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BUDŻET GMINY NA 2022 ROK
28 grudnia 2021 roku, podczas XLI sesji Rady Miejskiej 
Annopol został przyjęty budżet na 2022rok.
Rok 2021 był drugim kolejnym rokiem, w którym 
zmagaliśmy się z epidemią wirusa Sars Cov2, która 
spowodowała ogromne straty i zawirowania zarówno 
w życiu społecznym jak i gospodarczym.
W związku z tym, planując dochody robiliśmy to 
racjonalnie, mając na uwadze obecną sytuację 
i  bazując na danych przekazywanych przez 
Ministerstwo Finansów.
Jednak w chwili obecnej mamy świadomość tego,  
iż zrealizowanie założeń budżetu będzie niemożliwe. 
Wybuch wojny na Ukrainie i kryzys energetyczny 
spowodował, że konieczna będzie rewizja założeń 
budżetowych.
Wzrost cen energii o 450 %, wzrost cen gazu o blisko 
400 %, skutkuje dodatkowymi nieplanowanymi 
wydatkami w budżecie,  szacowanymi wstępnie na ok 
1,2 -1,3 mln, wzrost cen paliw to kolejne kilkaset tysięcy 
złotych. Niepewna sytuacja na rynkach światowych,  
związana z cenami i dostępnością surowców 
powoduje,  iż ceny inwestycji po przetargach są od 
kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyższe od 
planowanych.
Te wszystkie zawirowania oraz upadek dużego 
przedsiębiorstwa na terenie Gminy,  powodują wyrwę 
w budżecie Gminy sięgającą około 3 mln złotych.
Jedną z największych pozycji w wydatkach budżetu 
gminy, od lat jest utrzymanie oświaty. Obecnie 
stosowany system naliczania subwencji oświatowej, 
czyli w skrócie przekazywanie jej na ucznia, promuje 
samorządy posiadające duże szkoły. 
Na terenie naszej gminy,  znajduje się osiem szkół 
p o d s t a w o w y c h ,  t r z y  p r o w a d z o n e  p r z e z 
stowarzyszenia i pięć samorządowych. Sześć z tych 
szkół,  to szkoły bardzo małe,  liczące łącznie w ośmiu 
oddziałach od 29 do 46 uczniów.
Koszty funkcjonowania oświaty szacowane są 
w bieżącym roku na kwotę ok. 15 mln  zł., z czego 

W y k a z  w i ę k s z y c h  z a d a ń  i n w e s t y c y j n y c h 
przewidzianych do realizacji na 2022 r.:
- budowa bulwaru nadwiślańskiego – kwota planowana 
1,92mln zł.,
- modernizacja Centrum Kultury – kwota projektu  
3,3 mln zł.,
- zakup koparko - ładowarki oraz samochodu 
asenizacyjnego 1,2 mln zł (środki z subwencji),
- budowa chodników przy drogach wojewódzkich 
w m. Opoka, Popów i Kosin – 300 000 zł.,
- budowa chodników przy drogach powiatowych 
w m. Nowy Rachów, Sucha Wólka,  Janiszów i Borów – 
110 000 zł.,
- modernizacja dróg gminnych w m. Nowy Rachów, 
Zastocze, Popów, Grabówka, Kopiec, Opoczka, 
Opoka, Wymysłów – kwota planowana – 179 000 zł.,
- utwardzenie placu przy  PSP w Annopolu – 75 000 zł.,
- budowa altanek w m. Dąbrowa i Popów – kwota 
planowana 30 000 zł.,
- zakup samochodu dla OSP Annopol  70  000 zł.,
- dotacja na zakup samochodu do OSP Popów – 
25 000 zł.,
- budowa oświetlenia w m. Borów i Kosin - kwota 
planowana ok. 37 000 zł.,
- modernizacja  remiz OSP w m. Sucha Wólka, 
Świeciechów , Grabówka -  kwota planowana 
44 000 zł.,
- dokumentacja na budowę oświetlenia ul. Targowa 
i Szkolna – 15 000 zł.,
- dokumentacja przebudowa dróg gminnych – 
38 odcinków dróg na terenie gminy – 60 000 zł.,
Ponadto,  Gmina aplikować będzie w trakcie roku 
o środki zewnętrzne, na chwilę obecną złożone zostały 
wnioski do Polskiego Ładu,  na modernizację 
i  przebudowę dróg, jeden o wartości 5 mln. zł., drugi 
o wartości 10 mln zł. oraz na budowę wodociągu 
w m. Zychówki, na ul. Lubelskiej w Annopolu oraz 
modernizację wodociągu w m. Grabówka o wartości 
łącznej ponad 15 mln zł.,
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subwencja oświatowa otrzymywana przez gminę 
wynosi 7,6 mln zł, przy udziale środków własnych 
7,4 mln zł.
Wydatki z budżetu na utrzymanie oświaty w związku 
z niżem demograficznym i uregulowaniami prawnymi 
na szczeblu centralnym, gwałtownie rosną. Dla 
przykładu w 2017 roku  gmina dokładała do oświaty  
3,78 mln zł, obecnie 7,4 mln.Widzimy, że na przestrzeni 
tylko 5 lat, udział Gminy w finansowaniu oświaty 
zwiększył się o 3,6 mln zł.
Miejmy pełną świadomość tego, że tych ponad 3,7 mln 
złotych brakuje dziś na budowę dróg, chodników, 
remont budynków użyteczności publicznej i innych 
oczekiwanych przez społeczeństwo inwestycji.
Trwanie obecnego stanu, pogłębianie się niżu 
d e m o g r a fi c z n e g o  o r a z  b r a k  z m i a n 
w subwencjonowaniu oświaty, który zachęcałby 
samorządy do prowadzenia małych szkół, doprowadzi 
w krótkiej perspektywie czasu do zablokowania  
działań inwestycyjnych w gminie, a w dalszej 
skutkował będzie problemami  z uchwaleniem 
budżetu.
Następną  znaczącą pozycją w budżecie, jest szeroko 
rozumiana pomoc społeczna, na którą przeznacza się 
łącznie  blisko  12 mln zł.
Niż demograficzny oraz zjawisko starzejącego 
i ubożejącego  społeczeństwa,  dotyka nas w coraz 
większym stopniu  i generuje  koszty związane 
z zapewnieniem opieki i wsparcia dla osób w trudnej 
s y t u a c j i  ż y c i o w e j  o r a z  o s ó b  s t a r s z y c h 
i z niepełnosprawnościami.
W bieżącym roku Gminę Annopol czeka dwa duże 
zadania związane z budową bulwaru nadwiślańskiego 
oraz modernizacją budynku Centrum Kultury. Projekty 
te dofinansowane są ze środków zewnętrznych (Polski 
Ład i RPO WL na lata 2014 - 2020) jednak bieżąca 
sytuacja powoduje, iż udział środków gminy w tych 
inwestycjach będzie większy o kilkaset tysięcy złotych.

