instytut. Zawołani 
po imieniu niosą także uniwersalne 
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przesłanie mówiące o odwadze, poświęceniu 
i solidarności z prześladowanymi, wartościach, które 
wyznaczają miarę społeczeństwa.

Historia rodziny Likosów 
 
Piotr Likos ( ur. 1900 ) wraz z żoną Apolonią ( ur. 1904) 
i nastoletnią córką Natalią (ur. 1928) mieszkał na 
uboczu wsi Opoka Duża, niedaleko Annopola. Rodzina 
utrzymywała się z niewielkiego gospodarstwa rolnego 
i rybołówstwa. 
Po wybuchu wojny Niemcy zajęli okoliczne tereny 
i rozpoczęli eksterminację ludności żydowskiej, 
najpierw umieszczając ją w gettach, głównie 
w Kraśniku i w Annopolu, i w obozach pracy (m.in. 
w Janiszowie i Gościeradowie), a następnie dokonując 
masowych egzekucji. Jesienią 1942 roku w wyniku 
likwidacji okolicznych gett niemal cała żydowska 
lokalna społeczność przestała istnieć. Nieliczni, którzy 
pozostali przy życiu, rozpoczęli walkę o przetrwanie 
w ukryciu.
Mimo że w okupowanej Polsce pomoc Żydom była 
karana przez Niemców śmiercią, Likosowie 
zdecydowali się pomagać żydowskim uciekinierom. 
Początkowo Piotr dostarczał żywność i ubrania 
ukrywającym się w okolicach kamieniołomu lub w lesie 
rodzinom Brenerów, Kestenbaumów, Chylów oraz 
Esterze Zakalik, a gdy nastała zima wraz z żoną udzielił 
im schronienia we własnym gospodarstwie. 
Do czerwca 1943 roku ukrywał wszystkich – łącznie 
kilkanaście osób – na poddaszu swego domu oraz 
w pomieszczeniach gospodarczych. W opiekę 
zaangażowana była także nastoletnia córka Likosów 
– Natalia.

„Mój ojciec miał wtedy 43 lata, mama około 39 lat. 
Ja miałam wtedy 14 lat. Ja pomagałam we wszystkich 
pracach mamie i często czuwałam na podwórku aby 
nie nadeszły osoby obce gdy oni wychodzili z ukrycia. 
Pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności 
nie udało się całkowicie ukryć obecności rodzin 
żydowskich” - zeznawała 06.04.1993 roku dla Instytutu 
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu  
ocalała Natalia Likos.
Utrzymywał nas Likos Piotr i jego żona, którzy byli 
przyjacielami mego ojca. Cały czas on (Piotr Likos) 
narażał  swoim życiem i  rodziny… pomagał 
bezinteresownie każdemu z ukrywających się Żydów.” 
- relacjonuje w zeznaniu z 1991 roku dla Yad Vashem  
ratowana przez Likosów Bella Brener de Grosman.
Według relacji Mosze Kestenbauma, jednego 
z ratowanych Żydów, po pewnym czasie Piotr 
sugerował ukrywanym Żydom, by dla bezpieczeństwa 
przenieśli się do jego znajomej. Ponieważ jednak 
kobieta bała się ich przyjąć i odmówiła pomocy, 
Likosowie, choć przeczuwali najgorsze, o czym Piotr 
wspominał zresztą ratowanemu Uszerowi Brennerowi, 
zgodzili się nadal ich ukrywać.
„Pamiętam dobrze Mosze Kestenbauma. - wspomina 
tuż po uroczystości w Opoce Pan Jacek Dul – były wójt 
gminy Annopol i radny powiatowy, pasjonat lokalnej 
historii. 
Mój ojciec po wojnie kupił od niego pole, przyjaźnili się, 
mam do tej pory ten akt własności. Choć byłem jeszcze 
dzieckiem, zapamiętałem wyraźnie Kestenbauma jako 
postawnego, eleganckiego mężczyznę. Ojciec bardzo 
szanował Żydów. Był przed wojną drobnym kupcem 
a wiadomo, że wówczas Żydzi dominowali w handlu. 
Zawsze się dobrze wyrażał o nich wyrażał. Ja jako 
dziecko nie czułem żadnej niechęci do Żydów, wręcz 

odwrotnie – szacunek, bo ojciec mówił mi o ich 
uczciwości, o tym, że właściciele żydowskich hurtowni, 
w których on bywał zawsze z szacunkiem się do niego 
odnosili bo wierzyli mu i zawsze mieli do niego wielkie 
zaufanie. 
 Znałem również Panią Natalię, córkę Państwa 
Likosów, która nawet u mnie trochę pracowała. 
Robiliśmy sobie takie pogaduszki i ona mi to wszystko 
opowiadała. 
Kilka lat temu przypomniałem sobie o odznaczeniu jej 
rodziców przez Instytut Yad Vashem, przypomniałem 
tę relację i przekazałem notatki Panu Dariuszowi 
Zgardzińskiemu a on już zrobił z tym, co należy. 
Cieszę się, że mogłem dorzucić swój mały kamyczek 
do tej historii.”
„Rodzina Likos Piotr z żoną i małym dzieckiem ( Natalia 
) pomagali nam z żywnością i odzieżą. W 1943 
– byliśmy chorzy – czerwonka i dezynteria – rodzina 
Likos wzięła nas wszystkich do siebie. Początkowo 
byliśmy w ich mieszkaniu, a potem w chlewie i na 
strychu stajni… W tym samym czasie dołączyła się do 
nas jedna z córek Lerra z Annopolu. Doszły słuchy, że 
ma być zasadzka na dom Likosa – my zdążyliśmy 
uciec do lasów. Likos z żoną i córką Lerra zginęli.” - 
czytamy w zeznaniu z 12.07.1991 roku ratowanego 
przez Likosów Jacoba Kestenbauma.
Rankiem 1 czerwca 1943 roku, na skutek donosu, do 
gospodarstwa Likosów niespodziewanie przybyli 
niemieccy i ukraińscy żandarmi. Najpierw ostrzelali 
dom z podwórza, potem wkroczyli do środka i pojmali 
przebywających tam wówczas Piotra i Apolonię oraz 
Żydówkę Izę Ler, która dołączyła do Likosów tuż przed 
tragedią. Żandarmi najpierw brutalnie pobili Piotra, 
a następnie zastrzelili wszystkich troje.
„Hitlerowcy przyjechali sześcioma furmankami, 
najpierw zaczęli strzelać w dach domu a potem część 
z nich weszła na podwórko, a jeden z nich wszedł do 
kuchni i zaczął do mnie mierzyć z karabinu, w tym 
momencie wyskoczyłam przez okno.” - wspomina te 
tragiczne i rzutujące na całe jej późniejsze życie Pani 
Natalia.
„Niemcy zbliżyli się do dziadka i zaczęli go bić kolbami 
karabinów, oko mu wybili, strasznie go zaczęli męczyć. 
W tym momencie wybiegła babcia Apolonia z krzykiem 
a wtedy Niemiec strzelił do niej i zginęła...” - relacjonuje 
na podstawie wspomnień matki Pan Krzysztof Likos.
Ciała ofiar zostały pochowane w miejscu tragedii.
Pozostali ukrywani Żydzi w porę zbiegli do lasu. Córkę 
gospodarzy, która w ostatniej chwili wyskoczyła przez 
okno przez kilka dni błąkała się po okolicy. Ukrywała się 
w gęstych szuwarach porastających brzeg rzeki 
Sanny. Później przez pewien czas mieszkała 
u wujostwa, lecz nigdzie nie chciano przyjąć jej 
na dłużej ze względu na ciążące zarzuty i grożącą karę 
śmierci. Po wojnie wróciła w rodzinne strony, jednak jej 
dom był już doszczętnie zniszczony w wyniku przejścia 
frontu wschodniego. Ostatecznie Natalia Likos osiadła 
w Annopolu, gdzie otrzymała wsparcie m.in. 
od uratowanych przez Likosów żydowskich rodzin. 
Większości z nich, z wyjątkiem kilku członków rodziny 
Brenerów, udało się przeżyć Holokaust i wyemigrować 
w kolejnych latach na Zachód.
Po zakończeniu okupacji ciała Apolonii i Piotra Likosów 
zostały ekshumowane i pochowane na cmentarzu 
w Annopolu. Nie wiadomo, gdzie spoczywają szczątki 
Izy Ler. 27 października 1993 roku małżonkowie Piotr 
i Apolonia Likosowie oraz ich córka Natalia, na wniosek 
członków rodziny Kestenbaumów, zostali wyróżnieni 
tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
Uroczystości związane z upamiętnieniem Apolonii 
i Piotra Likosów, mieszkańców Opoki Dużej, 
zamordowanych za pomoc Żydom w czasie okupacji 
niemieckiej rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą 
w Sanktuarium św. Anny Annopolu koncelebrowaną 
przez ks. kanonika Krzysztofa Krzemińskiego 
proboszcza parafii, ks. profesora Andrzeja Rusaka 
– dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu 
oraz ks. seniora kanonika Antoniego Bezpalko. 
Homilię podczas mszy św. wygłosił ks. prof. Andrzej 
Rusak.
„W dzisiejszym spotkaniu z Bogiem przywołujemy 
tych, którzy poświęcili się dla drugiego człowieka, 
wypraszamy im radość królowania w niebie. Modlimy 
się za Piotra i Apolonię Likosów ale ilu więcej 
moglibyśmy wymieniać tych, którzy potrafili pójść za 
mądrością serca, za nakazami Pana, otworzyć swoją 
wolę i pokrzepić duszę Jego prawem i żyć też dla 
innych, nie tylko dla siebie. Stajemy po to, aby otworzyć 
księgę mądrości, czy księgę prawa, czy księgę historii, 
czy księgę ich życia – tak krótkiego ale jak bardzo 
owocnego w przykładzie ich ofiary, choć tak bolesnej 
i trudnej. Te wszystkie księgi uczą a my stajemy się 
uczniami. Potrzeba nam tylko jednego – byśmy w tym 
wszystkim potrafili mieć pokorę. Pokorę do tego, aby 
dążąc do prawdy uczyć się tej prawdy i aby tę prawdę 
wprowadzić w życie. Aby wprowadzić ją w życie dziś. 
A nauczycieli mamy dobrych.”
Po mszy św., w Opoce Dużej,  przy Szkole 
Podstawowej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy 
p o ś w i ę c o n e j  A p o l o n i i  i  P i o t r o w i  L i k o s o m 
oraz ukrywanej przez nich Żydówce Izie Ler. 

