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BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE 
GMINY ANNOPOL DOFINANSOWANA

W dniu 17.06.2022 roku Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma złożył wizytę w Urzędzie 
Miejskim i osobiście wręczył Burmistrzowi Annopola promesę o wartości 14,6 mln zł na 
realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w Annopolu, Nowym 
Rachowie, Hucie i Zychówkach oraz modernizacja sieci wodociągowej i ujęcia 
wody w Grabówce”.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 15 452 400,52zł.
Dofinansowanie 14 679 780,49 (95%).
Deklarowany udział własny gminy 772 620,03 (5%).

Zakres projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej w Annopolu, Nowym Rachowie 
i Hucie o długości 1 839m oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zychówki 
na długości 5 893m. W wyniku realizacji inwestycji zostanie również zmodernizowana 
sieć wodociągowa  oraz ujęcie wody wraz z przyłączami w Grabówce. Nowa sieć 
będzie miała długości 8327,5m, przyłącza wodociągowe -3074,0m. 
W zakres inwestycji wchodzi również budowa studni technologicznej i studni 
wodomierzowych. Modernizacja ujęcia wody obejmuje modernizację układu 
technologicznego ujęcia, instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej budynku, instalacji 
elektrycznej i sterowniczej oraz modernizację samego budynku ujęcia wody.
W dniu 15 czerwca br udzielona został Gminie Annopol wstępna promesa 
dofinansowania przedmiotowej inwestycji. 
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ANNOPOL Z TAMTYCH LAT
WOJENNE WSPOMNIENIA MARII URANOWSKIEJ Z D. MINDOWICZ

„Rosjanin zamordował mamusię na naszych 
oczach. Strasznie płakaliśmy. Oni tylko kobiet 
szukali, nie ważne czy stara, czy młoda. I gwałcili.”

Kiedy pierwszy raz byłam jako dziecko w Annopolu, 
w y d a w a ł  m i  s i ę  b a r d z o  d u ż y m  m i a s t e m .
Prosiłam często rodziców: weźcie mnie do miasta, 
weźcie mnie do miasta to kupię sobie cukierka. Kiedyś 
cukierek to było coś, bardzo upragniony przez dziecko 
ze wsi. Mówiło się wtedy, że jedzie się do Rachowa; 
nazwa Annopol była nieznana. 
Był rok 1942 lub 43. Tutaj na zakręcie przed samym 
Annopolem było getto. Stały takie baraki i to wszystko 
było ogrodzone kolczastym drutem. Kiedy jechaliśmy 
tamtędy furmanką to Żydzi podeszli do tego drutu 
i prosili, żeby dać im coś do jedzenia a Niemiec chodził 
z bronią i pilnował, żeby nie rzucić im nawet kawałka 
chleba ani nic innego. Każdy się bał a oni tak bardzo 
biedowali i prosili żeby im coś podać. Wołali nie po 
polsku, chyba po żydowsku ale każdy rozumiał o co im 
chodzi. Po drugiej stronie ulicy od tych baraków stały 
jakieś domy. Ponoć tam w parku był pałac ale ja go nie 
widziałam. Niżej była rzeczka i po lewej stronie takie 
małe jeziorko, mówiło się na to Wichorzec albo jakoś 
tak. Dalej znowu były domy. W samym Annopolu nie 
było już widać wielu Żydów, możliwe, że byli już 
wywiezieni. Trochę jeszcze było ale już niedużo. 
Do miasta jechało się kupić coś do jedzenia. Kupowało 
się rogale, kilka bochenków chleba..
Pamiętam, że w niektórych sklepach jeszcze byli Żydzi 
ale już w niewielu. Bożnicy, synagogi nie pamiętam; 
byłam za mała żeby zwracać uwagę na takie rzeczy. 
Pamiętam te żydowskie domki na Rynku. Niektóre były 
zniszczone przez kule, były też gruzy i porozrywane 
mury. 
Bardzo rzadko byłam za dziecka w Rachowie. Na 
piechotę z Natalina było za daleko a wozem nie zawsze 
tata mnie zabrał. Prosiłam, prosiłam i mówił że mnie 
zabierze ale jak przychodziło co do czego to mówił: 
Zostań dziecko w domu, ja ci przywiozę wszystko co 
chcesz. 
Pamiętam taką sytuację z czasu wojny, że było tak 
trudno, że nie można było kupić nici. Na wsi Działki 
obok Natalina zostali Żydzi. Ja, chociaż byłam 
dzieckiem, już wiedziałam gdzie jest ta wieś. Siostra 
powiedziała do mnie: Idź tam do Żydówki i kup nici. I ja 
poszłam i te nici kupiłam. Ci Żydzi mieli dużo rzeczy, 
których nie można było kupić: a to pieprz, a to sodę do 
picia.. Nie pamiętam jak się nazywali, była kobieta 
młodsza i starsza, mieszkali w takim starym domu. Nie 
wiem też niestety jaki był ich późniejszy los.
U nas w Natalinie na jednym z pól stały trzy duże kopki 
zboża albo słomy. Któregoś dnia, nie wiadomo skąd 
przyszli Żydzi i się w tych snopkach ukrywali. Wyrwali 
tej słomy, zrobili sobie tam schronisko i tam siedzieli. 
I  pamiętam, że kiedyś trzy Żydówki z tych 
ukrywających się, bardzo urodziwe panienki, jednego 
wieczoru zostały zabite. Dowiedziałam się o tym 
następnego dnia. Nie wiem kto je zabił, najpewniej 
Niemcy, nie wiem też co się stało z ciałami, czy gdzieś 
wywieźli czy tam zostały pogrzebane? 
W Natalinie byli też inni Żydzi w czasie wojny. 
Przetrzymywał ich u siebie Bolesław Skorek. Ale każdy 
się bał bo wtedy za ukrywanie Żydów mogli rozstrzelać 
całą rodzinę. Mogli spalić dom, całe gospodarstwo. 
I ten Skorek bardzo się bał. 