OGRANICZENIA W OŚWIETLENIU ULICZNYM
W związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej, Gmina Annopol 
wprowadziła ograniczenie w czasie funkcjonowania oświetlenia ulicznego z godziny 
2.00 do godziny 23.00.
Podwyżki cen energii w 2022 r w stosunku do roku 2021 wyniosła ponad  450% , 
co tylko w kosztach oświetlenia ulicznego generuje dodatkowy nieplanowany koszt 
w wysokości ponad 800 000zł.
Podkreślić należy, iż oświetlenie uliczne to tylko jedna z pozycji związanych 
z zakupem energii, której wzrost odczuwalny jest także na ujęciach wody, 
oczyszczalni czy w gminnych jednostkach organizacyjnych (szkoły, ŚDS, OPS, 
Centrum Kultury, Biblioteka).
Ogromnym obciążeniem jest również wzrost cen gazu, który powoduje kilkakrotnie 
wyższe koszty ogrzewania,  a także dotkliwy dla wszystkich wzrost cen paliw.
Gmina z tytuły wzrostu cen energii, gazu czy paliw nie otrzymała zwiększonych 
dochodów i rekompensat, stąd istnieje konieczność choć częściowego ograniczenia 
kosztów z tym związanych.

Pamiętać należy, iż obecna sytuacja powoduje również  trudności w  zrealizowaniu 
zaplanowanych  na 2022 rok inwestycji. Kalkulowane w zeszłym roku zadania obecnie 
okazują się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent droższe, co skutkuje 
koniecznością wyasygnowania dodatkowo w budżecie kwot rzędu kilkuset tysięcy 
złotych. 
Podkreślić należy że na podobny ruch zdecydowały się również inne samorządy min. 
Kraków, Tarnów czy Suwałki.
Przepraszamy wszystkich mieszkańców za utrudnienia i niedogodności związane 
z krótszym czasem oświetlenia ulicznego.

UM



3

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW 
POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków 
Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (24.03) 
Burmistrz Annopola Mirosław Gazda wraz z Zastępcą 
Józefem Paćkowskim złożyli wiązankę przed tablicą 
upamiętniającą Apolonię i Piotra Likosów w Opoce 
Dużej.
Kamień z pamiątkową z tablicą upamiętniającą 
mieszkańców Opoki, został odsłonięty 30 września 
2021r. w ramach Programu „Zawołani po imieniu”, 
realizowanego przez Instytut Pileckiego z Warszawy.
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OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA SOŁTYSA
W piątek 11 marca 2022 r., podczas posiedzenia 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
Burmistrz Annopola Mirosław Gazda uroczyście złożył 
życzenia Przewodniczącym Rad Osiedlowych oraz 
Sołtysom z terenu gminy Annopol.
W podziękowaniu za pracę Sołtysi otrzymali drobny 
upominek oraz list gratulacyjny następującej treści:
„Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragnę złożyć 
wyrazy szacunku i uznania. Państwa praca ma 
wyjątkowy charakter, ponieważ jesteście Państwo 
zarówno gospodarzami jak i przedstawicielami wsi, 
których mieszkańcy darzą zaufaniem. Na co dzień 
za jmu ją  s ię  Pańs two  sp rawami  l oka lnych 
społeczności, starając się rozwiązywać problemy 
i mobilizować do działania.
W tym wyjątkowym dniu pragnę życzyć zadowolenia 
z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej 
pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym oraz jak 
najwięcej powodów do uśmiechu.
Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno 
z mieszkańcami jak i władzami samorządu przynosi 
radość i realizację nowych wyzwań.                               
Niech nigdy nie zabraknie wytrwałości, pomysłów na 
nowe inwestycje oraz inicjatywy integrujące lokalną 
społeczność.”
Na koniec pokrojono specjalnie przygotowany na tę 
uroczystość tort.
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 OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI 
O OFIARACH HOLOKAUSTU 

27  s t yczn ia  2022 r.  w  Annopo lu  uczczono 
M i ę d z y n a r o d o w y  D z i e ń  P a m i ę c i                 
o Ofiarach Holokaustu.
W imieniu społeczności lokalnej złożono wiązanki 
w Annopolu pod pomnikiem postawionym na kirkucie 
ku czci annopolskich mężczyzn, kobiet i dzieci 
żydowskich, zamordowanych podczas II wojny 
światowej. 
Wiązanki złożyli Burmistrz Annopola Mirosław Gazda 
wraz z zastępcą Józefem Paćkowskim, Dyrektor 
Centrum Kultury w Annopolu Marta Mochol oraz 
Członek Zarządu Kraśnickiego Towarzystwa 
Regionalnego Dariusz Zgardziński.