W uroczystości  udział  wzięl i  m. in. :  rodzina 
upamiętnionych, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu prof. Magdalena Gawin, 
w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława 
Czarnka Szymon Osieleniec, asystent polityczny 
Ministra, w imieniu Wojewody Lubelskiego Lecha 
Sprawki Waldemar Podsiadły, Zastępca Dyrektora 
Biura Wojewody, w imieniu Posła RP Kazimierza 
Chomy Michał Stawiarski, Dyrektor Biura Poselskiego, 
w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego 
Jarosława Stawiarskiego Stefan Skórski, kierownik 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Kraśniku, dr Wojciech Kozłowski dyrektor Instytutu 
Pileckiego, wicedyrektor Anna Gutkowska, ks. prof. 
Andrzej Rusak – dyrektor Muzeum Diecezjalnego 
w Sandomierzu, naczelny rabin Górnego Śląska, 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, rabin 
pomocniczy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Warszawie Jehoszua Ellis, Starosta Kraśnicki 
Andrzej Rolla oraz Radni Rady Powiatu, prof. Marian 
Surdacki, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiej 
Rady Towarzystw Regionalnych w Lubl inie, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Annopolu Zenobia 
Jarmuła wraz z Radnymi, Burmistrz Annopola 
Mirosław Gazda wraz z Zastępcą Burmistrza Józefem 
Paćkowskim, Przedstawiciele 22 Batalionu Lekkiej 
Piechoty w Dęblinie wraz z dowódcą ppłk Stanisławem 
Guźmięgą, Poczty Sztandarowe OSP Opoka i OSP 
Annopol wraz z Andrzejem Bednarkiem Komendantem 
Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Annopolu, Poczty Sztandarowe Starostwa 
Powiatowego w Kraśniku oraz Urzędu Miejskiego 
w Annopolu, Orkiestra Dęta z Centrum Kultury 
w Annopolu, Harcerze z 20 Środowiskowej Drużyny 
Harcerskiej „Nadwiślańskie Trampy”.
W imieniu społeczności żydowskiej modlitwę 
za zmarłych El male rachamim w języku hebrajskim 
odmówi ł  rab in  Jehoszua El l is .  Najmłodszą 
uczestniczką była 11 -  miesięczna Natalka 
– praprawnuczka Apolonii i Piotra Likosów.
Część oficjalną rozpoczęła wystąpieniem Pani Minister 
Prof. Magdalena Gawin:
„Za każdym razem, gdy staję przed społecznością 
lokalną, zadaję sobie pytanie: jak można było 
mordować za pomoc? Bohaterska rodzina Apolonii 
i Piotra Likosów przyjęła kilkunastu Żydów. Nie wiemy 
czy znali się osobiście, czy byli to znajomi, czy ludzie 
zupełnie obcy. Ale wiemy, że wszyscy chcieli żyć. 
Państwo Likosowie zaryzykowali życiem, by chronić 
innych. Wszyscy opiekujemy się najbliższymi, 
rodzicami, dziećmi, rodzinami. Tylko osoby wyjątkowe 
mogły postawić na szali życie swoje i innych, 
i powiedzieć „Trudno, zaryzykujemy, możemy zginąć 
razem.” Ich śmierć przypomina nam cenę tej pomocy. 
(..)
Jesteśmy tu po to, żeby pamiętać. Od tej pory Opoka 
Duża i okoliczne miejscowości będą mogły przyjść 
tutaj, złożyć kwiaty, zapalić świeczkę, położyć kamień 
i wrócić pamięcią do tych strasznych lat, które powinny 
być wielką przestrogą przed nienawiścią”
W imieniu rodziny głos zabrał Pan Krzysztof Likos, 
wnuk Apolonii i Piotra Likosów:
 „Wydarzenie, które rozegrało się 1 czerwca 1943 roku 
było obciążeniem i traumą na całe życie dla naszej 
mamy, na oczach której zamordowani zostali jej 
rodzice. Mamie w ostatniej chwili udało się uciec przez 
okno, pomimo oddanych w jej kierunku strzałów. Przez 
kilka tygodni ukrywała się w przybrzeżnych zaroślach 
rzeki Sanny. Do rodzinnego domu nigdy nie wróciła, 
ponieważ całe gospodarstwo zostało spalone. Dzisiaj 
w tym miejscu wśród drzew została kupka gruzu 
po zabudowaniach. Jak ogromnym przeżyciem były 
dla niej te wydarzenia, niech świadczy fakt, że przez 
bardzo długie lata, matka nie była w stanie o nich 
opow iadać .  Jes teśmy  dumn i  i  wdz ięczn i , 
że w programie Zawołani po imieniu znaleźli się ludzie 
tak bardzo całym sercem oddani pracy, dzięki której 
nasi przodkowie zostali zapisani na kartach historii 
i pozostaną na długo w naszych sercach i pamięci.”
Do zebranych zwrócił się następnie gospodarz 
uroczystości Burmistrz Annopola Pan Mirosław Gazda:
„Życie to najwyższa z wartości dla każdego człowieka 
a poświęcenie go dla ratowania innych to ogromny 
heroizm. Apolonia i Piotr Likosowie oraz ich córka 
Natalia – mieszkańcy Opoki Dużej – wiedzieli, że za 
pomoc Żydom podczas niemieckiej okupacji grozi kara 
śmierci. Wiedzieli, a jednak poświęcili się dla drugiego 
człowieka, płacąc za to najwyższą cenę. Dzisiaj 
jesteśmy tutaj w Opoce. Te tragiczne wydarzenia 
odbywały się w tym miejscu a nie gdzieś daleko 
w odległym świecie. To właśnie nasi przodkowie a teraz 
my tworzymy historię. Historię wypływającą prosto 
z ludzkiego serca, przejawiającą się w konkretnym 
działaniu. To oni, „zawołani po imieniu” pokazali nam 
co znaczy człowieczeństwo. To miejsce przy szkole, 
p r z y  d r o d z e  g m i n n e j  z o s t a ł o  w y b r a n e 
nieprzypadkowo. Jest miejscem publicznym gdzie 
każdy może przyjść, zatrzymać się i poznać bolesną 
historię Państwa Likosów. To prosty pomnik – kamień 
z tablicą – ale o jak bardzo wymownej symbolice. 



Kamień jest niemal wieczny i niech wiecznie trwa 
pamięć o tych przerażających wydarzeniach. Tablica 
dobitnie uwidacznia, że ich śmierć miała sens a z ich 
poświęcenia płynie głęboka nauka dla nas wszystkich.”

„Jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia, 
upamiętnienia męczeńskiej śmierci. – mówił Starosta 
Kraśnicki Pan Andrzej Rolla. 
A ziemia powiatu kraśnickiego przesiąknięta jest krwią 
męczęńską. Nie tylko krwią z tych bitew- bo tu front był 
bardzo mocny – ale krwią niewinnych dzieci. Krwią 
rodziców, którzy ginęli na oczach córki. Naszym 
obowiązkiem – patriotycznym i chrześcijańskim – jest 
pamiętać. Naszym obowiązkiem jest wołać po imieniu, 
dotąd, aż upamiętnimy wszystkich. Czy jest 
to możliwe? Nie wiem. Ale to jest nasz chrześcijański, 
polski obowiązek. Zobowiązuję się, że nie spocznę, 
dopóki wszystkich innych osób nie upamiętnimy.
Kilka lat temu do mojego rodzinnego, stuletniego, 
drewnianego domu gdzie moja mama mieszka, 
przyjechała staruszka. Okazało się, że ta kobieta jest 
wygnańcem z II wojny światowej, którą mój dziadek 
przez całą wojnę wychowywał w tym domu. Ja o tym 
się nie dowiedziałem i nawet moja mama o tym nie 
wiedziała. Tak wielki był strach. Ten strach nie pozwolił 
dziadkowi nawet za komuny podzielić się tymi 
wspomnieniami. 

Dowiedziałem się od obcej osoby, że przeżyła całą 
w o j n ę  j a k o  w y g n a n i e c  s t ą d ,  z n a d  W i s ł y, 
w urzędowskiej chałupie. I jestem z tego dumny.
To miejsce w Opoce będzie zawsze pamiętać. 
Bo tu jest szkoła, bo tu jest młodzież. Naszym 
zadaniem jest przekazać tę pamięć młodym. Harcerze 
– bądźcie dumni z tego miejsca. Niech dzisiaj cała 
Europa, cały świat patrzy na to miejsce. To polski naród 
bronił innych.  
To polska matka i polski ojciec swoją piersią zasłaniali 
inne narodowości. I mówmy o tym, bo to jest prawda. 
Bądźmy dumni przed Europą. (..)
Przekazujmy kolejnym pokoleniom tę pamięć o krwi 
męczeńskiej.
Część oficjalnych przemówień zakończył swoim 
wystąpieniem Dyrektor Instytutu Pi leckiego 
dr Wojciech Kozłowski.   
 „Sedno programu Zawołani po imieniu to także wielkie 
staranie o to, aby anonimowość, na którą ci ludzie 
zos ta l i  s kazan i ,  zos ta ł a  p r zezwyc iężona . 
Dziś przywracamy godność Apolonii i Piotrowi Likosom 
oraz Izie Ler. Nie są już anonimowi. (…) Decyzja 
o pomocy ludności żydowskiej w czasie II wojny 
światowej była decyzją podejmowaną każdego dnia: 
„Tak, chcę pomóc. Każdego dnia może spaść na mnie 
najwyższa kara.” To przykład wytrwałości i wielkiego 
męstwa. Przykład postawy serca wobec drugiego 
człowieka.”
 Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy Apolonię i Piotra 
Likosów oraz zamordowaną wraz z nimi Izę Ler, 
a także wszystkich innych obywateli polskich: Żydów 
i Polaków, zamordowanych w czasie okupacji 
niemieckiej. 
Aktu odsłonięcia pomnika dokonała Pani Minister 
Magdalena Gawin wraz z młodszym z synów ocalałej 
Natalii Likos, Stanisławem Likosem. 
„Jedyne co można w tej chwili powiedzieć to, że czuje 
się olbrzymią wdzięczność, że jest to zapamiętane 
i uwiecznione. Że to, co przeżyli moi dziadkowie i moja 
mama nie zostanie zapomniane. 