Był tam taki główny nadzorca, mówiło się na niego 
rządca. Nazywał się chyba Duliński. Był gruby i jeździł 
na koniu wierzchem. 
Pamiętam jeszcze sprzed wojny, że kiedyś niosłam 
siostrze w pole obiad, ona właśnie we dworze sadziła 
kartofle. Powiedziała, żebym nałożyła kurtkę z dużymi 
rękawami. I kobiety mi w te rękawy nałożyły pełno 
ziemniaków. Przyszłam do domu i cała rodzina miała 
co zjeść na obiad. 
W czasie okupacji mieliśmy w domu gęsi. Ale nie było 
tych gęsi gdzie paść, żeby mogły pójść na zielone. 
Nasze pole dochodziło czołem do pola dworskiego. 
Ten dwór był niedaleko od naszego domu. Siostra 
poradziła, żebyśmy pognały gęsi na to pańskie 
ściernisko. Siostra powiedziała, żebym wzięła worek 
i zbierała kłóska na ściernisku gdzie zostało to się 
w domu wyłuska i coś się wymieli na mąkę. No więc 
gęsi się pasły a ja zbierałam te kłosy powoli do worka. 
Nie patrzyłam w górę a tu nagle nadjechał na koniu ten 
rządca. Ściął nas batem a wszystkie gęsi zaaresztował 
do dworu. Przyszłam do domu z płaczem i mówię, że 
rządca zabrał. Następnego dnia siostra poszła tam do 
majątku. Kazał jej zapłacić ale przygnała je z powrotem 
do domu. 
Pamiętam ten dwór. Jeszcze do dzisiejszego dnia stoją 
pozostałości murów. Na tych dworskich gruntach, które 
po wojnie zostały rozdane, ludzie pobudowali sobie 
domy. Do młocki była we dworze taka motorówka, 
parownia i tam się młóciło. 
Pamiętam taką sytuację: było Przemienienie Pańskie, 
święto na szóstego sierpnia. Wszystkie konie 
pracowały we dworze i zwoziły zboże. Mówiło się, że 
do wieczora zakończą żniwa, że zwiozą wszystko bo 
pogoda była bardzo dobra. Nagle wyszła wielka 
chmura, strzelił piorun, uderzył w tę stodołę i wszystko 
się spaliło. Od tamtej pory każdy świętuje i nikt nie 
pracuje w Przemienienie Pańskie bo pół świętego nie 
ma. Bo każdy pamiętał co się stało we dworze.
Dwór był duży, były duże budynki, jak pół bloku, tylko 
nie wysokie, nie piętrowe a niskie. Parterowe, 
murowane, przeważnie z białego kamienia.
Były tam pałace z pokojami ale ja tam nigdy nie byłam. 
We dworze mieszkali dworscy ludzie, był nawet 
specjalny człowiek od koni. Był też dwór w Wałowicach, 
który należał do tego samego dziedzica ale tam też 
nigdy nie byłam. Nie znałam wtedy Popowa ani 
Wałowic; przyszłam tu dopiero po ślubie. Po dworze 
została tam gorzelnia. ( chodzi o majątek Antoniego 
Hempla, dwór w Zofipolu należał do jednej z jego córek 
- przyp.autora ) Nie pamiętam tych państwa, 
dziedziców z Zofipola ale wiem, że mieli panienkę. 
Mówiło się na nią panienka. Mówiło się też o Hemplu 
ale co dokładnie to niestety nie pamiętam.
W Natalinie a właściwie już na Barakach był wiatrak. 
Wiatrak był murowany, z białego kamienia, okrągły a na 
górze miał drewniane skrzydła. Chodziłam tam 
z siostrą i bratem robić mąkę. Pamiętam też młynarza. 
On miał syna, kawalera, przychodził do mnie nie raz 
ten Fredek. Jak było wysiedlenie, kiedy wracaliśmy do 
domu już po wojnie to krowa się po drodze ocieliła i był 
mały cielak. Tyle kilometrów z Terpentyny, z której 
szliśmy to cielak nie przyszedłby na piechotę. Wsadzili 
tego cielaka na furę, mnie było ciepło od niego i tak 
mnie przywieźli do domu. 