UM



4

HISTORIA MŁYNA W BARAKACH

Przedwojenny młyn w Barakach jest jednym 
z najciekawszych obiektów  w gminie Annopol 
wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków oraz 
Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez 
Burmistrza Annopola.
Kryje w sobie niemal stuletnią, kilkupokoleniową 
historię rodziny, która go pobudowała i nim zarządzała.  
Dzisiaj, otoczony z trzech stron lasem, pomimo nieco 
innego wyglądu niż dawniej, nadal cieszy oko 
właścicieli i turystów swoją niepowtarzalną bryłą 
i urokliwą lokalizacją a jego wapienne ściany skrywają 
pamięć  wyda rzeń  sp rz1ed  dz ies ią tek  l a t .
„Jan Spyra, urodzony 30 kwietnia 1901 roku, po ślubie 
z Zofią z domu Olszak, w 1928 roku otrzymał od 
swojego Ojca Franciszka działkę placu o powierzchni 
257 prętów, położoną na wzgórzu utworzonym przez 
prawy brzeg pradoliny Wisły pomiędzy Annopolem 
a Kazimierzem w osadzie Baraki, na której swoim 
własnym kosztem i staraniem pobudował wiatrak 
drewniany, a po jego zniszczeniu w wyniku burzy, 
w roku 1935 pobudował młyn murowany, wietrzno – 
motorowy, całkowicie wykończony, ze znajdującym się 
wewnątrz urządzeniem młyńskim, to jest jednym kołem 
walców 800x300, jednym perlakiem do czyszczenia 
zboża, jednym jagielnikiem nieruchomym, dwoma 
razowcami i jedenastoma pasami, oraz innymi 
ruchomościami.” - czytamy w treści Aktu Notarialnego 
sprzedaży połowy młyna. 
„11 listopada 1946 roku Jan Spyra, za kwotę 50.000 
złotych, niepodzielną połowę własności, ze wszystkim 
tym co stanowi nieruchomość z natury, sprzedał 
swojemu bratu Stanisławowi.”
Drewniane wiatraki były znane i używane w Polsce 
przez kilka stuleci. Nie jest pewne czy wiatraki do 
Polski przywędrowały ze wschodu czy z zachodu, ale 
na XV wiecznych rycinach odnajdywanych w Polsce 
widnieją wiatraki o poziomej osi obrotu, które były 
charakterystyczne dla techniki zachodniej.
P i e r w s z y  z a c h o w a n y  d o k u m e n t  z w i ą z a n y 
z ekonomicznym wykorzystaniem energii wiatrowej na 
ziemiach polskich jest datowany na wiek XIII. 
Dokument ten jest przyznanym pozwoleniem na 
budowę młyna napędzanego przez wodę albo wiatr dla 
klasztoru w miejscowości Biały Buk (północno-
zachodnia Polska) przez księcia pomorskiego Wisława 
z Rugii. Dokument nie może potwierdzać zbudowania 
wiatraka, ale jest dowodem poziomu posiadanej 
wiedzy na temat wykorzystywaniu wiatru przy 
poruszaniu młyńskich żaren. W wieku XIV wiatraki 
stały się integralna częścią polskiego krajobrazu.
Liczba młynów wiatrowych wzrastała regularnie 
w następnych stuleciach, choć w zależności od regionu 
i dostępnych warunków terenowych, liczba ich była 
nierównomierna. Gdyż przy lepszych warunkach 
hydrologicznych częściej budowano koła wodne ze 
względu na ich wyższą sprawność i większą 
niezawodność.
 Największe zainteresowanie wiatrakami pojawiło się 
w XIX wieku, ze względu na korzystne regulacje 
administracyjne. Gdzie uwłaszczenie chłopów 
nastąpiło we wszystkich częściach Polski pod 
zaborami, mieszkańcy danej wsi nie mieli już 
obowiązku mielenia zboża w wydzielonym młynie, 
a rozwój technologiczny sprawił, że wiatraki coraz 
częśc ie j  budowano na  po t rzeby  w łasnego 
gospodarstwa.

Znajdujące się w pobliżu wsie Natalin, Świeciechów, 
Miłoszówka, Grabówka były od 1942 roku obszarem 
działań partyzantki komunistycznej. Właściciel młyna 
współpracował z oddziałami Gwardii Ludowej i Armii 
Ludowej, m.inn. Bolesława Kowalskiego „Cienia” 
i Edwarda Gronczewskiego „Przepiórki”, a także 
z członkami sztabu. Jego młyn i zabudowania 
gospodarcze służyły schronieniem partyzantom.
Po wojnie Mistrz młynarski oprócz młyna w Barakach 
posiadał również udziały we młynach w Chrzanowie 
oraz w podlubelskiej wsi Wrotków.
Po zakończeniu działań wojennych na Lubelszczyźnie 
w roku 1944, na mocy Manifestu PKWN zakłady 
przemysłowe a wśród nich liczne młyny przeszły pod 
tymczasowy zarząd państwowy. 3 stycznia 1946 roku 
władze komunistyczne w postaci Krajowej Rady 
Narodowej przyjęły ustawę o nacjonalizacji przemysłu. 
Powołano specjalne instytucje do przejmowania 
obiektów oraz komisje do spraw projektów 
rozmieszczania młynów gospodarczych. Po przejęciu 
przedsiębiorstw przez państwo prowadzenie ich 
zlecano zarządcom wyznaczonym przez tymczasowe 
władze administracyjne.
Los ten nie ominął młyna w Barakach. Dzięki staraniom 
Jana Spyry i Stanisława Łukawskiego po latach młyn 
wrócił do rąk właściciela.
W latach 1946 – 1948 Jan Spyra na potrzeby produkcji 
gazu drzewnego do zasilania silnika URSUS 
pobudował nową motorownię, w której zainstalowano 
gazogenerator oraz studnię umożliwiającą prawidłowe 
działanie stosowanego zwykle w tego typu 
konstrukcjach otwartego układu chłodzenia. Studnia 
z racji umiejscowienia obiektu na wzgórzu okazała się 
bardzo głęboka. Najpierw dwóch ludzi z determinacją 
kopało przez rok szyb głębokości ok. 50 metrów 
i średnicy 2 metrów. W związku z ciągłym brakiem 
wody dalsze 50 m. wykonano w postaci odwiertu, by 
w końcu czerpać wodę z głębokości odpowiadającej 
poziomowi Wisły.
Instalacja do produkcji gazu generatorowego do 
zasilania silnika spalinowego składała się zazwyczaj 
z czterech elementów: gazogeneratora, odpylacza, 
chłodnicy i filtra wtórnego. Od góry gazogeneratora 
ładowane było paliwo ( drewno, węgiel kamienny, 
węgiel brunatny pod postacią brykietów, węgiel 
drzewny, niekiedy nawet torf ) do leja zasypowego 
zamykanego szczelnym wiekiem z uszczelnieniem. 
Wewnątrz gazogeneratora następowało jego 
zgazowanie czyli przeprowadzenie paliwa stałego lub 
płynnego o dużej zawartości węgla w paliwo gazowe w 
wyniku rozkładu termicznego wobec kontrolowanej 
ilości powietrza lub pary wodnej.
Unowocześniony młyn pracował na pełnych obrotach. 
4 kwietnia 1949 roku Jan Spyra zawarł z bratem 
Stanisławem, współwłaścicielem młyna, umowę 
dzierżawy, według której Jan zobowiązał się tytułem 
tenuty dzierżawnej płacić bratu dwa metry żyta 
miesięcznie.
W 1954 roku Jan Spyra doprowadził do młyna 
elektryczność budując własnym kosztem kilkumetrową 
linię napowietrzną z sąsiedniej Grabówki. Wówczas 
młyn został wyposażony w dwa silniki elektryczne 
o mocy 17 i 25 KW zastępującą siłę wietrzną śmigów 
i pracę silnika spalinowego URSUS.