Narażali się, poświęcali, oddali życie ratując ludzi 
w ciężkich czasach. 
Ponieśli najwyższą ofiarę ale człowiek po prostu jest 
dumny, że postąpili tak, jak postąpili.” - powiedział Pan 
Stanisław.

Rodzina zamordowanych i dyrekcja Instytutu: dyrektor 
dr Wojciech Kozłowski i wice dyrektor Anna 
Gutkowska, złożyli kwiaty na grobie upamiętnionych 
Apolonii i Piotra Likosów a także wraz z rabinem 
Jehoszua Ellis pod pomnikiem ofiar Zagłady 
na cmentarzu żydowskim w Annopolu.
Historia Państwa Likosów została przedstawiona 
m.inn. w reportażu z cyklu „Polacy na ratunek Żydom” 
wyem i towanego  na  an ten ie  TVP3  Lub l i n . 
Odcinek można oglądać na stronie
https://lublin.tvp.pl/36774943/polacy-na-ratunek-
zydom oraz na kanale Życie Annopola w serwisie 
You Tube.
Inicjatorem i wnioskodawcą upamiętnienia był autor 
powyższego artykułu. 

Dariusz Zgardziński

DNI ANNOPOLA 2021
Tegoroczne Dni Annopola, ze względu na pandemię, miały charakter dwudniowego 
Pikniku Rodzinnego. 25 lipca w niedzielę w Opoczce Małej nad Wisłą odbyły 
się Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrz Annopola. Do zawodów zgłosiło 
się 32 wędkarzy seniorów oraz 4 kadetów.
Klasyfikacja zawodników:
SENIORZY: 1 miejsce Borkowski Krzysztof, 2 miejsce  Suchowolak Mariusz, 
3 miejsce Wagner Paweł, 4 miejsce Amanowicz Roman, 5 miejsce Targos Marceli,
6 miejsce Targos Marcin, 7 miejsce Czaja Łukasz, 8 miejsce Gontarz Mariusz,
9 miejsce Golecki Stanisław
KADECI: 1 miejsce Wawrzak Jakub, 2 miejsce Pokrzywa Wiktor, 3 miejsce Burek 
Arkadiusz.
Od godz. 10.00 do 14.30 trwał Turniej Piłki Plażowej również o Puchar Burmistrza. Do 
turnieju zgłosiło się 11 par zawodników. Po zaciętych rozgrywkach  zawodnicy 
uplasowali się na następujących miejscach: 1 miejsce  Pawlik Joanna i Kazaniecki 
Marcin, 2 miejsce Nowak Dominik i Michał Wilke, 3 miejsce Wojewoda Jakub i Wasiluk 
Bartosz
Miejsca 5-11 Młynarczyk Oskar i Rudziejewski Szymon, Badura Kacper i Koślak 
Mateusz, Mazurkiewicz Sebastian i Kaczanowski Kamil, Plewa Konrad i Barszcz 
Mikołaj, Ufniarz Mateusz i Ścibisz Aleksandra, Lenart Weronika i Rozmus Natalia, 
Lipiec Jan i Lis Oliwier. 
Po południu deszczowa aura sprawiła, że tylko otwarcie Pikniku przez  Burmistrza 
Annopola Pana Mirosława Gazdę i wręczenie nagród Wędkarzom miało miejsce na 
placu osiedlowym, natomiast reszta zaplanowanego programu została przeniesiona 
do Centrum Kultury. Na scenie świetnie zaprezentowała się Grupa Akrobatyczna 
„Amino”, dzieci z zajęć wokalnych, sekcja taneczna „Grawitacja”, Klub Senior+ 
z Wymysłowa oraz Kapela Podwórkowa „Wygibusy” z Biłgoraja, która fantastycznie 
zagrała m.in. przeboje lwowskiej i warszawskiej ulicy.
O zmroku powróciliśmy na plac osiedlowy, aby obejrzeć niezwykły teatr, spektakl 
oparty na legendzie o Mistrzu Twardowskim, wzbogacony odpowiednią scenografią, 
charakteryzacją postaci, narzędziami ogniowymi i pirotechnicznymi. To niesamowite 
widowisko zaprezentował Teatr Ognia Bohema z Sandomierza.
Szkoda tylko, że pogoda pokrzyżowała plany, ponieważ więcej dzieci mogło było 
skorzystać z bezpłatnych dmuchawców i malowania buziek. Uczestnicy Pikniku nie      

mogli w pełnej okazałości obejrzeć stoisk promocyjnych: Lubelska Brygada WOT 
z Dęblina, Środowiskowy Dom Samopomocy z Annopola i Terapii Zajęciowej 
z Piotrowic. Niektórzy zdążyli podegustować pysznej grochówki.  
26 lipca w uroczystość św. Anny, Patronki Annopola , w południe została odprawiona 
Msza św. w kościele parafialnym w intencji mieszkańców.     
Zaplanowane na wieczór Kino plenerowe, ze względu na niestabilność pogody, 
przeniesiono do hali sportowej w szkole, gdzie licznie zgromadzona widownia 
obejrzała filmy: „Gang zwierzaków” i „Dżentelmeni”      
Burmistrz Annopola i Centrum Kultury dziękują wszystkim, którzy wzięli udział 
w tegorocznych obchodach Dni Annopola.

UM

3

https://lublin.tvp.pl/36774943/polacy-na-ratunek-zydom
https://lublin.tvp.pl/36774943/polacy-na-ratunek-zydom


4

DOŻYNKI GMINNE W ANNOPOLU
Annopolskie Dożynki odbyły się w ostatnią niedzielę sierpnia. Świętowanie 
rozpoczęto przemarszem korowodu dożynkowego sprzed Urzędu Miejskiego 
do kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą w intencji rolników 
i w podziękowaniu za zebrane plony.
Część oficjalna obchodów rozpoczęła się, gdy barwny korowód z wieńcami 
reprezentującymi poszczególne miejscowości naszej gminy, przemaszerował 
na stadion MGKS WISŁA Annopol.
Otwarcia gminnych uroczystości dożynkowych dokonał Burmistrz Annopola Pan 
Mirosław Gazda, który powitał gości zaproszonych oraz wszystkich zebranych.
W swoim wystąpieniu Burmistrz zwrócił uwagę, że tegoroczne zbiory 
uwarunkowane były zmienną pogodą, której kaprysy wystawiły na ciężką próbę 
pracę rolnika. Bochen chleba dożynkowego, jako symbol nadziei i pomyślności, 
przekazali na ręce Burmistrza Starostowie Dożynek Pani Ewa Cieślik z Janiszowa 
i Pan Krzysztof Maruszewski z Grabówki. Przy dostojnych taktach „Poloneza 
Ogińskiego” nastąpiła ceremonia krojenia i dzielenia się chlebem z gośćmi 
i publicznością zgromadzona na stadionie. Część oficjalną zakończono 
odśpiewaniem „Roty”.
Festyn Dożynkowy uświetniły występy lokalnych zespołów: zaprezentował się 
Gminy Klub Aktywnego Seniora z CK w Annopolu, Klub Senior+ z Wymysłowa oraz 
niezmordowana Pani Zofia Zychman.
W czasie biesiadowania przeprowadzono konkurs żniwny, chętni mogli zaśpiewać 
na scenie piosenki biesiadne. Z tej możliwości skorzystały przedstawicielki sołectwa 
Opoka, śpiewając żywiołowo „Sokoły”. Jak na dożynki przystało, nie mogło 
zabraknąć konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W konkursie 
zaprezentowano 8 wieńców przygotowanych przez następujące grupy:
KGW Świeciechów Duży,
Sołectwo Janiszów,
Sołectwo Opoka,
Klub Seniora „Nadal Młodzi” w Annopolu,
KGW w Dąbrowie,
OSP Bliskowice oraz
Radny Rady Miejskiej Andrzej Bownik i Teresa Zbytniewska Członkini Rady 
Sołeckiej w Świeciechowie Dużym.
W kategorii Wieniec Tradycyjny Komisja w składzie Anna Wąsik, Zenobia Jarmuła 
i Piotr Pilecki najwyżej oceniła wieniec Sołectwa Janiszów. W kategorii Wieniec 
Współczesny wygrał wieniec przygotowany przez OSP w Bliskowicach.
Oceniono również dożynkowe stoiska ciekawie urządzone, z suto zastawionymi 
stołami, które przygotowały następujące podmioty:
KGW w Dąbrowie,
KGW w Świeciechowie,
Klub Seniora „Nadal Młodzi” w Annopolu.
Podsumowano również i wręczono nagrody w Zawodach Wędkarskich Sołtysów 
o Puchar Burmistrza Annopola, których organizacją zajęło się Annopolskie Koło 
Wędkarskie.
I miejsce (kat. senior) zajął Rzepka Dariusz, który złowił również największą rybę, 
karpia o dł. 64cm.
II miejsce zajął Targos Marcin, a III miejsce Wagner Paweł. Następnie kolejno 
Wagner Ryszard, Suchowolak Mariusz, Cieślak Sylwester, Pawlicha Andrzej, Kuś 
Mariusz oraz Borkowski Krzysztof.
W kategorii kadet brało udział dwóch zawodników. Pierwsze miejsce zajął Pokrzywa 
Wiktor, a drugie Wawrzak Jakub.