Nie wiem co się stało z tymi Żydami ale chyba nie 
przeżyli wojny, chyba Niemcy ich zabili. Miał małe 
mieszkanko, może trzymał ich w stodole. Ale chyba nie 
przetrzymał ich do końca. Wszyscy się bardzo bali, to 
się odbywało w ukryciu, w wielkiej tajemnicy. Nie żyje 
też chyba nikt z członków jego rodziny aby mógł coś 
więcej o tym opowiedzieć.
Niemcy mieli jednostkę w lesie, na początku wsi. 
Chodzili w mundurach. Postawili baraki i wykopali 
bardzo głęboką studnię. Kiedyś paśliśmy krowy i te 
krowy jako że nie było pastwiska, szły się paść do lasu. 
Poszliśmy za nimi w ten las. Chłopaki jak to chłopaki, 
były skłonne do psot. Ścięli sosnę, takiego chojaka 
i wrzucili ją do tej studni. Ten chojak zaczepił się 
gałęziami o beton i tak utknął. Nawrzucaliśmy tam 
gałęzi prawie do wierzchu i jeden z chłopców tam 
wszedł a myśmy uciekli. To była wielka, dziecięca 
głupota. Gdyby ta sosna się obsunęła to byłaby 
straszna tragedia. Ta studnia była taka głęboka, że 
ludzkie oko nie sięgało wody. Później już leśniczy 
zamurował wlot bo cembrowina była taka niziutka, że 
do tej studni wpadały nocą zwierzęta. 
Niemcy stacjonowali tam dość długo. Baraki były 
przywiezione już gotowe, na kołach. Chodziliśmy tam 
jako dzieci. Żołnierze kazali nam przychodzić, 
żebyśmy obierali im ziemniaki. Oni w zamian dawali 
nam dużo słodyczy. Pamiętam, że mieli bardzo dobre 
kakao w puszkach i to kakao było z suszonymi 
śliwkami. A zupę grochówkę mieli taką dobrą, że 
jeszcze dzisiaj mi ta zupa pachnie. Dobrzy byli dla nas 
ci Niemcy, bardzo nas lubili. Porobili tam takie aleje, 
uporządkowali cały teren w tym lesie. 
Mieliśmy wtedy przy domu trochę malin. Siostra 
powiesiła dwie walizki na takich kołkach w tych 
malinach, żeby nie było ich widać. Ale szedł jeden 
Niemiec drogą i zauważył to  przez płot. To kazał mojej 
siostrze schować te rzeczy gdzie indziej, bo mówił, że 
jak ktoś inny zauważy to może zabrać. Niemcy byli 
porządni, honorowi, uczciwi, gospodarni i czyści 
a Rosjanie jak po nich przyszli to nie było porównania, 
szkoda nawet mówić. Kiedy nas wysiedlal i , 
zostawiliśmy w piwnicy sporo ziemniaków. Kiedy 
wróciliśmy, połowy ziemniaków nie było. Zrobili tam 
straszny śmietnik. Zostawiali łupiny tam gdzie obierali, 
razem z dobrymi kartoflami. W mieszkaniu nie było ani 
jednego okna a podłoga była wyścielana słomą; 
widocznie spali na tej słomie. To były straszne brudasy. 
Tylko za kobietami chodzili. I nie robiło im różnicy czy 
stara, czy młoda. Gwałcili co im się nawinęło. 
W 1942 roku, kiedy miałam 7 lat rozpoczęłam naukę 
w Szkole Podstawowej w Natalinie. Pamiętam 
nauczycieli Czaję i Janickiego. Ale do tej szkoły już 
mało kto chodził i chyba została zlikwidowana. 
Budynek tej szkoły do tej pory stoi na wsi ale zrobiono 
z niego remizę OSP. Kiedy ta szkoła przestała działać, 
rodzice przenieśli mnie na takie prywatne nauczanie, 
tajne komplety. Uczył nas człowiek z Miłoszówki 
o nazwisku Serafin lub Sarafin. Nie wiem nawet czy był 
nauczycielem, ale był dobrze wykształcony. Płaciło się 
mu i chodziło nas do niego pięcioro dzieci.
Pamiętam też z czasu okupacji dwór w Zofipolu. Kiedy 
już mama nie żyła, siostra chodziła tam sadzić 
ziemniaki. Sadzili całe ziemniaki w dzień, uprawiali to 
końmi, a wieczorem, kiedy było już ciemno chodzili 
ludzie i wykopywali te ziemniaki z pola, żeby mieć do 
jedzenia.
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Podjechaliśmy polnymi drogami a przecież przed 
wojną pamiętałam gdzie był ten wiatrak. Dojechaliśmy 
do tego młyna a ja pytam się siostry, gdzie my jesteśmy, 
co to tu stoi? A one się zdziwiły i mówią: przecież to 
Spyrów wiatrak, nie poznajesz?
Nie poznałam rodzinnej wsi bo wszystkie domy 
i obejścia były bardzo zniszczone przez wojnę. A ten 
młyn stoi do dzisiejszego dnia. Właścicielka bardzo 
ładnie sobie tam we środku urządziła.
Pamiętam też jak podczas frontu, kiedy byliśmy 
jeszcze w Natalinie, schowaliśmy się w bunkrze. 
Mamusia piekła w domu chleb a my dzieci siedzieliśmy 
w tym schronie. Nagle słyszymy, że leci kula. 
Wydawała taki świszczący odgłos. Kiedy była już 
blisko wydawała taki inny dźwięk: „jer, jer, jer”. Spadła 
niedaleko, wyrwała dół w ziemi, dookoła poleciały 
odłamki. Na szczęście nikt wtedy od tej bomby nie 
zginął. 
Najgorsze nastąpiło pod koniec wojny. Nastał taki 
dzień kiedy do wsi przyszedł cały pułk Rosjan. 
To była jesień. W nocy przyszło pod nasz dom dwóch 
pijanych żołnierzy. Wołali bimbru. Pamiętam to jak dziś. 
Jeden z nich miał na pasie maszynowy karabin. Mama 
odpowiedziała, że nikt tu nie ma alkoholu. On wołał 
dalej i kazał mamie otwierać, bo inaczej ją zastrzeli. 
Mama mu przygadała: To przyszliście tu nas ratować, 
wyzwalać a będziecie rabować? Kazała im się wynosić 
i zamknęła lepiej okna i drzwi. Rosjanin zaczął 
wyzywać mamę bardzo wulgarnymi słowami. W końcu 
wyrwał całe okno i wskoczył do mieszkania. I mamusi, 
tak jak stała, strzelił przy nas prosto w głowę. Taty już 
nie było, zginął wcześniej na wojnie, była nas tylko 
trójka dzieci bo starszy brat był w Rzeszy na robotach. 
Płakaliśmy głośno wszyscy. Rosjanin uciekł przez wieś 
a my wyszliśmy przed dom na drogę. Strzelał jeszcze 
do nas z karabinu ale było już ciemno i nie trafił. Było 
też już za ciemno i za późno, żeby znaleźć jakiegoś 
rosyjskiego dowódcę i powiedzieć mu co się stało. 
Mamusia leżała martwa na łóżku w kuchni. My już 
wcześniej wywieźliśmy ubrania do tej wsi, do której 
byliśmy wysiedlani. Nie mieliśmy ani w co mamy ubrać, 
ani nie mieliśmy trumny, żeby ją pochować. Wróciliśmy 
jeszcze raz na tamtą wieś, wujek zbił z prostych desek 
z trumnę i z tą trumną przyszliśmy do Natalina. 
Pochowaliśmy mamusię w ogródku. Cmentarz już był 
nieczynny bo Niemiec już bił kule zza Wisły, nie było też 
już ludzi we wiosce, może tylko ostatni, którzy uciekali. 
Rosjanie zaczęli rozkopywać ten grób, myśleli chyba, 
że zakopaliśmy tam coś cennego i dla zmylenia 
postawiliśmy krzyż ale położyliśmy na grobie kwiatki 
i dali spokój. Mieliśmy kwiaty w doniczkach a przecież 
opuszczaliśmy wieś więc siostra poradziła, żeby te 
kwiaty dać mamie na grób. 

Dopiero po wojnie przenieśliśmy ciało mamy na 
cmentarz polsko – katolicki w Świeciechowie 
i urządziliśmy jej normalny, chrześcijański pogrzeb. Na 
grobie jest napis: Zginęła śmiercią tragiczną. 
Na wysiedleniu w Terpentynie w gminie Dzierzkowice 
spędziliśmy całą zimę. Mieszkaliśmy we trzy rodziny 
u jednego gospodarza. Spaliśmy wszyscy w komórce 
przy stodole. 
W 1944 lub 45 roku, kiedy już ruszał front Rosjanie 
zabierali z domów szafy, żeby przeprawiać się nimi 
przez Wisłę. Panowała wśród nich straszna ciemnota. 
Jest tu u nas w Popowie tzw. łacha, dawna odnoga 
Wisły. Utopić się w niej można choć jest płytko, bo jeśli 
ktoś nie umie pływać to wszędzie się utopi. Dużo tych 
rosyjskich żołnierzy topiło się już tutaj i na Wiśle. Nie 
mieli wioseł, kładli te szafy na wodzie i próbowali 
płynąć. Krypa jak jest to musi być szczelna, żeby 
płynęła a szafa wystarczyło, że się przechyliła, nabrała 
wody i tonęła. 
Front stał na bardzo wąskim pasie, tylko po kilka 
kilometrów wzdłuż Wisły. 

Niemcy strzelali z tamtej strony a Rosjanie do nich z tej. 
Kapliczka św. Jana przy kościele w Świeciechowie była 
strasznie zniszczona od kul. Oni musieli mieć bardzo 
dobre dobre lornetki i wszystko tam zza Wisły widzieć.
Kiedy na Wiśle w Annopolu był most to można się nim 
było dostać na drugą stronę ale kiedy Niemcy 
zniszczyli most to już nie było jak się przeprawić. Most 
był duży, drewniany, z bali, takich solidnych słupów.
Zaraz po wojnie wybraliśmy się do rodziny ojca do 
Linowa i Maruszowa. Trzeba było na drugą stronę 
Wisły przepłynąć łódką bo mostu nie było. Zaraz przy 
drodze od Annopola był niski brzeg, tam się płaciło 
człowiekowi i on zabierał dziesięć albo i więcej osób.
I tak minęła wojna. Było to moje dzieciństwo ale nie 
było beztroskie. Był to bardzo ciężki czas. Zginęła 
mama, tata i szwagier. Zostaliśmy sierotami ale udało 
nam się przeżyć. Po wojnie trafiłam do Domu Dziecka. 
Teraz mam już swoje lata, dożyłam tego, że jestem 
chyba najstarszą kobietą we wsi ale widocznie mam tu 
coś jeszcze do zrobienia, do przeżycia, skoro mnie Pan 
Bóg do siebie nie wzywa. 