 Podczas II Wojny Światowej na terenie Polski zostało 
zniszczonych ok. 60% wiatraków, których w 1939 roku 
było ponad 7000. Pozostała część popadła w ruinę 
przez brak konserwacji po wojnie, postępującej 
elektryfikacji i braku zainteresowania nimi władz 
komunistycznych. W 1954 istniało 3280 wiatraków 
z czego tylko 63 uznano za zdolne do pracy. Z tych 
powodów wielowiekowa tradycja młynów wiatrowych 
w Polsce dobiegła końca.
Na terenie obecnej gminy Annopol w okresie 
przedwojennym działało ok. 10 wiatraków, w tym dwa 
na terenie Annopola – przy ul .  Radomskiej 
i ul. Kościuszki. Działały również murowane młyny 
mechaniczne. Największym z nich był potężny, 
czterokondygnacyjny młyn parowy w Jakubowicach 
należący do Żydów Moszka Szwarcberga i Berka 
Mandelkierna tworzących firmę Mandelkiern i Spółka. 
Młyn produkował m. innymi energię elektryczną 
potrzebną do oświetlenia mostu w Annopolu.
 Jednym z wyliczonych wiatraków był ten w Barakach. 
Nie zachowały się niestety żadne fotografie pierwotnej, 
drewnianej budowli; jedynym śladem po niej są zapisy 
w dokumentach, ustne przekazy i oznaczenia na 
mapach z okresu XX-lecia międzywojennego.
W roku 1935 Jan Spyra wybudował młyn z kamienia. 
Był to młyn wietrzno – motorowy według konstrukcji 
wieżowej – tzw. holender. 
Wiatrak holenderski zwany również wiatrakiem 
wieżyczkowym to typ wiatraka charakteryzujący się 
nieruchomym, masywnym korpusem, zwykle 
murowanym, na planie koła lub wieloboku, na którym 
umocowana jest obracana na łożysku głowica (czapa), 
przez którą przechodzi wał z głównym kołem 
napędowym i ze śmigłami. Pozwalało to łatwiej 
dostosować śmigła wiatraka do kierunku wiatru. Ten 
typ wiatraka powstał ostatecznie w północnej Holandii 
i szybko zaczęto je stosować w większości krajów 
europejskich. W XVIII w. rozpowszechniły się 
w Polsce, ale zyskały popularność tylko na zachodnich 
terytoriach Polski i nigdy nie wyparły tradycyjnych 
koźlaków, które reprezentowały  najstarszy 
i najprymitywniejszy typ wiatraka europejskiego.
Młyn w Barakach był więc obiektem wyjątkowym na 
skali całego regionu. Był budynkiem na podstawie 
ośmiokąta murowanym z opoki lekkiej tj. skały 
wapienno – krzemionkowej, której złoża występują 
licznie na terenie naszej gminy.
Górny korpus posadowiony był na koźle oraz 
obrotowym wieńcu zębatym o średnicy ok. 2 metrów 
(połączenie konstrukcji koźlaka i paltraka) z ośmioma 
śmigłami o sile wietrznej. Przylegle do budynku młyna 
dobudowana została „motorownia”, w której pracował 
silnik spalinowy na gaz ssany (holzgas). Ten gaz 
drzewny jest gazem generatorowym produkowanym 
w procesie zgazowania z drewna w urządzeniu 
zwanym gazogeneratorem.
W czasie II wojny światowej miał miejsce duży rozwój 
technologii zasilania silników spalinowych gazem 
generatorowym, produkowanym z drewna (głównie 
liściastego – kostki cięte w kształcie sześcianu o boku 
ok. 4–5 cm). Wynikało to z dużego zużycia benzyny na 
potrzeby prowadzenia działań wojennych, zwłaszcza 
przez broń pancerną i lotnictwo. 
Młyn znajdujący się w pewnym oddaleniu od 
większych miejscowości był w okresie okupacji 
znakomitym miejscem na kryjówkę dla żołnierzy.
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23 lutego 1975 roku Jan Spyra wraz z żoną Zofią stali 
się jedynymi prawowitymi właścicielami całości młyna, 
wszystkich urządzeń młyńskich i działki 257 prętów, 
spłacając udział Stanisława kwotą 40.000 złotych 
w gotówce.
W 1978 roku drewniany korpus wiatraka został 
rozebrany, a młyn pokryty dachem z blachy.
Po śmierci Jana Spyry w styczniu 1984 roku młyn był 
użytkowany doraźnie przez jego syna Alfreda a na 
początku lat 90 stał się własnością córki Janiny, która 
mieszkając na stałe w Lublinie przyjeżdżała tu 
z mężem na okres letni. Z biegiem lat, przy pełnym 
zachowaniu oryginalnego wyposażenia młyn został 
przystosowany do użytku letniskowego. 
W 2008 roku młyn z rąk Janiny Łukawskiej otrzymał jej 
syn Grzegorz, który stale wzbogacał zbiory „reliktów 
przeszłości” związanych z okresem pracy młyna oraz 
aranżował przestrzeń wokół budynku. 
W 2018 roku Grzegorz Łukawski przekazał „klucze do 
młyna” synowi Pawłowi, który rozpoczął prace mające 
na celu poprawę kondycji budynku oraz stworzenie 
warunków do całorocznego wypoczynku. Piaskowanie 
kamiennych ścian pozwoliło uwidocznić kunszt 
budowniczych a drewniane elementy konstrukcji po 
impregnacji i olejowaniu ukazały swoje piękno. 
We młynie pojawił się kominek, powstała sypialnia, 
a piętro gdzie niegdyś pracowały młyńskie kamienie 
stało się stylowym salonem, w którym rodzinnym 
stołem jest drewniane, pasowe koło.
  Zgromadzone przez lata narzędzia, wyposażenie 
gospodarskie i domowe oraz obrazy o tematyce 
świeckiej i sakralnej stanowią cenne pamiątki 
tradycyjnej kultury i sztuki właściwej dla społeczności 
wsi – czytamy w wydanym przez rodzinę właścicieli 
a lbumie.  W po łączeniu  z  n iepowtarza lnym 
charakterem wnętrza wzbudzają zainteresowanie, 
stanowiąc jednocześnie lekcję historii. Otaczająca 
przyroda pozwala zanurzyć się w palecie leśnych 
zapachów, barw i dźwięków, a malownicze położenie 
i niepowtarzalna bryła budynku zachwyca swoim 
urokiem.                                                                                                                 