DOŻYNKI POWIATOWE W LIŚNIKU DUŻYM

5 września 2021r. r. odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne w Liśniku Dużym. 
Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Święta w intencji rolników powiatu 
kraśnickiego.
Gminę Annopol reprezentowali Burmistrz Annopola Pan Mirosław Gazda 
oraz Zastępca Burmistrza Józef Paćkowski.
Tradycyjnie podczas dożynek powiatowych odbył się Konkurs Wieńców 
Dożynkowych. Do konkursu przystąpiły wieńce przygotowane przez Sołectwo 
Janiszów (wieniec tradycyjny) oraz OSP Bliskowice (kat. wieniec współczesny). 
Wieniec Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliskowicach zajął zaszczytne pierwsze 
miejsce i został delegowany na Dożynki Wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej w dniu 
12.09.2021r.
W kolejnej części uroczystości odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń 
i dyplomów za szczególne osiągnięcia w produkcji rolnej  grupie najbardziej 
wyróżniających się rolników z terenu powiatu kraśnickiego. Wśród nich Pan Marian 
Rybak z Janiszowa odebrał dyplom i nagrodę.
Gratulujemy.
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Dużym zainteresowaniem publiczności cieszył się Turniej Sołectw, w którym pięć 
sołectw: Dąbrowa, Opoka, Popów, Świeciechów Duży i Świeciechów Poduchowny 
rywalizowało w sześciu konkurencjach. Po podsumowaniu punktów przez Komisję, 
zwycięzcami zostali:
Miejsce Sołectwo Dąbrowa
Miejsce Świeciechów Poduchowny
Miejsce Sołectwo Popów
Miejsce Sołectwo Świeciechów Duży
Sołectwo Opoka.
Zainteresowaniem uczestników festynu cieszyły się również stoiska promocyjne, 
a w szczególności stoisko Wojsk Obrony Terytorialnej 22 Dębliński Batalion Lekkiej 
Piechoty w Dęblinie, stoisko Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu, 
Stoisko Tymczasowego Punktu Szczepień oraz punktu Spisu Powszechnego.
Wieczorem na scenie świetnie zaprezentowali się „Starachowianie” Teatr Muzyczny 
nad Kamienną. To Zespół z wieloletnią tradycją, wypracowaną marką, kultywujący 
narodowe i ludowe tradycje. Zachwycili publiczność swoim oryginalnym 
i dynamicznym repertuarem.
Annopolskiej publiczności podobał się również program kabaretowy formacji 
młodego pokolenia „Czwarta Fala”. Młodzi, pełni pozytywnej energii artyści 
w dowcipnych tekstach trafnie komentowali polską rzeczywistość.
Festyn dożynkowy zakończył się żywiołowym koncertem Zespołu MeGustar, który 
podbił serca publiczności energią, dynamiką i mnóstwem pozytywnych emocji.
Tegoroczne dożynki upłynęły w atmosferze dobrej zabawy i przy sprzyjającej 
pogodzie mimo jej zmienności.

CK

„ŚLADAMI EDWARDA STACHURY”- ZAPOWIEDŹ 

Na 19 listopada Centrum Kultury w Annopolu zaplanowało cykl imprez „Śladami 
Edwarda Stachury”, poety, pisarza, barda, który kilkakrotnie przebywał 
w Jakubowicach i Annopolu.
 W listopadowe przedpołudnie młodzież z terenu Powiatu Kraśnickiego będzie 
prezentować utwory poety w ramach Konkursu Recytatorskiego, natomiast po 
południu odbędą się   przesłuchania uczestników Konkursu Piosenki im. Edwarda 
Stachury. 

Wieczorem planowany jest koncert z gatunku piosenki poetyckiej. Spotkaniom 
towarzyszyć będzie wystawa zdjęć i pamiątek ukazujących związki poety 
z Annopolem i Lubelszczyzną.
Centrum Kultury serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniach 
inspirowanych twórczością Edwarda Stachury.

CK
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DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ
W dniu 12 września br. w Lubyczy Królewskiej, w powiecie Tomaszowskim odbyły się 
Dożynki Wojewódzkie Województwa Lubelskiego. Tegoroczne Dożynki 
Wojewódzkie organizowane były przez Województwo Lubelskie - Powiat 
Tomaszowski, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego oraz 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Wydarzenie zostało objęte Patronatem 
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie 
Odzyskania Niepodległości.
Dożynki rozpoczęły się uroczystym korowodem, w którym Gminę Annopol 
reprezentował Burmistrz Annopola Mirosław Gazda oraz grupa wieńcowa 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Bliskowic.
Gmina Annopol wystawiła swoje stoisko promocyjne wspólnie ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Annopolu oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie. 
Stoisko cieszyło się bardzo dużym powodzeniem wśród uczestników dożynek. 
Na stoisku można było posmakować lokalnych potraw m.in. pierogów, pazibrody, 
ryby marynowanej, chleba ze smalcem oraz ciast i owoców. Nie zabrakło również 
drukowanych materiałów promocyjnych w postaci folderu Gminy Annopol, mapy 
turystycznej oraz pocztówek.
Tegoroczne Dożynki były okazją do rozstrzygnięcia wojewódzkiego konkursu na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Z wielka radością informujemy, że wyróżnienie 
w tym konkursie otrzymał wieniec grupy wieńcowej Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Bliskowic. Grupa przygotowała wieniec w kategorii wieniec nowoczesny, wieniec 
w postaci pompy strażackiej, wykonanej ze zbóż, kwiatów i traw.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji gminnego stoiska 
promocyjnego za zaangażowanie i wkład w promocję Miasta i Gminy Annopol. Są to: 
Koło Gospodyń Wiejski w Dąbrowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu, 
grupa wieńcowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliskowicach oraz Piekarnia „Grześ” 
w Annopolu.
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CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI 
BUDYNKÓW (CEEB) – OBOWIĄZEK 

SKŁADANIA DEKLARACJI DLA WŁAŚCIELI 
I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW

Informujemy, iż 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych 
dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw 
do 1 MW należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, 
w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. W deklaracji właściciel domu 
powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania 
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021r.
Na złożenie deklaracji określono termin:
- 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,
- 14 dni od uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw w budynkach nowo 
powstałych

Deklaracje można składać w formie elektronicznej (przez internet):
w tym celu należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl
następnie: naciśnij -> złóż deklarację -> wypełnij ją i wyślij. Do złożenia deklaracji 
w formie elektronicznej należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny, 
w formie papierowej wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć 
osobiście w Urzędzie Miejskim w Annopolu.
Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo.
Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały 
sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków.
Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można 
uzyskać na stronie internetowej:  www.zone.vf-lab.pl

UM

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU   
„CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Annopolu uruchomiony został Gminny Punkt 
Konsultacyjno- Informacyjny   Programu „Czyste Powietrze”
Punkt czynny jest we wtorki i w czwartki w godzinach 8ºº- 13ºº.
W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość uzyskania informacji na temat wniosków 
o dofinansowanie w ramach Programu ,,Czyste Powietrze” oraz  jego złożenie. 
Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje jego ocena 
merytoryczna.
Dane oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:
- zaświadczenie o wysokości dochodu (jeśli wniosek dotyczy podwyższonego 
poziomu),
- akt notarialny właściciela lub współwłaściciela danej nieruchomości,

- rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
- dane nieruchomości (adres, numer działki, całkowita powierzchnia domu w tym 
taras, garaż, pomieszczenia niezamieszkałe tzn. strych, kotłownia itp.),
- dane właściciela, na którego będzie złożony wniosek oraz dane współmałżonki/a 
tzn. (imię i nazwisko, pesel, e-mail - w celu zalogowania się w portalu beneficjenta, 
tel. kontaktowy, adres zamieszkania),
- numer rachunku bankowego.
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy 
Annopol aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu  „Czyste Powietrze”.
Więcej informacji https://czystepowietrze.gov.pl/
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           BUDOWA ZADASZENIA PRZY DOMU SENIOR+ 
                W WYMYSŁOWIE
3 sierpnia br. dokonano odbioru zadania polegającego na budowie zadaszenia przy 
budynku Senior+ w Wymysłowie.
Zakres robót obejmował m.in.: budowę zadaszenia o wymiarach 7,00m x 5,00m 
i wysokości 2,00m. Konstrukcja drewniana, pokrycie altany blachą trapezową wraz 
z wykonaniem pełnego deskowania, malowaniem i impregnacją zadaszenia.
Wykonawcą inwestycji była firma Produkcja-Usługi Stolarskie Zbigniew Myszak 
Momoty Górne. Wartość zadania brutto 23 210,10zł.

UM

http://www.zone.vf-lab.pl
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PODPISANIE UMOWY NA REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU 
URZĘDU MIEJSKIEGO W ANNOPOLU

W dniu 17 sierpnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania pn. „Remont 
pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miejskiego w Annopolu oraz klatki 
schodowej”.
Wykonawcą inwestycji jest „FACHMAN” Piotr Kowal z Nowego Rachowa. Wartość 
zadania brutto wynosi  250 923,46zł.
Termin realizacji do 15 grudnia 2021r.

Zakres robót remontu obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, sanitarne i elektryczne, 
malowanie i okładziny pomieszczeń po Komisariacie Policji oraz klatkę schodową 
urzędu.  

UM

ZAKUP DZIAŁKI NA TZW. TRÓJKĄCIE PRZY 
UL. ŚWIECIECHOWSKIEJ

W wyniku trwających ponad 2 lata starań udało się doprowadzić do uregulowania 
stanu prawnego działki nr 280 przy ul. Świeciechowskiej w Annopolu, a następnie do   

BUDOWA OŚWIETLENIA W JAKUBOWICACH

W miesiącu lipcu br. została odebrana inwestycja pn. „Budowa oświetlenia 
w miejscowości Jakubowice” wzdłuż drogi gminnej nr 108225L.
Zakres robót obejmował m.in.: budowę szafki oświetleniowej z układem pomiarowo-
rozliczeniowym, budowa przyłącza kablowego, budowa linii kablowej zalicznikowej, 
budowa 1-fazowej napowietrznej linii oświetleniowej, montaż opraw oświetlenia 
drogowego LED w ilości 8 sztuk, uziemienie robocze szafki oświetleniowej, 
uziemienie robocze i odgromowe słupów, montaż ochronników przepięć.

Wykonawcą inwestycji była firma P.P.H.U. ANMAX Marek Młodnicki z Bełżyc. 
Wartość zadania brutto 37 761,00zł.