Rozmawiał Dariusz Zgardziński

ZAKUP KOPARKO – ŁADOWARKI

W dniu 23 czerwca przedstawiciel firmy Bergart Monnoyeur Sp. z o.o., dostarczył zakupioną w drodze przetargu 
nieograniczonego koparko – ładowarkę marki Caterpillar 432.
Wartość przedmiotu zamówienia łącznie z pakietem usług gwarancyjnych i dodatkowym wyposażeniem,
wyniosła 569 859zł.
Sprzęt zastąpi wyeksploatowaną, ulegającą częstym awariom dotychczasową koparkę i służyć będzie potrzebom 
społeczności naszej Gminy.

UM

Na począ tku  l i pca  b r.  Cen t ra l na  Komis ja 
Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu 
ósmoklasisty.  Z przyjemnością informujemy, że wyniki 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa 
Poniatowskiego w Annopolu są jednymi z najwyższych 
w powiecie kraśnickim. Z matematyki i języka 
polskiego  uczniowie uzyskali wyniki przewyższające 
średnie  procentowe powiatu, województwa                     
i kraju. 
matematyka
szkoła- 60%, powiat- 53%, województwo- 56%, kraj- 
57%
język polski 
szkoła- 65%, powiat-59%, województwo- 61%, kraj- 
60%
Wynik szkoły  z języka angielskiego jest  wyższy od 
średniego wyniku   powiatu. 
język angielski
szkoła- 61%, powiat-59%
Godny uwagi jest fakt, iż tak satysfakcjonujące efekty 
udało się wypracować mimo utrudnień związanych 
z  w ie lom ies ięcznym nauczan iem zda lnym 
i obostrzeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa. 
Gratulujemy! 

PSP Annopol

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM. KS. JÓZEFA 

PONIATOWSKIEGO 
W ANNOPOLU  

WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH 

W POWIECIE
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA
Tegoroczne gminne obchody 231. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęła msza święta 
w intencji Ojczyzny w  kościele pw. św. Joachima i Anny 
w Annopolu. Msza koncelebrowana była przez 
proboszcza ks. kan. Krzysztofa Krzemińskiego, 
ks. kan. Antoniego Bezpalko oraz ks. Pawła Sulickiego.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości w korowodzie 
prowadzonym przez Stowarzyszenie Motocyklowe 
„Moto-Sandomierz” przeszli pod pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego na annopolskim rynku. Po 
odegraniu przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
działającą przy Centrum Kultury w Annopolu 
i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał 
Burmistrz Annopola Mirosław Gazda, który w swoim 
przemówieniu powiedział m.in. „Konstytucja 3 Maja 
p o w i n n a  b y ć  d l a  n a s  w z o r e m  m y ś l e n i a 
o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro 
wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam 
potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. Dlatego też, 
niezależnie od politycznych podziałów i sporów, 
dzielących nas różnic, starajmy się szukać drogi do 
zrozumienia jak wielką wartością dla wszystkich 
pokoleń Polaków była i jest wolna oraz niepodległa 
Ojczyzna”.
Burmistrz podziękował wszystkim, którzy swoją 
obecnością uświetnili  uroczystość, tzn.: księżom 
odprawiającym msze św., pocztom sztandarowym, 
straży pożarnej, policji, zuchom oraz harcerzom, 
dyrektorom oraz pracownikom szkół, przedszkola,  
C e n t r u m  K u l t u r y,  Ś r o d o w i s k o w e g o  D o m u 
Samopomocy, Ośrodkowi Pomocy Społecznej,  
Biblioteki, dzieciom i młodzieży z grupy teatralnej

 „KAJTUŚ”, zespołowi BOROWIACY, przedszkolakom, 
przedstawicielom Klubu  Seniora delegacjom 
p o s z c z e g ó l n y c h  i n s t y t u c j i  i  u g r u p o w a ń , 
samorządowcom, stowarzyszeniu motocyklowemu 
MOTO SANDOMIERZ  oraz wszystkim  mieszkańcom 
za udział w uroczystości.

Kolejnym punktem uroczystości był wzruszający 
program artystyczny w wykonaniu grupy teatralnej 
„KAJTUŚ” z Centrum Kultury w Annopolu, który został 
nagrodzony gromkimi brawami. Potem nastąpiło 
składanie wiązanek i wieńców pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przez przybyłe 
delegacje. 

UM

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
W dniu 3 maja br. w Popowie odbyło się Gminne Święto 
św. Floriana, patrona strażaków oraz poświęcenie 
samochodu bojowego.
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem przez 
Popów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Annopol. Prezes OSP Popów Mateusz 
Uranowski przywitał zgromadzonych, a następnie głos 
zabrał Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP 
w Annopolu Grzegorz Targos oraz  Burmistrz Annopola 
Mirosław Gazda. Burmistrz Annopola podziękował 
strażakom za służbę, ofiarność i poświęcenie oraz 
życzył satysfakcji z pełnionej służby, a także, aby każdy 
wyjazd kończył się szczęśliwym powrotem.   
Następnie dokonano poświęcenia samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Poświęcenia dokonał 
ks. Marcin Dębski Proboszcz Parafii Polskokatolickiej 
w Świeciechowie.  
Na zakup powyższego  pojazdu Gmina Annopol 
udzie l i ła  dotac j i  w wysokości  25 000,00zł . 
Organizatorem imprezy była OSP w Popowie. 
Strażakom życzymy jeszcze raz bezpiecznej służby 
oraz nieustającej opieki Świętego Floriana.

UM

WOJEWÓDZKIE ĆWICZENIA RATOWNICZE STRAŻY 
POŻARNEJ

W dniu 7 czerwca br. w naszej gminie zostały 
przeprowadzone wojewódzkie ćwiczenia ratownicze 
straży pożarnej . W ćwiczeniach udział wzięli strażacy 
PSP i OSP województwa lubelskiego oraz pozostałe 
służby ratownicze. Głównym elementem ćwiczeń było 
likwidowanie zagrożeń powodziowych tj. podnoszenie 
uszczelnianie korony wału przeciwpowodziowego, 
podejmowanie ludzi z wody oraz poszukiwania 
człowieka pod wodą, poszukiwania zaginionych 
wędkarzy na rzece Wisła, którzy wypadli z łodzi i utknęli 
na jednej z wysp, awaria zasilania przepompowni 
wodnej, poszukiwanie osoby zaginionej w lesie.
Podczas epizodów, organizatorzy wprowadzili 
dodatkowe elementy zaskoczenia, które związane były  
z koniecznością udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej symulowanym poszkodowanym. 
Podczas ćwiczeń po raz pierwszy na naszym terenie 
został użyty specjalistyczny pojazd straży pożarnej, 
który jest strażackim centrum dowodzenia i łączności. 
S tanowi  on bata l ionowe,  mobi lne  cent rum 
dowodzenia, wykorzystywane podczas dużych akcji 
ratowniczych, wymagających koordynacji pracy 
różnych służb.Ćwiczenia wizytowane były przez m.in. 
Mirosława Gazdę Burmistrza Annopola, Z-cę -
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w Lublinie st. bryg. Tomasza Podkańskiego oraz 
Starostę Kraśnickiego Andrzeja Rollę. W ćwiczeniach 
wzięły udział służby kryzysowe Burmistrza Annopola 
(jednostki OSP z Annopola, Borowa i Grabówki), 
Starosty Kraśnickiego, Zarząd Zlewni Stalowa Wola 
(Wody Polskie), Policja.
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WAKACJE 
W BIBLIOTECE