 Dariusz Zgardziński

Bibliografia:

„Młyn w Barakach 1935 – 2020” - Paweł Łukawski
„Wspomnienia Przepiórki” - Edward Gronczewski
„Wspominki rachowskie” - Wacław Flisiński 
„Z kart historii mostów na Wiśle pod Annopolem” - Wiesław Liwiński
„Polskie budownictwo drewniane” - Ignacy Tłoczek
„Drewno zamiast benzyny. Gliwice: Złote Myśli, 2008” - H. LaFontaine, P. Zimmerman
„Wiatraki: Młynarstwo wietrzne na Kujawach” - Jan Święch
Fotografie pochodzą z publikacji „Młyn w Barakach 1935 - 2020”

78 ROCZNICA PACYFIKACJI BOROWA I OKOLIC
2 lutego 2022r. w Borowie odbyły się obchody 
78. rocznicy pacyfikacji Borowa i okolic. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą w intencji pomordowanych 
odprawioną przez proboszcza parafii ks. dr Zbigniewa 
Katę. Oprawę muzyczną mszy świętej prowadził 
Zespół Borowiacy.
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli na 
cmentarz parafialny, by oddać hołd poległym. Przy 
mogile pomordowanych odmówiono modlitwę 
w intencji tych, którzy zginęli przed 78 laty.  
Następnie głos zabrał Burmistrz Annopola Mirosław 
Gazda, zwracając się do zgromadzonych słowami:
„Dzisiaj obchodzimy 78 rocznicę pacyfikacji Borowa 
i okolic. Była to jedna z najbardziej bestialskich akcji 
przeciwko wiejskiej ludności polskiej w czasie całej 
okupacji hitlerowskiej (…). Stoimy w miejscu 
szczególnym, to co się tutaj wydarzyło obliguje nas do 
przekazywania wiedzy i wyciągania wniosków z naszej 
krwawej historii”.
W dalszej części obchodów głos zabrała Anna Baluch 
Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 
Andrzej Rolla Starosta Kraśnicki. Następnie oddano 
salwę honorową i złożono wieńce przy mogile 
pomordowanych.W uroczystości uczestniczyli: 
przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego, 
władz wojewódzkich, samorządu powiatowego, 
gminnego, przedstawiciele środowisk kombatanckich 
oraz mieszkańcy Borowa i okolic. Obecni byli m.in.: 
Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa 
Lube lsk iego ,  Anna Ba luch  Radna Se jmiku 
Województwa Lubelskiego, Andrzej Rolla Starosta 
Kraśnicki ,  Michał Stawiarski-Dyrektor Biura 
Poselskiego Posła Na Sejm RP Kazimierza Chomy, 
Przedstawiciel Starosty Janowskiego Janusz Mucha, 
Jacek Rogala z Instytutu Pamięci Narodowej 
w Lublinie,  Stefan Stachula i Krzysztof Skórski - Radni 
Powiatu Kraśnickiego, Radni Rady Miejskiej 
w Annopolu z Przewodniczącą Rady Zenobią Jarmułą,  
Zastępca Burmistrza Annopola Józef Paćkowski,  
Mirosław Likos Komendant Komisariatu Policji 
w Annopolu, Ilona Łocek Przedstawiciel Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, Zbigniew Markut 
Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło 
Obwodu Nisko Stalowa Wola z GRH im. płk. 
Zieleniewskiego z siedzibą w Majdanie Obleszcze 
z Dowódcą Mirosławem Wielgusem na czele.  
Harcerze z 54 Drużyny Harcerskiej im. por. Bronisława 
Kochana  ze Stalowej Woli z Hm. Zbigniewem Partyką,  
Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą w barwach 24 
Pułku Ułanów z Kraśnika, uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji 2 lutego 1944 
w Borowie, mieszkańcy Borowa i okolicznych wiosek.   
Na ręce Burmistrza zostały przesłane również listy 
okolicznościowe od Krzysztofa Hetmana Posła do 
Parlamentu Europejskiego oraz Lecha Sprawki 
Wojewody Lubelskiego.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU
„Odnawialne źródła energii w gminie Annopol” – wartość projektu 3 848 664,70, dofinansowanie 2 822 757,33zł z RPO WL na lata 2014-2020                                            

w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 „Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym ul. Świeciechowskiej w Annopolu wraz z budową kanalizacji deszczowej”                                                     
- wartość projektu  1 373 126,22 zł. dofinansowanie 644 063,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

„Utworzenie klubu Senior+ w Annopolu”. Wartość zadania - 350 338,18zł. Dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” - 200 000,00zł 
.