UM

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY 
POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIOR+ 

W ANNOPOLU
W dniu 17 sierpnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania 
pn. „Przebudowa pomieszczeń pod działalność Klubu „Senior+” w Annopolu, 
ul. Radomska 26”. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe Paweł Stępień z siedzibą w Lublinie. Wartość zadania brutto 350 33818zł. 
Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 
2021-2025 Edycja 2021 na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Lubelskim. 
Tytuł zadania: „Utworzenie Klubu „Senior+” w Annopolu, ul. Radomska 26, 23-235 
Annopol, działka o numerze ewidencyjnym 295/2”. W wyniku realizacji projektu 
w Annopolu zostanie utworzona placówka dla 25  osób w wieku 60+ w budynku 
Centrum Kultury (pomieszczenia nad OSP).

UM

jej zakupu. Zakup działki pozwoli na usunięcie zdewastowanych budynków,
uporządkowanie terenu i poprawę estetyki osiedla.

UM

Wygląd działki przed zakupem Wygląd działki po zakupie przez Gminę
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PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE UTWORZENIA 
DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W ANNOPOLU

W dniu 14 lipca 2021r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim uroczyście podpisano 
umowę i odebrano symboliczny czek na utworzenie Klubu „Senior+” w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” – edycja 2021.
Spośród 4 samorządów, które podpisywały umowy, Gmina Annopol otrzymała 
najwyższe dofinansowanie w kwocie 200 000zł.
Umowy podpisał i wręczył Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, ze strony Gminy 
Anopol Zastępca Burmistrza Józef Paćkowski oraz Skarbnik Gminy Renata Zięba.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, 26 lutego br. ogłosił otwarty konkurs ofert 
w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 
2021. Jednostki samorządu terytorialnego mogły złożyć ofertę, ofertę wspólną lub w 
partnerstwie z innymi podmiotami na jednorazowe wsparcie finansowe na 
utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” w ramach Modułu I oraz na 
zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków „Senior+” w ramach Modułu 
II.
Przedmiotowy projekt Gmina Annopol złożyła w ramach Modułu I, który obejmuje 
jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów 
albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub 
wyposażenie ośrodka wsparcia.
W wyniku realizacji projektu w Annopolu utworzona zostanie placówka dla 25 osób 
w wieku 60+ w budynku Centrum Kultury (nad OSP).
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 287 531,36 zł, w tym 200 000 zł stanowi 
dofinansowanie, a 87 531,36 stanowi wkład własny gminy.
Termin realizacji – do końca grudnia 2021r.
W ramach otwartego konkursu ofert Gmina Annopol aplikowała również w ramach 
Modułu II, tzn. na zapewnienie funkcjonowania już istniejącego ośrodka Senior + 
w Wymysłowie. Wniosek został pozytywnie oceniony, w wyniku czego w dniu 
9.07.2021r. podpisano umowę na 32 040,00 zł dofinansowania.
(Zdjęcia z podpisania umowy dzięki uprzejmości Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego)

UM

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ INWESTYCJI 
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ISTNIEJĄCYM PASIE 

DROGOWYM UL. ŚWIECIECHOWSKIEJ W ANNOPOLU WRAZ 
Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ”.

W dniu 14 .07.2021r. w Urzędzie Miejskim w Annopolu została podpisana umowa 
z wykonawcą zadania „Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym 
ul. Świeciechowskiej w Annopolu”. Inwestycja realizowana jest ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 (dawniej Fundusz Dróg 
Samorządowych).
Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest spółka PBI 
Infrastruktura S.A. z Kraśnika. Umowę podpisali:
ze strony Wykonawcy Wiceprezes Zarządu mgr inż. Mieczysław Wilk.
ze strony Zamawiającego Zastępca Burmistrza mgr Józef Paćkowski oraz Skarbnik 
Gminy mgr Renata Zięba.
Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 288 127,09 zł brutto.
Gmina Annopol na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w wysokości 50% 
wartości projektu, tzn. 644 063,00 zł
Zakres projektu obejmuje:
przebudowę ul. Świeciechowskiej na długości 456,6 mb. wraz ze zjazdami
przebudowę skrzyżowań z ul. Leśną i z drogą wewnętrzną
przebudowa chodnika na długości 65m oraz budowa nowego odcinka chodnika na 
długości 377m wraz z dojściami do furtek.
przebudowa przepustu na długości ok.13m.
budowę kanalizacji deszczowej na długości 451,5mb, która zapobiegnie zalewaniu 
przez wody opadowe i roztopowe oczyszczalni ścieków.

UM

Realizacja inwestycji
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że osoby 
zainteresowane otrzymaniem żywności w ramach Programu 
O p e r a c y j n e g o  P o m o c  Ż y w n o ś c i o w a  2 0 1 4 - 2 0 2 0 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021, mogą się 
zgłaszać do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po skierowania do 
odbioru pomocy żywnościowej w 2022 roku. 

INFORMACJA

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:
ź 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
ź 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, lub telefonicznie pod 
nr telefonu: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.

OPS

Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu realizuje Program „Opieka 
wytchnieniowa – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych.
Obecnie w edycji 2021 pomoc otrzymuje 5 osób, które zakwalifikowały się 
do programu.
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. 
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób 
niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub 
zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na 
co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły 
przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych 
spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu 
zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie 
z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą 
wsparcia w 2022 roku o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu. 
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 
2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” 
z chwilą ogłoszenia naboru wniosków na kolejną edycję dla gmin/powiatów przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 15/86 13 404 
i 781-140-390 oraz na stronie internetowej w zakładce Pomoc www.annopolops.pl 
społeczna / Programy realizowane przez OPS / Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.

OPS

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” W GMINIE ANNOPOL

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, na podstawie której przyznawane jest świadczenie 
wychowawcze (500+) została uchwalona przez Sejm. 
Najważniejsze zmiany jakie zakłada projekt to:
- przejęcie obsługi programu przez ZUS,
- składanie wniosków o świadczenie wychowawcze tylko drogą 
elektroniczną (e-PUAP, PUE ZUS lub portalu Emp@tia), brak 
możliwości złożenia papierowego wniosku,
- świadczenia przekazywane będą wyłącznie na rachunek 
bankowy, nie będzie możliwości odbioru pieniędzy w gotówce.

PLANOWANE ZMIANY W 500 + - WAŻNE INFORMACJE DLA 
RODZICÓW

Wypłaty świadczenia z wniosków złożonych do 31 grudnia 
2021 r. będą realizowane przez gminy do końca obecnego 
okresu zasiłkowego, tj. do 31 maja 2022 r.
Rodzice, których dzieci przyjdą na świat po 1 stycznia 2022 r., 
będą składać wnioski o świadczenie wychowawcze do ZUS 
na nowych zasadach. Ponadto od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie 
przyjmował wnioski na nowy okres zasiłkowy trwający od 
1 czerwca 2022 r. 
Proces legislacyjny w sprawie wyżej opisanych zmian nie jest 
zakończony, nowela trafi teraz do Senatu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 782-183-748.

OPS

ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARANO-LEDOWYCH W ANNOPOLU
W sierpniu br. dokonano odbioru montażu 6 sztuk lamp solarno - ledowych o mocy 
40W i strumieniu świetlnym 6400 lm. Lampy zostały zamontowane na ul. Leśnej przy 
bloku nr 1 -  3 szt, oraz 10 – 1 szt. oraz przy bloku ul. Puławska nr 20 – 1 szt.
Wykonawcą zadania była firma „SOLUMEN”. Wartość zadania 48 000zł. 

UM

http://www.annopolops.pl
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22 DĘBLIŃSKI BATALION LEKKIEJ PIECHOTY 
ZAPRASZA W SWOJE SZEREGI

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk 
Specjalnych. Stanowią komplementarną część potencjału obronnego Polski. 
W województwie lubelskim od 2017 roku funkcjonuje 2 Lubelska Brygada Obrony 
Terytorialnej, w której skład wchodzi pięć batalionów. Jednym z nich jest 22 Dębliński 
Batalion Lekkiej Piechoty, stacjonujący na terenie Twierdzy Dęblin. Stałym Rejonem 
Odpowiedzialności batalionu są cztery powiaty: rycki, puławski, opolski 
oraz kraśnicki. 

Jak zostać jednym z nas?
Jest kilka możliwości, aby dołączyć w szeregi 22 dblp. Jedną z nich jest odwiedzenie 
najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień i złożenie wniosku oraz niezbędnych 
dokumentów. Drugą opcją jest skorzystanie z pomocy rekruterów. W tym celu należy 
odwiedzić stronę  i za pomocą wyszukiwarki https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/
odnaleźć rekrutera w swoim regionie, który pomoże dopełnić niezbędnych 
formalności, a także odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące służby 
w WOT. Innym sposobem jest złożenie wniosku za pośrednictwem portalu 
zostanzolnierzem.pl lub też poprzez platformę internetową ePUAP.

Terminy szkoleń dla kandydatów
WOT, jako jedyny rodzaj sił zbrojnych oferują możliwość łączenia pracy zawodowej 
i życia rodzinnego ze służbą Ojczyźnie. System Terytorialnej Służby Wojskowej 
odbywa się poprzez szkolenie 16-dniowe dla osób bez uregulowanego stosunku 
do służby wojskowej, które kończy się przysięgą wojskową lub 8-dniowe szkolenie 
wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy. Jeszcze w tym roku odbędą się szkolenia 
podstawowe w terminach: 15-30.10.2021 r., 20.11.-05.12.2021 r. i 18-19.12.2021 r.,- 
kontynuacja 14-27.02.2022 r. oraz szkolenia wyrównawcze w terminach
 09.10.2021 r. i 20.11.2021 r. 

Co oferujemy?
Cały proces szkolenia Terytorialsa trwa 3 lata. W każdym roku żołnierz odbywa 
11 szkoleń weekendowych (sobota, niedziela) oraz 14-dniowe szkolenie 
zintegrowane na poligonie wojskowym. Oprócz korzyści finansowych, czyli 
dziennego uposażenia (min.117,14zł) i tzw. gotowości bojowej wypłacanej, raz 
w miesiącu (411zł), żołnierze służący w naszych szeregach mają możliwość 
uczestniczenia w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, a pozyskaną wiedzę 
i kwalifikacje mogą wykorzystać, nie tylko w środowisku wojskowym, ale również 
cywilnym. 