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu - 
Filie w Grabówce, Kosinie i Świeciechowie
Zapraszają wszystkich chętnych na „Wakacje 
w Bibliotece” w każdy wtorek, w godzinach 11.00-13.00
W programie:
spotkanie z książką – „Czytanie pod chmurką”, 
warsztaty plastyczne, „Przyjdź i  coś zmaluj 
w bibliotece”, kolorowe kamyki, kwiaty z bibuły, origami 
z papieru, wakacyjne pocztówki umysłowy zawrót 
głowy, kalambury, krzyżówki, rebusy, twister, scrable, 
rzuć kostką – dzień gier planszowych, warsztaty 
kul inarne – „słodkie szaleństwo”, warsztaty 
fotograficzne, „Wakacje w obiektywie”, wystawa zdjęć 
Leszka Szczasnego - podróznika, fotografa, autora 
książek, wystawa  "Fotomorgana" autorstwa Marka 
Nasiadki.

Bardzo miło jest nam powiadomić, że nasza instytucja została 
zakwalifikowana do kolejnej edycji projektu "Mała książka - wielki 
człowiek". Na dzień dzisiejszy podpisane zostało porozumienie, 
regulamin oraz oświadczenie do Instytutu Książki w Krakowie. 
Wyprawki czytelnicze, a w nich: ksiązka dla dziecka wraz 
z broszurą dla rodziców, karty oraz naklejki i materiały 
promocyjne zostaną nam wysłane na przełomie września i 
października. Projekt ruszy jesienią o czym będziemy Państwa 
informować. Zachęcamy do obserwowania naszego konta na 
portalu Facebook.  

MGBP

„MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK”

MGBP w Annopolu wspólnie z Przedszkolem 
w Annopolu organizowała konkurs "NAJPIĘKNIEJSZA 
ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”
Przy ocenie zakładki do książek brano pod uwagę 
pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu, estetykę 
wykonania pracy orazsamodzielność wykonania. 
Dzieci zostały nagrodzone w dwóch kategoriach 
wiekowych. Zakładki były pięknie wykonane, 
w różnych technikach i można podziwiać je w MGBP 
w Annopolu. Gratulujemy serdecznie wszystkim 
przedszkolakom biorącym udział w konkursie.

NAJPIĘKNIEJSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI

Już 30 lipca kolarze ze światowej czołówki wyruszą na 
polskie drogi, aby walczyć o zwycięstwo na trasie 79. 
Tour de Pologne UCI World Tour. Ponad 1200 
ki lometrów, podzielone na 7 wymagających 
i widowiskowych etapów. Wszystko rozpocznie się 
w Kielcach, a wielki finał już tradycyjnie odbędzie się na 
krakowskich Błoniach. 
Bardzo ciekawie zapowiada się także trasa wyścigu. 
Peleton wyruszy w Polskę z Kielc, a pierwszego lidera 
poznamy na Placu Litewskim w Lublinie. 
Kolarze przejadą po raz pierwszy przez naszą gminę, 
a następnie Kazimierz Dolny, Roztocze czy małą pętlę 
bieszczadzką. 
Wielkie kolarskie święto i jedno z najpopularniejszych 
wydarzeń sportowych nad Wisłą rozpocznie się już 30 
lipca. Polski wyścig ponownie przyciągnie uwagę 
milionów kibiców oraz media. Serdecznie zapraszamy 
do śledzenia 79. Tour de Pologne UCI World Tour.

UM

79. TOUR DE POLOGNE: ŚWIATOWE KOLARSTWO 
ZAWITA NA ANNOPOLSKIE DROGI

Rozstrzygnięcie konkursu „Na najładniejszą zakładkę do książki” zorganizowanego przez 
Przedszkole i MGBP w Annopolu
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Z ŻYCIA CENTRUM KULTURY ...
Przez ostatnie 3 miesiące dużo się działo w naszym 
Centrum. Oprócz prowadzenia zajęć stałych tj. koło 
teatralne „Kajtuś, zajęcia taneczne, zajęcia wokalne, 
ork iest ra dęta,  za jęc ia p lastyczne,  za jęc ia 
rękodzielnicze oraz Gminny Klub Aktywnego Seniora 
zorganizowaliśmy także wiele innych wydarzeń 
o charakterze artystyczno – kulturalnym. 
Kwiecień był bardzo pracowity i intensywny.    
Rozstrzygnęliśmy konkurs na najpiękniejszą pisankę 
wielkanocną w trzech kategoriach wiekowych. Do 
konkursu zgłoszonych zostało 46 więc było z czego 
wybierać, a wybór był naprawdę trudny.
Również w kwietniu odbyły się warsztaty wielkanocnej 
plastyki obrzędowej tj. zdobienie pisanek techniką 
batikową, które poprowadził Pan Roman Prószyński 
mistrz w dziedzinie plastyki obrzędowej i zdobniczej. 
Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
10 kwietnia odbył po raz pierwszy u nas  Jarmark 
Wielkanocy. Wydarzenie skupiło w jednym miejscu 
całkiem sporą liczbę mieszkańców Annopola i okolic.  
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Stefanowi 
Stachuli za wypożyczenie swoich rzeźb, KGW 
Dąbrowa, KGW Wymysłów, ŚDS Annopol, WTZ 
Piotrowice oraz P. Marii Dudzińskiej, P. Halinie 
Woźniak za przygotowanie stoisk z rękodziełem 
wielkanocnym oraz pysznymi ciastami.  
Już po raz kolejny nasze centrum było organizatorem 
eliminacji Powiatowych  Konkursu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. Do konkursu 
zgłosiło się aż 65 uczestników z terenu powiatu 
kraśnickiego. Wyróżnienie otrzymała Julia Mierzwa, 
która na co dzień jest uczestniczką zajęć wokalnych 
prowadzonych w Centrum Kultury.