Budowa oświetlenia w Jakubowicach 
- wartość 37 761,00 zł.

Remont pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miejskiego w Annopolu - wartość 250 923,46 zł

Zakup działki tzw. trójkąta przy 
ul. Świeciechowskiej - wartość 15 000,00 zł.

Zakup i montaż lamp solarno-ledowych 
w Annopolu - wartość 48 000,00 zł.
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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.

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 480 m2.

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 850 m2.

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 
760 m2.

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.

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 3 300 m2.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej 
w  m i e j s c o w o ś c i  O p o k a  ( o d  s z k o ł y 
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 330 m2.

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej 
Grabówka-Zastocze obejmowała roboty na długości 
336 mb. na kwotę 86 225,60zł. Zakres prac: 
wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 
1 345m2.

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.

Łączna kwota inwestycji zrealizowanych w 2021 roku wyniosła 7 130 000,00 zł. Wartość 
pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych 3 668 350,33 zł.
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Modernizacja,  przebudowa drogi  gminnej 
w miejscowości Świeciechów Duży (do głozyn)  
obejmowała roboty na długości 100 mb. na kwotę 
51 073,17z ł .  Zakres prac:  wykonanie  drog i 
o nawierzchni asfaltowej z pełną konstrukcją na 
powierzchni 305 m2

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 
n a w i e r z c h n i  a s f a l t o w e j  n a  p o w i e r z c h n i
 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.

Wy k o n a n i e  p a r k i n g u  w  A n n o p o l u  ( p r z y 
przedszkolu)  zakres prac obejmował wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 175m2 
za kwotę 72 095,53zł.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciechowie. 
Wartość zadania 20 187,12zł.

Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości 
Borów oraz Annopol. Wartość zadania 48 775,35zł. 

B u d o w a  z a d a s z e n i a  p r z y  D o m u  S e n i o r + 
w Wymysłowie 23 210,10 zł.

Og rodzen ie  dz ia ł k i  pod  budowę  św ie t l i c y 
w miejscowości Stary Rachów. Wartość zadania 
14 800,00zł

Budowa placów zabaw w Annopolu, Jakubowicach i Janiszowie - wartość 72 508,50 zł. 

Zakup busa na potrzeby Referatu Gospodarki 
Komunalnej - wartość 33 500,00 zł.

Prace modernizacyjne w Świetlicy Wiejskiej w Zastoczu. Świetlica mieści się budynku po byłym sklepie, który 
zakupiła Gmina Annopol.  Remont budynku wykonali w czynie społecznym mieszkańcy miejscowości. Materiały na 
remont zakupione zostały ze środków funduszu sołeckiego.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W I KWARTALE 2022 ROKU
W dniu 31.03.2022 r. dokonano odbioru wykonania instalacji elektrycznej wewnątrz budynku gospodarczego na 
potrzeby Sołectwa Jakubowice, zlokalizowanego na działce nr ewid.194/1. Wartość zadania 19 500,00. 
Wykonawca Marek Łysuniek, usługi elektryczne.

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP 
Popów.Dotacja na zakup samochodu 25 000,00 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach zrealizował w 2021 roku na terenie Gminy Annopol inwestycję pod nazwą 
„Remont drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów n. Wisłą - Annopol” w miejscowościach Bliskowice i Popów, 

na długości ponad 3 km. 

POMOC DLA UKRAINY
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol 
reprezentowane przez Agnieszkę Matwiej we 
współpracy z Burmistrzem Annopola Panem 
Mirosławem Gazdą sprowadziło z Polskiego 
Czerwonego Krzyża oddział Lublin około 5 ton darów 
w  p o s t a c i  ż y w n o ś c i ,  a r t .  c h e m i c z n y c h , 
kosmetycznych, higienicznych dla dzieci i dorosłych.
Cały asortyment jest przeznaczony dla uchodźców 
z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Miasta 
i Gminy Annopol. Osoby potrzebujące wsparcia 
i pomocy proszone są o zgłaszanie się do Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Annopolu - Siedziba 
Stowarzyszenia w godzinach 8-15. 
przebywają na terenie Miasta i Gminy Annopol. 
Osoby potrzebujące wsparcia i pomocy proszone są 
o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Annopolu - Siedziba Stowarzyszenia w 
godzinach 8-15.

Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy 
Annopol

„ŚWIATŁEM MALOWANE”
09.03.2022r. w  Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Annopolu odbył się wernisaż fotografii - „Światłem malowane” fotografia  Marka Nasiadki. 



10

Wśród mieszkańców Gminy Annopol znajduje się wiele 
osób w podeszłym wieku. Młodzi usamodzielniają się, 
wyjeżdżają, a ich rodzice czy też dziadkowie często 
pozostają zdani na siebie. A przecież osoba samotna, 
nieczynna zawodowo i nieaktywna społecznie szybciej 
się starzeje i zamyka się w sobie. Wychodząc 
naprzeciw aktywizacji społecznej osobom „złotego 
wieku”
3 stycznia 2022 roku zgodnie z postanowieniami 
programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025” 
rozpoczą ł  swo ją  dz ia ła lność  K lub Sen ior+ 
w Annopolu. Obsługę organizacyjną i finansową 
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, 
a opiekę nad seniorami podczas spotkań sprawują 
animatorki Pani Karolina i Pani Patrycja.
Siedzibą Klubu jest lokal w budynku Centrum Kultury 
w Annopolu, nad Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Annopolu ul. Radomska 26.
Pomieszczenia dotychczas niewykorzystane 
zamienione zostały w przytulną i dobrze wyposażoną 
salę spotkań dla seniorów, kącik klubowy, aneks 
kuchenny, a także pomieszczenie do zajęć 