Nasze zadania
Głównym zadaniem WOT jest obrona i wsparcie lokalnej społeczności. W czasie 
pokoju zadania te realizowane są, m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania 
skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach 
kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie 
działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Aktywność 
terytorialsów w ostatnim roku była widoczna praktycznie w każdym aspekcie 
działalności przeciwepidemicznej. Żołnierze WOT byli obecni w szpitalach, punktach 
wymazowych, punktach szczepień i wielu innych miejscach. Postawa i duże 
zaangażowanie w walkę z covid-19, zostało zauważone i docenione przez 
społeczeństwo, a u wielu osób wzbudziło zainteresowanie służbą w WOT. 

Wyjdź ze strefy komfortu i spróbuj swoich sił, jako żołnierz. Zostań jednym z nas, 
odwiedź najbliższe WKU lub skontaktuj się z rekruterem w swoim regionie – kontakty 
znajdziesz na stronie https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior” na lata 2021-2025.
Seniorzy z Klubu Senior+ w Wymysłowie nie mają czasu się starzeć. Szczególnie,  
od kiedy powstał Klub Senior+. Spotykają się regularnie od poniedziałku do czwartku 
w Świetlicy Wymysłów, która została przystosowana do ich potrzeb.
Czasu na nudę nie ma! 
Codziennie odbywają się zajęcia:
- plastyczne;
- kulinarne;
- muzyczne;
- edukacyjne;
- rehabilitacyjno-ruchowe.
Po za tym   organizowane są przeróżne spotkania okolicznościowe i integracyjne 
m.in. Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych, wspólne świętowanie imienin, zabawy taneczne, spotkania 
międzypokoleniowe; wyjazdy kulturalno - oświatowe i zajęcia aktywizujące 
społecznie.
Talent muzyczny uczestnicy Klubu zaprezentowali szerszej publiczności podczas Dni 
Annopola, Dożynek Gminnych a także podczas Pikniku Rodzinnego 
organizowanego przez KGW „Wymysłowiacy” wspólnie z Klubem Senior+ 
w ramach akcji „Szczepimy się z KGW”. Śpiew seniorom sprawia dużo radości, 
wywołuje uśmiech i dodaje energii.

W tym roku uczestnicy Klubu Senior+ w Wymysłowie odwiedzili Sandomierz, 
Kazimierz Dolny, Nałęczów, a przed nimi jeszcze wyjazd do Teatru im. J. Osterwy  
na spektakl teatralny.
W czerwcu b.r. w Klubie odbywały się warsztaty psychologiczne  prowadzone przez 
P. Piotra Łąckiego, który w przystępnej i praktycznej  formie przekazał seniorom 
jak zadbać o sprawność umysłową i fizyczną w wieku 60+.
Seniorzy cały czas są bardzo aktywni. Nie boją się nowości – Klub odwiedziła Pani 
M a g d a l e n a  R u d z i e j e w s k a - R u d z i e w i c z   „ C h o d z i m y  z  S Z A N S Ą
- klub Nordic Walking” , która zapoznała seniorów z niezbędnym sprzętem i jego 
budową, prawidłową techniką chodu Nordic Walking.
Pomimo natłoku zajęć nie zapominają o osobach i dzieciach potrzebujących. Zbierają 
plastikowe nakrętki na leczenie i rehabilitację Mai i Igi – akcję organizuje 
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa”, oddają własnoręcznie 
wykonane prace na kiermasze charytatywne, a ostatnio sami zorganizowali taki 
kiermasz podczas Pikniku Rodzinnego na rzecz Bartusia Przychodzkiego 
z Sandomierza, a kwota którą udało się uzbierać to 1581,00 zł.
Bycie seniorem w obecnych czasach nabiera nowego znaczenia. Współczesny 
senior to człowiek zadowolony z życia, wierzący we własne siły, ciekawy świata i ludzi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIOR+ 
W WYMYSŁOWIE

https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/
https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/
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ŻOŁNIERZ WYKLĘTY Z ANNOPOLA ODZNACZONY 
I POŚMIERTNIE AWANSOWANY

W przeddzień Święta Wojska Polskiego, 
14.08.2021. Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak pośmiertne mianował 
na pierwszy stopień oficerski Żołnierzy 
Wyklętych - Tadeusza Przewoźnika ps. 
"Kuba"  z  Czechow ic  –  Dz iedz i c 
i annopolanina Tadeusza Radwańskiego 
ps. "Kostek". Oficerom pośmiertnie 
zostały także nadane Krzyże z Mieczami 
Orderu Krzyża Niepodległości.
"Dziś wręczyłem patenty oficerskie 
rodzinom żołnierzy wyklętych - por. 
Przewoźnika i por. Radwańskiego. Obaj 
jako młodzi ludzie walczyli o wolności 
Polski dla siebie, ale i dla przyszłych 
pokoleń. Do końca życia byli wierni 
przysiędze, którą złożyl i  Polsce." 
- powiedział minister.
Tadeusz Radwański ps., ,Kostek' ' , 
nazwisko konspiracyjne  Eugeniusz 
Sosnowski, urodził się 18 grudnia 1925 r. 
w Annopolu powiat Kraśnik w rodzinie 
o tradycjach patriotycznych i katolickich.  
W  1 9 3 8  r o k u  s k o ń c z y ł  s z k o ł ę 
powszechną, wybuch wojny uniemożliwił 
mu dalszą naukę. W czasie okupacji 
w lecie 1942 został wysłany do Niemiec na 
r o b o t y .  W  p u n k c i e  z b i o r c z y m 
w Częstochowie udaje mu się uciec 
i wrócić do domu. Do końca 1942 roku 
przymusowo jest zatrudniony w firmie 
niemieckiej przy budowie mostu na Wiśle 
pod Annopolem. Po ukończeniu budowy 
mostu zostaje aresztowany i wywieziony 
do Kijowa na Ukrainie skąd po ośmiu 
miesiącach udaje się mu zbiec. Jest 
poszukiwany przez niemiecką policję, 
ukrywa się w domu rodzinnym. W domu 
dochodzi do wielu rewizji i nękań rodziny. 
Po dwóch miesiącach w obawie przed 
aresztowaniem nawiązuje kontakt 
z placówką Armii Krajowej w Annopolu, 
której komendantem jest Leon Targoński 
ps. ,,Sęk “; Tadeusz jest jego kuzynem. 
Zostaje przez n iego zwerbowany 
i zaprzysiężony. Na placówce pozostaje 
do lipca 1944 roku. Po tym czasie służy 
w oddziale leśnym kpt. ,,Andrzeja”(NN) 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, jako 
strzelec, który kwateruje w Borowie. 

14 listopada 1943 na polanie pod 
Borowem odbywa się msza polowa 
w której poświęcono wyhaftowany 
sztandar 1. Pułku Partyzanckiego Legii 
Nadwiślańskiej. Uczestniczy w niej 
między innymi oddział leśny ,,Kostka”.
Młody Radwański bierze udział w operacji 
,,Burza”, w atakach na niemieckie 
konwoje, w likwidacji i rozbrajaniu 
oddziałów wermachtu. W Annopolu 
wykazuje  s ię  n iezwyk łą  odwagą, 
uprowadza Niemcom motor z przyczepą 
do Borowa po ostrzale przez okupanta. 
Gdy latem 1944 roku wojska sowieckie 
wkroczyły do Annopola, przez dwa 
miesiące ukrywa się w domu rodzinnym. 
Podczas pożaru miejskiej biblioteki 
wynosi jej księgozbiór , samemu ulegając 
poparzeniom . Kiedy jego oddział został 
rozbity i rozproszony przez NKWD, 
Kostek zostaje powołany do Wojska 
Polskiego w Lublinie. 
Po trzech miesiącach pobytu w 7 pułku 
zapasowym na Majdanku w Lublinie 
został skierowany do Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej w Zamościu. Tam spotyka 
w kinie swojego dawnego dowódcę 
drużyny, podchorążego Stanisława 
Biziora ps. ,,Śmigło”, ps.”Eam”, który 
ostrzega i doradza mu, aby nie ujawniał 
przynależności do konspiracyjnego 
podziemia niepodległościowego. Wiosną 
1 9 4 5  r o k u  R a d w a ń s k i  z o s t a j e 
aresztowany przez informację wojskową 
i osadzony w areszcie pułkowym za 
działalność w AK . Stamtąd miał być  
wywieziony do więzienia na Zamku 
Lubelskim .
Po kilku dniach spędzonych w więzieniu 
zosta je wraz z innymi więźniami 
wyznaczony do pracy w piekarni , skąd 
udaje mu się uciec z bronią ubrany tylko 
w dres. Część żołnierzy byłych członków 
Armii Krajowej i NSZ służących w pułku 
zostaje aresztowanych a następnie 
r o z s t r z e l a n y c h  p r z e z  r e s o r t 
bezpieczeństwa w Krzesimowie.
Podobne zdarzenie miało miejsce w pułku 
zapasowym w Lublinie na Majdanku. 
W Annopolu „Kostek”skontaktował się