24 kwietnia odbył się koncert pieśni i piosenek Jacka 
Kaczmarskiego w wykonaniu znakomitego barda 
Jacka Kadisa, wielokrotnego laureata festiwali 
i konkursów poezji śpiewanej. Koncert wywarł na 
publiczności ogromne wrażenie. Mamy nadzieję, 
żebędzie to początek długiej i owocnej współpracy. 
Jak co roku Centrum Kultury w Annopolu włączyło się 
w organizacje obchodów z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Podczas mszy św. zaśpiewał 
działający w Centrum Kultury w Annopolu Zespół 
„Borowiacy”, dzieci z działającego w centrum koła 
teatralnego „Kajtuś” zaprezentowały montaż słowno – 
muzyczny, a na zakończenie zagrała dla wszystkich 
nasza orkiestra dęta. Wszyscy jak zwykle stanęli na 
wysokości zadania, pokazując tym samym, co to 
znaczy patriotyzm. 
11 maja nasze centrum było organizatorem Eliminacji 
Gminnych 41. Małego Konkursu Recytatorskiego, do 
którego zgłosiło się w 3 kategoriach wiekowych aż 54 
uczestników z terenu Gminy Annopol. Poziom był 
bardzo wysoki, dlatego komisja miała bardzo trudne 
zadanie, aby nominować 6 uczestników do dalszego 
etapu konkursu. Po długich obradach udało się 
wytypować osoby, które reprezentowały naszą gminę 
podczas eliminacji powiatowych konkursu w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, 
nauczycielom oraz rodzicom.
27 maja 2022r. o godz. 17.00 odbył się koncert „Dla 
Mam”. Podczas spotkania wystąpili uczestnicy koła 
teatralnego „Kajtuś” oraz wokaliści ze studia piosenki 
z Centrum Kultury w Annopolu. Oczywiście jak zwykle 
dzieciaki spisały się na medal. Po części artystycznej 
czekała na wszystkich słodka niespodzianka. Był to dla  
bardzo mile spędzony czas, który pozwolił integrację 
środowiska lokalnego. 
Powitanie lata 2022, super impreza, cudowny klimat, 
świetna pogoda i najlepsi artyści pod słońcem. 
Dziękujemy tym, którzy tam z nami byli... dzieciom, 
rodzicom, podopiecznym ŚDS w Annopolu  oraz całej 
naprawdę dużej publiczności. Na zakończenie 
wszyscy wielbiciele dużego ekranu mogli obejrzeć film 
w kinie plenerowym. Z całą pewnością to wydarzenie 
wpisze się na stałe w nasz kalendarz imprez.
Nasi artyści biorą również udział w konkursach 
artystycznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim 
czy ogólnopolskim zdobywając tym samym bardzo 
często miejsca na podium.
Nadeszły wakacje, podczas których nie będzie 
brakowało atrakcji dla wszystkich chętnych dzieci.  
Z naszą ofertą zajęć wakacyjnych można zapoznać się 
na naszej  stornie internetowej.  Serdecznie 
zapraszamy.
Przypominamy, że Centrum Kultury w Annopolu jest 
czynne przez cały rok od godz. 8.00 do 20.00. 
Do zobaczenia po wakacjach. 
Oferta zajęć na przyszły rok artystyczny zostanie 
ogłoszona na stronie już w sierpniu.

CK
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BUDOWA BULWARU NADWIŚLAŃSKIEGO
Wykonawca projektu „Budowa Bulwaru Nadwiślańskiego (zagospodarowanie 
nabrzeża Wisły)” spółka LS COMPLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie rozpoczęła 
realizację inwestycji. W pierwszym etapie wykonywane są roboty ziemne, 
betoniarskie i zbrojarskie pod budowę tarasu widokowego oraz roboty ziemne pod 
budowę toalety publicznej.
Dokonywana jest również konieczna na tym etapie wycinka drzew w miejscu budowy 
tarasu.

REALIZACJA PROJEKTU PN. „REMONT CENTRUM KULTURY 
W ANNOPOLU”

Zakład Remontowo-Budowlany RACHWAŁ SP.J. z Janowa Lubelskiego przystąpił do 
realizacji projektu pn. „Modernizacja Centrum Kultury w Annopolu”. Projekt 
współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1. Dziedzictwo kulturowe 
i naturalne.
Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 
Remont sali widowiskowej (roboty rozbiórkowe, sufit podwieszany akustyczny, 
okładziny ścian, ścianki działowe, stolarka drzwiowa wewnętrzna, stolarka okienna, 
podłoża i posadzki, trybuny teleskopowe, składany podest sceniczny, dostawienie do 
zewnętrznej ściany budynku dźwigu platformowego (winda dla osób 
z niepełnosprawnościami), odnowienie elewacji budynku, ocieplenie stropodachu.

Wartość umowy z Wykonawcą opiewa na kwotę 2 420 781,30 zł brutto.
Zadanie realizowane jest  w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Annopol na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w wysokości   
1 740 929,77zł, tj. 71,92%.

UM

Instalacje elektryczne wewnętrzne, niskoprądowe w tym: instalacja p.poż., 
monitoring, nagłośnienie, instalacja rtv-sat, projektor wizyjny.
Instalacja CO i CWU: pompa powietrzna do cwu, wodociągowa i kanalizacyjna,
Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15kW.
Termin realizacji robót do dnia 31.05.2023r. 
Wartość robót brutto 3 736 528,44zł.
Dofinansowanie projektu w wysokości 1 525 917,94zł.
Głównym celem realizowanego przez gminę projektu jest poprawa dostępności do 
infrastruktury kultury w Gminie Annopol, przyczyniająca się do wzrostu udziału 
społeczeństwa w kulturze.
W chwili obecnej Wykonawca wykonuje roboty rozbiórkowe oraz roboty w zakresie 
burzenia i odnawiania elewacji budynku.

UM
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DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIOR+ W WYMYSŁOWIE
Współczesne społeczeństwo staje się ludzkością 
„starzejącą się”, dlatego konieczne jest aktywizowanie 
osób, w wieku emerytalnym. Regularna aktywność 
przyczynia s ię do opóźnienia wielu chorób 
o charakterze przewlekłym. Aktywni seniorzy 
posiadają większą zdolność i chęć do pracy, wnoszą 
istotny wkład w rozwój społeczeństwa. Kluby Seniora 
stanowią najbardziej rozpowszechnioną formę 
aktywizacji seniorów,   zmniejszają poczucie 
osamotnienia i  izolacji społecznej.
Uczestnicy Klubu Senior+ z Wymysłowa  są bardzo 
aktywni. Nie boją się nowych wyzwań i nowych wrażeń. 
Od początku roku dużo się u nich dzieje i nawet na 
chwilę nie zwalniają tempa. W marcu wraz Klubem 
Senior+ z Annopola przywitali wiosnę na Stanicy nad 
Wisłą w Annopolu było to bardzo miłe spotkanie na 
łonie natury. Odwiedzili Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Annopolu, w której odbywał się wernisaż 
Pana Marka Nasiadki „Światłem malowane”.  
W kwie tn iu  w K lub ie  odby ły  s ię  warszta ty 
psychologiczne  prowadzone przez Pana Piotra 
Łąckiego, który w przystępnej i praktycznej  formie 
przekazał seniorom jak zadbać o sprawność umysłową 
i fizyczną w wieku 60+ i  jak poprawić komunikację 
z najbliższymi. W czerwcu odwiedziła Klub Pani 
Agnieszka Zając z kwiaciarni „Kwiaty u Agi”, która 
przeprowadziła warsztaty florystyczne. W ramach 
spotkań międzypokoleniowych i z okazji Dnia Dziecka 
odwiedzili Przedszkole w Annopolu z życzeniami
 i słodkim własnoręcznie wykonanym upominkiem! 
A w wakacje zapraszają swoje wnuki, prawnuki na 
„Lato w Klubie Senior+”, aby aktywnie spędzić czas 
z najbliższymi.
  