rehabilitacyjno-ruchowych z matami do ćwiczeń, 
piłkami rehabilitacyjnymi i rowerkami stacjonarnymi.
Loka l  dos tosowany  j es t  do  po t r zeb  osób 
niepełnosprawnych, wyposażony w windę.
W wyniku ogłoszonego przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Annopolu naboru do Klubu Senior+ 
zgłosiło się 72 osoby w wieku 60+ z terenu miasta 
i gminy Annopol.  Uczestnicy zostali podzieleni na 
cztery grupy 18 osobowe. Na każde spotkanie 
zapewniony został ciepły posiłek oraz serwis kawowy. 
Osobom spoza miasta zorganizowany został 
transport.  Zajęcia w Klubie odbywają się od 
poniedziałku do czwartku i cieszą się dużym 
zainteresowaniem.
W ramach działalności Klubu Seniorzy mogą korzystać 
z następującej oferty:
- zajęcia z animatorem Klubu;
- warsztaty kulinarne;
- warsztaty artystyczne;
- warsztaty muzyczno/ taneczne;
- warsztaty informatyczne;
- warsztaty z pielęgnacji i wizerunku;

- warsztaty rekreacyjno-ruchowe;
- warsztaty „Edukacja dla zdrowia”;
- wyjazdy do teatru/kina;
- poradnictwo psychologiczne.
Po za tym organizowane są przeróżne spotkania 
okolicznościowe 
i integracyjne m.in. Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, 
Dzień Kobiet, wspólne świętowanie imienin, zabawy 
taneczne, spotkania międzypokoleniowe.
Klub Senior+ w Annopolu jest panaceum na 
samotność, apatię, odrętwienie i wycofanie społeczne. 
Seniorzy spotykają się tu aby miło i aktywnie spędzić 
czas.
Pokazujemy, że starsze osoby są aktywne, chcą 
działać i musimy o nich pamiętać, a ludzi starszych 
w naszym społeczeństwie jest coraz więcej. Oni chcą 
normalnie, aktywnie żyć. Nie chcą być samotni, bo 
samotność jest najgorszą chorobą.
Zadanie jest współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Wojewody w ramach Programu 
Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu



11

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń prowadzone 
były zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, 
orkiestry dętej czy plastyczne, do udziału w których 
powoli przybywa chętnych. Dorośli również mogli 
znaleźć coś dla siebie, uczestnicząc w zajęciach 
rękodzielniczych, zumby oraz Gminnym Klubie 
Aktywnego Seniora. Udało się wznowić zajęcia koła 
teatralnego „Kajtuś”, a tym samym powiększyć skład 
o nowych uczestników.
Cały czas na bieżąco informujemy o naszych 
działaniach na naszej stronie internetowej oraz 
Facebooku.  Dz ięku jemy wszystk im,  k tórzy 
przyczyniają się do rozwoju naszego centrum… 
parownikom, instruktorom, rodzicom oraz uczestnikom 
zajęć.
Mamy nadzieję, że kolejne miesiące będą obfitowały 
w nowe interesujące wydarzenia.

      CK

Ostatnie trzy miesiące były dla nas bardzo pracowite, 
pełne nowych i kreatywnych pomysłów. Opracowując 
plan działalności na nowy rok oprócz wydarzeń, które 
od dawna wpisały s ię w kalendarz imprez, 
wprowadziliśmy wiele nowych, twórczych pomysłów. 
Mamy nadzieję, że również i one wpiszą się na stałe 
w nasze kalendarium.
Pomimo trudności, które były spowodowane m.in. 
sytuacją epidemiczną w kraju, nie zatrzymywaliśmy się 
i planowaliśmy naszą działalność.
 A oto co udało nam się zrealizować. W styczniu artyści 
z Centrum Kultury brali udział w XXII Powiatowym 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Trzydniku Dużym. 
Dzięki pracy i zaangażowaniu instruktorów na liście 
nagrodzonych w kategorii dzieci znalazły się Julia 
Mierzwa, Natalia Olszówka oraz Martyna Więcek. 
Natomiast w kategorii dorośli: Gminny Klub Aktywnego 
Seniora oraz Zespół „Borowiacy”. Również w styczniu 
zorganizowaliśmy koncert kolęd, który odbył się 
w Kościele p.w. św. Joachima i Anny w Annopolu. 
Kolędy i pastorałki zaśpiewali uczestnicy studia 
piosenki działającej w centrum, Zespół „Borowiacy”, 
a zagrała nasza orkiestra dęta. Oczywiście wszyscy 
jak zwykle spisali się na medal. Pomimo tak licznej 
publiczności obyło się bez tremy.
Styczeń to również czas Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku tak jak w latach ubiegłych 
wolontariusze razem z opiekunami kwestowali na 
ulicach naszego miasta. Odbyła się również licytacja 
oraz symboliczne światełko do nieba. Annopol jak 
zwykle udowodnił, że ma wielkie serce.
Okres ferii zimowych był dla nas bardzo pracowity. 
Przez  dwa tygodn ie  odbywa ły  s ię  za jęc ia 
zorganizowane dla dzieci. W pierwszym tygodniu 
prowadziliśmy warsztaty plastyczne, manuale, 
regionalne. Odbyły się także zajęcia edukacyjne 
z policjantem oraz strażakami. Dzieci mogły 
uczestniczyć w projekcji bajek na małym ekranie. 
Kolejną dawką emocji oraz energii był drugi tydzień 
wypoczynku. Oprócz zajęć z robotyki, w których 
uczestniczyło 40 dzieci, odbyły się także półkolonie 
pod nazwą „Zimowa Akademia Kreatywności”. Udało 
nam się je zrealizować dzięki współpracy z Lubelskim 
Centrum Inicjatyw Tanecznych z Lublina, otrzymując 
tym samym dofinansowanie z Urzędu Miejskiego 
w Annopolu. Z całą pewnością był to dla wszystkich 
niezapomniany czas, który powtórzymy w przyszłym 
roku.