z kolegą z czasów okupacji Gilbertem 
Janem ps. , ,Jesion” i  Czesławem 
Maciejakiem ps. , ,Pogoda”,  który 
za pośrednictwem byłego komendanta 
obwodu nr. III , por. Pawłowskiego 
Franciszka ps .,,Korek” skierował go do 
o d d z i a ł u  l e ś n e g o  S t a n i s ł a w a 
Młynarskiego ps. ,,Orzeł” a następnie do 
oddzia łu  por.  Świątka Boles ława 
ps. ,,Jerzy” Narodowych Sił Zbrojnych 
zgrupowania mjr. Zub – Zdanowicza 
ps. ,,Ząb” ; Piotrowskiego Wacława 
p s  . , , C i c h y , ”  , , C i s ” . W  w y n i k u 
porozumienia w kwietniu 1945 roku 
oddział ,,Jerzego” wstąpił do zgrupowania 
Wolność i Niezawisłość pod dowództwem 
m j r .  H i e r o n i m a  D e k u t o w s k i e g o 
ps . , ,Zapora” .  W l ipcu 1945 roku 
w mie jscowości  L ipa w powiec ie 
kraśnickim brał udział w ataku na pociąg 
przewożący broń, który był eskortowany 
przez Armię Czerwoną. Oddział zdobył 
duże ilości broni i amunicji oraz innego 
sprzętu wojskowego. 
W sierpniu 1945 roku w Kraśniku jego 
o d d z i a ł  o d b i ł  t r a n s p o r t  b y d ł a 
konwojowany przez żołnierzy radzieckich. 
Żołnierzy rozbrojono, bydło oddano 
chłopom. Brał udział w rozbrajaniu 
i  l i kw idowan iu  pos te runków MO 
w Zakrzówku , Zawichoście , Bychawie, 
Urzędowie, Józefowie . Uczestniczył też 
akcjach przeciw członkom PPR oraz UB. 
Zajmował się kolportowaniem nielegalnej 
prasy i ulotek. We wrześniu 1946 po kilku 
nieudanych próbach przekroczenia Wisły 
oddział ,,Jerzego” w wyniku pacyfikacji 
NKWD UB KBW został rozbity. 4 kwietnia 
1947 roku ujawnił się przed komisją 
amnestyjną w Kraśniku ( karta 24),gdzie 
zdał broń. Nękany przez UB ,ukrywał się. 
W obawie o swoje życie postanawia 
wyjechać wraz z kolegami ,Karolem 
Leszczyńskim i Stanisławem Dynkiem na
zachód do wsi Duże Strzelno koło Słupska 
gdzie mieszkał jego dowódca kpt. 
Bolesław Świątek ps.,,Jerzy”. Za jego 
pośrednictwem 11 maja 1947 roku 
kontaktuje się z kolegami z oddziału 
i swoim dowódcą plutonu Czesławem 
Maciejakiem ps.,,Pogoda”i Janem 
Soboniem ps.,,Maksim”. Ukrywali się we 
Wrocławiu na ulicy Świętego Wincentego 
w mieszkaniu Edwarda i  Michała 
Krawców. Cała grupa chciała przekroczyć 
granice 20 maja 1947 roku i dostać się do 
Armii Andersa . W wyniku zdrady 
współpracowników UB Romualda Wąska 
i jego kolegi Zdzisława Więckowskiego 
zostali aresztowani na dworcu we 
Wrocławiu w godzinach wieczornych. 
Tadeusz Radwański był w okrutny sposób 
torturowany, miał odbite nerki, mocz 
oddawał krwią, miał wybite zęby, 
powyrywane paznokcie, po trzy godziny 
był wieszany głową do dołu i bity w stopy. 
W i e l o k r o t n o ś ć  z a r z u t ó w  b y ł a 
spreparowana poprzez zmuszanie do 
zeznań. Został osądzony przez Rejonowy 
Sąd Wojskowy we Wrocławiu. Skazano 
go na podwójną karę śmierci oraz utratę 
praw publicznych i honorowych na 
zawsze, za ,, działalność dywersyjną 
m a j ą c ą  n a  c e l u  o b a l e n i e  

demokratycznego ustroju państwa 
polskiego”. Następnie w wyniku ustawy 
amnestyjnej wymiar kary zmniejszono do 
15 lat więzienia. Po zatwierdzeniu wyroku 
przebywał w więzieniu karno-śledczym 
przy ul. Kleczkowskiej 31 we Wrocławiu.  
Tam zimą, podczas przewożeniaw bardzo 
c iężkich warunkach do więzienia 
z a c h o r o w a ł  n a  z a p a l e n i e  p ł u c . 
Zamęczony w czasie przesłuchań, zmarł 
20 stycznia 1948 roku. Miał 22 lata. 
Pochowano go na łączce więziennej 
w Sztumie . Na prośbę Jadwigi Wrońskiej, 
s ios t r y  Tadeusza  Radwańsk iego 
u komendanta więzienia zwłoki zostały 
o d k o p a n e  p r z e z  w i ę ź n i ó w  i  j e j 
p rzekazane.  3  lu tego 1948 roku  
p r z y w i o z ł a  b r a t a  d o  A n n o p o l a 
w podwójnej trumnie. Trumna była 
zaplombowana. Został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w obecności 
między innymi funkcjonariuszy MO i UB. 
Nominację i  medal  d la Tadeusza 
Radwańskiego z rąk ministra odebrał 
członek rodziny, siostrzeniec „Kostka”, 
Pan Waldemar  Wrońsk i ,  cz łonek 
Stowarzyszen ia  Dz iec i  Żo łn ierzy 
Wyklętych.
„ Kuba, Kostek i wielu innych żołnierzy 
niezłomnych byli wychowani w duchu 
rodzinnych patriotycznych tradycji, 
w  i d e o w y m  n u r c i e  P o w s t a n i a 
Styczniowego, zbieżnym z naszym 
przedwojennym credo ,,Bóg, Honor, 
Ojczyzna", nie jako hasło ozdobne ale 
sposób działania, trwania, myślenia 
o ojczyźnie . Oni walczyli i żyli wobec tych 
przesłanek. Nie zmienili ich ani nie 
sprzedali. Do końca byli wierni i nimi się 
kierowali, z wiarą, że ojczyznę kocha się 
nie dlatego, że jest wielka, że rzuca swoją 
potęgą na kolana ale dlatego że jest 
własna – moja, Twoja, naszych przodków. 
Oby ten ideowy nurt istniał i pozostał 
w młodym pokoleniu. - mówił Pan 
Waldemar.
Czujemy wdzięczność, że mieliśmy honor 
i  sposobność tak godnie z całym 
ceremoniałem wojskowym odebrać 
patenty na pierwszy stopień oficerski oraz 
Ordery Krzyża Niepodległości z mieczami 
dla ,,Kuby" i ,,Kostka" z rąk pana Ministra 
Mariusza Błaszczaka w wigilię Święta 
Wojska Polskiego.
Dziękujemy serdecznie za okazaną 
troskę, serdeczność i ciepło Szefowi 
Gabinetu Politycznego Ministra Obrony 
N a r o d o w e j  P a n u   Ł u k a s z o w i 
Kud l ick iemu,  że  pomimo nawału 
obowiązków poświęcił nam swój czas, 
a także ppłk. Andrzejczakowi i ppłk. 
Robertowi Musze za opiekę. To było 
nasze wspólne święto. Te obrazy zostaną 
w naszych sercach i  pamięci  na 
zawsze.”Przywołany biogram Tadeusza 
Radwańskiego redagował autor artykułu 
na podstawie informacji zebranych 
i dostarczonych przez Pana Waldemara 
Wrońskiego.
Dziękujemy za determinację w dążeniu do 
uhonorowania naszego lokalnego 
bohatera.

Dariusz Zgardziński

Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

Tadeusz Radwański ps.,,Kostek'
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C z e k a j ą c  n a  r o z g r y w k i  w  l i d z e 
wojewódzkiej młodzików i młodziczek, 
siatkarze i siatkarki pod kierunkiem 
trenerów p. Renaty Ul i trenera p. Józefa 
Wojtaszka uczestniczą w różnego rodzaju 
turniejach.  
W dniu 25.09.2021r na obiektach Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelski odbył 
się III Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 
Chłopców. Nasza drużyna młodzików po 
bardzo wyrównanych meczach uległa 
dwukrotnie w tai-breku 1:2 zespołom: 
UKS Olimp Opole Lubelskie i UKS 
Serbinów Biała Podlaska. W meczu 
o trzecie miejsce pokonała 2:0 UKS 
Międzyrzecka "3" Międzyrzec Podlaski. 
Wyróżnionym zawodnikiem turnieju 
został atakujący Kacper Badura. 
Skład drużyny: Kacper Badura, Konrad 
Plewa, Mateusz Koślak, Dorian Ufniarz, 
Jakub Matuszewski, Oliwier Lis, Alan 
Stąporowski, Jan Lipiec.
Klasyfikacja końcowa:
1. UKS Olimp Opole Lubelskie
2. UKS Serbinów Biała Podlaska
3. MKS Skałka Annopol
4. UKS Międzyrzecka Trójka
5. UKS Tempo Chełm
6. MKS Avia Świdnik

Bardziej intensywnie przygotowują się 
do rozgrywek ligowych młode siatkarki. 
W obecnym sezonie nasze siatkarki 
występują pod wspólną nazwą MKS 
Kraśnik/MKS Skałka Annopol. Połączenie 
się zespołów spowodowane jest brakami 
kadrowymi w obydwu zespołach oraz 
p o r o z u m i e n i e m  o b y d w u  k l u b ó w 
o wspólnym starcie. Zwiększa to szanse 
n a  u z y s k a n i e  l e p s z e g o  w y n i k u 
w rywalizacji ligowych zmagań.
Przygotowując się do rozgrywek nasze 
siatkarki grały w kilku turniejach:
IV miejsce- w Ogólnopolskim Turnieju 
Siatkówki Dziewcząt VICTORIA CUP 
2021w dniach 12-13 06.2021 w Solcu nad 
Wisłą
Uczestnice zespoły:
UKS Esperanto Warszawa
MKS GALA Skarżysko Kamienna
MKS Kraśnik
MKS Kraśnik/Skałka Annopol
UKS ISKRA Warszawa
UKS VOLLEY Opatów
SĘP Żelechów
MKS OLIMP Mińsk Mazowiecki
UKS VICTORIA Solec
Skład zespołu MKS Kraśnik/ Skałka 
Annopol:
Weronika Lenart, Natalia Rozmus, Zofia 
Miksza, Wiktoria Chruściel, Gabriela 
Koniarczyk, Julia Wicik, Aleksandra 
Wyka, Aleksandra Pęcak, Zuzanna 
Matysek, Maria Czajkowska
Najlepszą zawodniczką drużyny została 
Natalia Rozmus