OTWARCIE KLUBU SENIOR+ ANNOPOLU
W dniu 14 czerwca 2022r. odbyło się uroczyste 
otwarcie Klubu Senior plus w Annopolu.
W uroczystości wzięli udział  ksiądz Kanonik Krzysztof 
Krzemiński, Pan Wojciech Zbiegień - Zastępca 
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego 
U r z ę d u  Wo j e w ó d z k i e g o  w  L u b l i n i e ,  w r a z 
z pracownikami Panią Katarzyną Chęć i Panią Joanną 
Kakareko, Pan Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola, 
wraz z  Zastępcą Panem Józefem Paćkowskim, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Zenobia 
Jarmuła, Radni Rady Miejskiej Annopol Pani Anna 
Wąsik i Pani Bogumiła Iracka-Burek, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, 
pracownicy Urzędu Miejskiego przedstawiciele 
Spółdzielni Socjalnej Perspektywa, uczestnicy klubu 
Senior + w Wymysłowie i uczestnicy Klubu Senior+ 
w Annopolu wraz z pracownikami i wszystkimi osobami 
związanymi z funkcjonowaniem Klubu. Uroczystość 
poprowadziła Pani Urszula Jarosińska-Paćkowska 
kierownik Klubu Senior plus.
W części oficjalnej nastąpiło poświęcenie obiektu 
przez księdza Proboszcza, następnie wystąpienia 
i przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości 
oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca 
historię projektu i najciekawsze wydarzenia z życia 
Klubu.

PIŁKARSKI TALENT Z OPOKI
„Antosię od najmłodszych lat fascynowała piłka nożna. 
- mówi jej mama, Pani Teresa Włodarczyk – Zabor. 
„Uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Opoce Dużej, 
od września będzie chodziła do szóstej klasy. Do klubu 
Stella Kraśnik zapisałam ją 2019 roku. Na początku 
myślałam że to jest chwilowa fascynacja piłką i że 
córce się to znudzi. Obserwując mecze i turnieje 
odkryłam jednak, że ona naprawdę kocha to robić 
i sprawia jej to dużą przyjemność. Z treningami bywa 
różnie. Odbywają się dwa razy w tygodniu i staramy się 
być na nich jak najczęściej. Jeśli nie możemy, staramy 
się aby mogła być chociaż raz w tygodniu. W sierpniu 
tego roku miną trzy lata od kiedy zaczęła trenować. 
 Antosia została powołana do kadry 30 listopada 2021 
roku. Wtedy niestety z powodu choroby nie mogła 
pojechać na zgrupowanie. 28 maja była na 
zgrupowaniu w LZPN Lublinie. Teraz została powołana 
po raz trzeci.”
„Tosia uczęszcza na treningi od początku powstania 
klubu. Dołączyła do klubu po tym jak zobaczyłam ją 
w sklepie w Annopolu (to dłuższa historia) w stroju 
piłkarskim i zapytałam o to czy byłaby chętna 
uczęszczać na treningi piłki nożnej dziewcząt 
w Kraśniku?”  -opowiada trener kraśnickiego klubu 
Pani Magdalena Badura. 
„Jest dziewczynką cichą i spokojną, zarazem bardzo 
utalentowaną i skromną. Od początku wykazywała się 
umiejętnościami piłkarskimi, które przy jej nakładzie 
pracy i determinacji mogą zaprowadzić ją bardzo 
daleko. Słucha poleceń i przykłada się do ćwiczeń. 

 Ze względu na to, że jest najmłodszą zawodniczką 
w lidze, na meczach, na początku ma tendencję do 
grania zachowawczo i dopiero w trakcie, gdy już 
zacznie myśleć tylko o piłce i uwierzy w siebie 
w środku, pokazuje że jest jednym z ważniejszych 
elementów w ekipie. 
Kadra to taki początek jej sukcesów i poniekąd 
nagroda za włożony trud w dojazdy i treningi ogółem. 
Początkową droga do kadry były oczywiście testy, 
które jak mogliśmy zobaczyć po powołaniu, przeszła 
pozytywnie. Na testach zmierzyła się z dziewczynkami 
z  ca łego województwa,  walcząc o mie jsce
 w reprezentacji. Podołała tym bardziej, że testy do 
kadry i kadra to grupa dziewczynek nieznających się 
na co dzień, ewentualnie z boisk ligowych. Mimo 
nowego otoczenia i nowej otoczki piłkarskiej dała radę. 
 Do gry w klubie KS Stella Kraśnik namówiła też swoją 
starszą siostrę Julię.
Na co dzień wspólnie występują u nas w Wojewódzkiej 
Lidze Juniorek Młodszych LZPN.
Oczywiście niż z powyższego by się nie udało gdyby 
nie determinacja rodziców i konsekwentne dowożenie 
dziewczynek do Kraśnika.
Sukcesy, które Tosia odnosiła do tej pory były to 
zazwyczaj sukcesy drużynowe, oraz wyróżnienia 
indywidualne na turniejach. 
Oby kiedyś znalazła się w kadrze reprezentacji Polski 
PZPN bo ma do tego wszelkie predyspozycje.”
Tego życzymy, gratulujemy powołania i trzymamy 
kciuki za dalsze sukcesy.

Dariusz Zgardziński

W tym roku uczestnicy Klubu Senior+ w Wymysłowie 
odważyli się wybrać w nieco dłuższą podróż i dotarli do 
Częstochowy, aby przed Cudownym Obrazem Matki 
Bożej zawierzać swoje rodziny i wypraszać zdrowie 
i potrzebne łaski, a przed nimi jeszcze wycieczka 
w Bieszczady. Ponadto cały czas dbają o swoją 

sprawność fizyczną i intelektualną na zajęciach  
rehab i l i t acy jno - ruchowych ,  edukacy jnych ,  
muzycznych, plastycznych. Raz w miesiącu odbywają 
się warsztaty kulinarno-dietetyczne, na których 
seniorzy zdobywają wiedzę jak zdrowo się odżywiać. 
Jak widać jesień życia może być zdrowa i dająca 
zadowolenie seniorowi!

Uroczystość  uświe tn i ły  występy muzyczne 
przygotowane przez uczestników Klubu Senior plus 
z Annopola i z Wymysłowa.

Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek, gdzie odbyła się dalsza 
część występów artystycznych.

Młoda futbolistka z Opoki Dużej, Antonina Włodarczyk, 
zawodniczka Klubu Sportowego „Stella” Kraśnik 
została powołana na sierpniowe zgrupowanie Kadry 
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Krasnobrodzie. 
Jest jedyną zawodniczką z Powiatu Kraśnickiego 
powołaną na zgrupowanie reprezentacji w kategorii 
młodzików U-13.
„Tosia dojeżdża do nas z okolic Annopola i mimo drogi 
którą pokonuje na treningi nie przeszkadza jej to 
w rozwijaniu swojej pasji. Powodzenia Tosia! Jesteśmy 
dumni” - czytamy na stronie klubu.
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27-29 maja odbyły się Mistrzostwa Świata w Fitness 
dzieci w serbskim Cacak. W wydarzeniu udział wzięła 
rekordowa ilość zawodników w historii mistrzostw, 
bo aż 215 osób.
Uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem  
w swoich dowolnych układach. Jedną z uczestniczek 
mistrzostw była Annopolanka Agata Suszko, która 
w kategorii 15- latek wywalczyła czwarte miejsce. 
To ogromny sukces znaleźć się w gronie 6 najlepszych 
zawodniczek świata i zasłużona nagroda za ciężką 
pracę.
Gratulujemy Agacie determinacji i życzymy dalszego 
rozwoju w swojej pasji oraz następnych sukcesów 
promujących nasze miasto i gminę.