W marcu odbył się koncert charytatywny z okazji Dnia 
Kobiet .  Bie lem wstępu były ar tykuły,  k tóre 
przekazaliśmy do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia w Lublinie. W hospicjum 
przebywają mali pacjenci z Ukrainy dotknięci nie tylko 
tragedią wojny, ale również chorzy na ciężkie 
i nieuleczalne choroby. Wykonawcy jak zwykle dali 
z siebie wszystko, a atmosfera była fantastyczna. 
W ramach święta kobiet został ogłoszony konkurs 
fotograficzny pn. „Annopolanki w obiektywie”. Zdjęcia 
zgłoszone przez uczestników konkursu były na bardzo 
wysokim poziomie. Gratulujemy profesjonalizmu Pani 
Justynie Lachowskiej oraz Panu Mikołajowi Lisowi.
Ogłosiliśmy również kolejny konkurs na najpiękniejszą 
pisankę wielkanocną. Czekamy z niecierpliwością na 
wasze prace.
Pod koniec marca odwiedziło nas objazdowe kino, 
które okazało się hitem zwłaszcza dla najmłodszych, 
czego dowodem była pełna sala na dwóch pierwszych 
seansach. Mamy nadzieję, że już niebawem uda nam 
się to powtórzyć.
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MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO MŁODZICZEK

W sezonie 2021/2022 w ramach siatkarskich rozgrywek zawodniczki MKS Skałka Annopol rozegrały pięć turniejów eliminacyjnych, które wyłoniły trzy najlepsze zespoły z prawem 
gry w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski. Dziewczęta, które w tym sezonie występowały wspólnie z zawodniczkami z Kraśnika ostateczne zajęły w rozgrywkach 8 miejsce. 
W ligowej rywalizacji wzięło udział 18 drużyn z 14 klubów.

Skład  drużyny Skałka Annopol: Nadia Barszcz, Weronika Lenart, Zofia Miksza, Wiktoria Chruściel, Natalia Rozmus. ( trener: Renata Ul)

KINDER JOY OF MOVING 2022

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce o Puchar 
KINDER Joy of moving to największe i najważniejsze 
wydarzenie siatkarskie dla dzieci i młodzieży w naszym 
kraju. Celem projektu realizowanego przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej we współpracy z Grupą 
Ferrero w Polsce jest przede wszystkim promocja 
aktywnego stylu życia wśród najmłodszych, ale i nauka 
uniwersalnych wartości sportu przez wspólną zabawę. 
W Ogólnopolskich Mistrzostwach w Minisiatkówce 
biorą udział dziewczynki i chłopcy w wieku od 11 do 13 
lat, którzy grając w drużynach 2, 3 i 4-osobowych nie 
tylko rozwijają swoje umiejętności sportowe, ale i uczą 
się pracy w zespole oraz budują prawdziwe przyjaźnie.
Po przerwie spowodowanej pandemią do rozgrywek 
powrócili najmłodsi siatkarze MKS Skałki. Wojewódzki 
Związek Piłki Siatkowej w Lublinie podjął decyzję że 
w roku 2022 rozgrywki odbędą się, tak u dziewcząt jak 
i u chłopców, w dwóch rejonach: 

 Północ: Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Łuków, 
Aleksandrów, Jabłoń, Kock, Wojcieszków. 
 Południe: Chełm, Świdnik, Lublin, Opole, Kraśnik, 
Annopol oraz Tomaszów. 
W każdym rejonie rozegrane zostaną co najmniej 
2 turnieje, przy czym jeden Klub może organizować 
jeden turniej. Turnieje eliminacyjny powinny być 
rozegrane do końca kwietnia 2022. Turniej Finałowy 
planowany jest w terminie 21-22.05.2022 w Lublinie.
Pierwszy turniej Kinder Joy of Moving 2022 rozegrany 
został 2 kwietnia w Lublinie. W zawodach wystartowało 
około 200 zawodniczek, wśród nich dwa zespoły Skałki 
w kategorii „trójek” oraz trzy zespoły Skałki w kategorii 
„dwójek”. Udany debiut w swoich pierwszych 
zawodach zaliczyły nasze najmłodsze siatkarki. Para 
Al ic ja Juda i  Maja Adamska sprawi ły  dużą 
niespodziankę i wywalczyły 4 miejsce.

 Zaledwie 0,03 punktu zabrakło dziewczętom do 
awansu do najlepszej dwójki turnieju. Uległy niestety 
zawodniczkom z Opola Lubelskiego w „małym” finale, 
w walce o trzecie miejsce.
Pozostałe miejsca naszych zawodniczek:
Kategoria „dwójki”:
29  mie jsce  –  Emi l ia  Paćkowska,  Zuzanna 
Gałuszkiewicz, Martyna Więcek
30 miejsce – Weronika Babiracka, Gabriela Olszówka
Kategoria „trójki”:
14 miejsce – Oliwia Sikora, Gabriela Chruściel, Maria 
Gniaź
16 miejsce – Grzesik Alicja, Wójcicka Aleksandra, 
Urszula Dul /tr. Zbigniew Siewierski/

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO MŁODZIKÓW

Turniejem w Międzyrzecu Podlaskim zakończyli swoją rywalizację zawodnicy MKS Skałki Annopol w sezonie 2021/2022 w rywalizacji młodzików. Niestety dziesięciu punktów 
zabrakło do szczęścia , aby jak w poprzednim sezonie awansować do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Ostatecznie siatkarze uplasowali się na 4 miejscu, po rozegraniu pięciu 
turniejów.

Skład zespołu: Kacper Badura, Mateusz Koślak, Dorian Ufniarz, Oliwier Lis, Jakub Matuszewski, Konrad Plewa, Alan Stąporowski, Mikołaj Barszcz, Jan Lipiec/ tr. Józef 
Wojtaszek/