MKS SKAŁKA ANNOPOL

4 miejsce - w turnieju młodziczek 
E S P E R A N T O  C U P  w  d n i a c h 
11-12.09.2021 Warszawa.
W turnieju wzięło udział 7 zespołów: MKS 
Kraśnik/Skałka Annopol, Olimp Mińsk 
Mazowiecki, Esperanto II, Esperanto I, 
Iskra Warszawa, Orlęta Raszyn, Sparta 
Grodzisk Mazowiecki.
Skład drużyny MKS Kraśnik/Skałka 
Annopol:
II miejsce - w Ogólnopolskim Turnieju piłki 
s i a t k o w e j  k o b i e t  o  P U C H A R 
M A R S Z A Ł K A W O J E W Ó D Z T W A 
LUBELSKIEGO w dniach 18-19.09.2021 
w Kraśniku. 
W dwudniowym turnieju rozgrywanym 
w Kraśniku wzięło udział 6 drużyn 
w kategorii młodziczek:
-MKS Kraśnik/MKS Skałka Annopol, 
ULKS Chobrzany, Vega MOSIR Stalowa 
Wola, UKS Esperanto Warszawa, MKS 
Avia Świdnik, SMS KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski
Drużynę MKS Kraśnik/MKS Skałka 
Annopol reprezentowały:
1.Weronika Lenart
2.Nadia Barszcz
3.Natalia Rozmus
4.Aleksandra Wyka
5.Julia Wicik
6.Zuzanna Matysek
7.Aleksandra Jacniacka
8.Wiktoria Maciejak
9.Aleksandra Grela
Najlepszą zawodniczką drużyny została 
Weronika Lenart

I miejsce - w Ogólnopolskim Turnieju Piłki 
Siatkowej Dziewcząt w dniach 26.09.2021 
w Opolu Lubelskim. 
W turnieju wzięło udział 5 drużyn:
1.MKS Kraśnik/Skałka Annopol 
2.UKS Olimp I Opole Lub.
3.UKS Olimp II Opole Lub.
4. MKS Stal Poniatowa
5.UKS Volley Iłża
Drużynę MKS Kraśnik/Skałka Annopol 
reprezentowały:
Weronika Lenart, Nadia Barszcz, Zofia 
Miksza, Wiktoria Chruściel, Natalia 
Rozmus, Aleksandra Wyka, Aleksandra 
Grela, Julia Wicik, Zuzanna Matysek, 
Wiktoria Maciejak.
Nadia Barszcz została wyróżniona jako 
najlepsza zawodniczka drużyny.
W dniach 2-3 październ ika 2021 
w Lublinie rozegrany został pierwszy 
z pięciu Turniejów o Mistrzostwo 
Województwa Lubelskiego Młodziczek 
w piłce siatkowej.  Słabszy wynik 
z poprzedniego sezony, który miał wpływ 
na sposób rozstawienia zespołów 
w obecnych rozgrywkach spowodował to, 
iż już na starcie zawodniczki trafiły na 
faworytki tegorocznych rozgrywek. 
W e fekc ie  p rzeg ranych  meczów 
grupowych zawodniczki wywalczyły 
dopiero IX miejsce w I Turnieju Młodziczek 
o Mistrzostwo Województwa Lubelskiego
Skład drużyny:
Nata l ia  Rozmus,  Nadia  Barszcz, 
Weronika Lenart, Zofia Miksza, Wiktoria 
Chruściel, Aleksandra Wyka, Aleksandra 
Grela, Zuzanna Matysek, Aleksandra 
Jacniacka, Aleksandra Pęcak.
Najlepszą zawodniczka zespołu została 
Zofia Miksza
Klasyfikacja Końcowa I Turnieju:
I TPS Lublin I 
II SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I 
III SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II 
IV UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I 
V TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 
VI MKS Avia Świdnik 
VII UKS Trójka Międzyrzec Podlaski 
VIII TPS Lublin II 
IX MKS Kraśnik / MKS Skałka Annopol 
X MKS II LO / UKS Tempo Chełm 
XI UKS Olimp Opole Lubelskie 
XII UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II 
XIII ULKS Dragon Wojcieszków 
XIV SL Salos Kalina Lublin 
XV MKS Stal Poniatowa 
Od września swoje treningi rozpoczęła 
najmłodsza grupa siatkarek i siatkarzy 
z rocznika 2011/2012 z klasy trzeciej 
i czwartej. Treningi prowadzone są przez 
trenera Zbigniewa Siewierskiego. 
Wszystkie osoby, które chciałyby 
t renować s ia tkówkę zapraszamy 
na zajęcia. Chcesz się nauczyć grać, przy 
tym dobrze bawić i aktywnie spędzić czas 
dołącz do nas. Dołącz do grupy – Nie 
zwlekaj, Przyjdź i Spróbuj a może 
Ci się spodoba.

Zbigniew Siewierski

SEZON SIATKARSKI 2021/2022 ROZPOCZĘTY



MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY WISŁA ANNOPOL

Przygotowania do sezonu 2021/2022 
rozpoczęliśmy w połowie lipca sparingiem 
z drużyną świętokrzyskiej okręgówki - 
Spartą Dwikozy. Rozpoczęliśmy dobrze, 
bo od zwycięstwa 5:1. Po kolejnych 
sparingach przyszła pora na zmagania 
w Pucharze na szczeblu okręgowym, 
kończymy go na 3 rundzie, uznając 
wyższość 4 ligowej Świdniczanki Świdnik. 
Po drodze pokonujemy takie zespoły jak 
LKS Poniatowa Wieś i Żyrzyniak Żyrzyn.
Wreszc ie  p rzyszed ł  ten  moment 
wyczekiwany przez zarówno naszych 
zawodników, trenera, jak i wszystkich 
osób związanych z Annopolską piłką. 
Czyli pierwszy po 6-letniej rozłące z ligą 
okręgową mecz.
Niestety w trzech pierwszych meczach 
musimy uznać wyższość rywali. Po 
bolesnej porażce 0:12 z Janowianką 
Janów, zarząd postanawia rozwiązać 
umowę z pełniącym funkcję trenera 
Kamilem Miazgą. Kamil Miazga zasługuję 
na słowa uznania, bo to pod jego wodzą 
wywalczyliśmy awans do ligi okręgowej 
i poczyniliśmy bardzo duży postęp 
widoczny w grze. Jednak żeby liczyć się 
w walce o utrzymanie potrzebowaliśmy 
impulsu.

ZMIANA TRENERA, CIĘŻKIE POCZĄTKI DRUŻYNY 
SENIORÓW

Nowym trenerem został Piotr Piechniak. 
Starszym kibicom z pewnością nie trzeba 
przedstawiać. Ponad 240 występów 
w ekstraklasie, 3-krotny reprezentant 
Polski. Znany szczególnie z występów 
w Groclinie Grodzisk Wielkopolski. Jako 
trener pracował w Olimpii Pysznica, 
TG Sokół Sokołów Małopolski, Stal 
Kraśnik.
Pod wodzą nowego trenera wygrywamy 
trzy bardzo ważne spotkania dzięki, 
czemu uciekamy ze strefy spadkowej, 
a k t u a l n i e  z a j m u j ą c  11  m i e j s c e 
z 9 punktami.

KADRA:
Napastn icy :  Kami l  Kaczanowsk i , 
Jarosław Pawłowski, Marcin Stępień.

Pomocnicy: Radosław Mazurek, Marcin 
Stępień, Kamil Dębniewski, Dawid Żyłka, 
Karol Garbacz, Arkadiusz Gil, Grzegorz 
Dąbrowski, Grzegorz Sitarski.

Obrońcy: Dawid Rybak, Kamil Kontapka, 
Łukasz Trębacz, Marcin Gogół, Oleksandr 
Zamriienko, Maciej Wójcik, Michał Tuz.

Bramkarze: Krzysztof Ziętek, Maciej 
Jabłoński, Dawid Wroński.

DRUŻYNA JUNIORÓW 
STARSZYCH

Juniorzy pierwszą część sezonu zaczęli z wysokiego ,,C”. Podopieczni Dawida 
Rybaka rozegrali 4 kolejki, w każdej z nich wygrywając. Na tę chwilę juniorzy 
liderują w tabeli, są jedyną drużyną w lidze która nie straciła jeszcze punktów. 
Imponuje również bilans bramkowy (18 strzelonych bramek i tylko dwie stracone). 
Mamy nadzieję że zwycięska passa będzie trwać jak najdłużej.

KADRA:
Napastnicy: Dawid Żyłka, Kamil Dębniewski, Patryk Stankiewicz.

Pomocnicy: Patryk Zboch, Łukasz Magiełda, Kacper Romański, Kacper 
Szynkowski, Wiktor Szymanek, Krystian Juda, Radosław Czerepak, Dawid 
Dąbrowski.

Obrońcy: Dawid Romański, Maciej Wójcik, Przemysław Ufniarz, Mateusz 
Błaszkiewicz, Michał Gaj.

Bramkarz: Dawid Wroński.

Damian Kwieciński

DRUŻYNA TRAMPKARZY 
MŁODSZYCH

Rozgrywki we wrześniu rozpoczęła również nasza najmłodsza grupa, która pod
wodzą trenera Mateusza Mazura reprezentuje nasz klub i miasto w rozgrywkach
Lubelskiej Ligi Trampkarzy Starszych.
Trampkarze to wiek, kiedy wynik to sprawa drugorzędna, najważniejsze jest to, jak każdy 
z chłopców z roku na rok się rozwija, podnosi swoje umiejętności, a kiedy idą za tym 
również wyniki, cieszy to rodziców, trenera oraz samych zawodników. Trampkarze w tym 
sezonie po 4 kolejkach zajmują wysokie drugie miejsce, wygrywając trzy spotkania i raz 
przegrywając.

KADRA:
Napastnicy: Kacper Chmiel, Ksawery Mikita, Wiktor Żaba.

Pomocnicy: Daniel Kamieniarz, Dawid Pawłowski, Michał Dudek, Bartosz Żyłka, 
Bartłomiej Łysuniek, Jakub Gawron, Filip Paćkowski.

Obrońcy: Paweł Bednarek, Bartosz Janicki, Jakub Czajka, Oskar Babiracki, Tobiasz 
Młynarczyk, Artur Ośka, Oliwier Jarzyna.

Bramkarz: Bartosz Trębacz.
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