UM

KOLEJNY SUKCES MIESZKANKI ANNOPOLA

PÓŁ ROKU Z ŻYCIA „SZANSY”
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z działaniami 
Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol 
„SZANSA”, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy. Tym samym pięknie dziękujemy 
wszystkim, którzy nas wspierają i pomagają 
w podejmowanych inicjatywach. 
STYCZEŃ 
14. 01. br. Nowy rok zaczęliśmy od wielkiego sukcesu!! 
Dzięki Państwa głosom, udało nam się zwyciężyć 
w plebiscycie Archeologiczne Sensacje 2021 
w kategorii NAJCENNIEJSZY SKARB 2021. To dla nas 
ogromny zaszczyt i niesamowita motywacja do dalszej 
realizacji naszej pasji. 
27. 01. br. Na zaproszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Zawichoście, w czasie ferii zimowych, 
prowadziliśmy zajęcia dla dzieci. Opowiadaliśmy 
o naszej eksploracyjnej pasji i zmierzyliśmy się 
z mnóstwem ciekawych pytań od najmłodszych..
29. 01. br. – Prezes Wojciech Rudziejewski-
Rudziewicz reprezentował SZANSĘ na spotkaniu 
w  R e g i o n a l n y m  C e n t r u m  K r w i o d a w s t w a 
i Krwiolecznictwa w Lublinie. Spotkanie dotyczyło 
organizacji terenowych akcji poboru krwi. W tym roku 
terenowe zbiorki krwi w Annopolu odbędą się jeszcze 
10 września i 10 grudnia – zapraszamy. 
LUTY 
26. 02. br. – Od tego dnia, wspólnie z Państwem, 
bardzo aktywnie, ruszyliśmy z pomocą dla Ukrainy.  
J u ż  d w a  d n i  p o  w y b u c h u  w o j n y,  r a z e m 
z  z a p r z y j a ź n i o n y m i  s k l e p a m i  i  fi r m a m i 
koordynowaliśmy zbiórki potrzebnych rzeczy. 
Pomog l i śmy  w  ma lowan iu  i  wyposażen iu , 
udostępnionego przez gminę pomieszczenia dla 
uchodźców. Przygotowaliśmy sześć transportów 
rzeczy dla kobiet i dzieci znajdujących się na 
przejściach granicznych, po stronie Ukraińskiej. 
Pomogliśmy w dostarczeniu paczek do rodziny 
w obwodzie lwowskim. Wspólnie z firmą  PPW NABOR 
i Usługi Transportowe i Przewóz Osób Sęder Grzegorz 
zorganizowaliśmy i współfinansowaliśmy przewóz 
kilkunastoosobowej grupy uchodźców do Annopola. 
Sklep hydrauliczny Empires Dariusz i Piotr Sikora Sp.j. 
zakupił i przekazał dla uchodźców kuchenkę gazową. 
Wszystkim darczyńcom i sponsorom bardzo 
dziękujemy.   
MARZEC
02. 03. br. Członkowie stowarzyszenia pojechali na 
przejście graniczne do Zosina,  z transportem koców, 
p rześc ie rade ł ,  t e rmosów,  l eków,  ś rodków 
higienicznych i opatrunkowych oraz żywnością 
długoterminową dla dzieci i dorosłych.  
07. 03. br. Prezes stowarzyszenia wziął udział 
w spotkaniu Koła Przewodników Świętokrzyskich 
PTTK "Bartek", które odbyło się w Pałacyku Zielińskich 
20. 04. br. Członkowie stowarzyszenia przeprowadzili 
akcję sprzątania na terenie gminy Annopol.
23. 04. br.  Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz wziął 
udział w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym Polskiego Związku Eksploratorów. Na 
kolejną kadencję nadal jesteśmy w składzie Komisji 
Rewizyjnej.

KWIECIEŃ
13. 04. br. prestiżowe czasopismo, National 
Geographic uznało, nasze odkrycie, liczące prawie 
2 tys. srebrnych monet piastowskich, ze skarbu 
z "Trójcy-Zawichostu" za jedno z 10. najważniejszych 
odkryć archeologicznych ostatniej dekady w Polsce, 
plasując je na pierwszym miejscu.
15. 04. br. Zakończyliśmy licytacje internetowe dla Ani 
Żądło, która zmaga się z chorobą nowotworową. Dzięki 
wsparciu wielu firm i organizacji, a także hojności 
darczyńców wspólnie zebraliśmy kwotę 4 580,00 zł. 
20. 04. br. Członkowie stowarzyszenia przeprowadzili 
akcję sprzątania na terenie gminy Annopol.
23. 04. br.  Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz wziął 
udział w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym Polskiego Związku Eksploratorów. Na 
kolejną kadencję nadal jesteśmy w składzie Komisji 
Rewizyjnej.
MAJ
02. 05. br. współorganizowaliśmy Nordikiadę 2022 - 
Rajd z Flagą.  Wspólnie z Fundacją BezMiar z Puław 
gościliśmy 100. uczestników wydarzenia z czterech 
województw. Wśród zaproszonych gości byli Mirosław 
Gazda Burmistrz Annopola, Józef Paćkowski zastępca 
Burmistrza, Joanna Mochol Dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Kraśniku oddział w Annopolu, 
Karolina Biernacka Wrońska sołtys Jakubowic.  

W związku z obchodzonym 2. maja Dniem Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej uczestnicy Rajdu zadbali 
o flagi w barwach biało-czerwonych.  Gościem 
specjalnym była dr Marta Mandziuk, nauczyciel 
akademicki PSW Biała Podlaska, instruktor nordic 
walking, kajakarstwa, survivalu, pływania, fitness, 
prezes TKKF Krzna Biała Podlaska. Uczestnicy rajdu, 
pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, wyruszyli 
na trasy 
5 km i 10 km. Wiodły one przez piękny i malowniczy 
przełom Wisły. Realizacja tego wydarzenia była 
możliwa dzięki przychylności i zaufaniu wielu instytucji. 
Annopolski etap wsparli: Urząd Miasta w Annopolu 
oraz Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku 
oddział w Annopolu, za co bardzo dziękujemy. 
10. 05. br.  Gościliśmy w programie "Między Wisłą, 
a Bugiem" w TVP 3 Lublin.
15. 05. br.  Uczestniczyliśmy w prowadzeniu II 
Zawichojskiej Nocy Muzeów, cieszymy się, że 
mogliśmy zaprezentować się przed dużą grupą 
Annopolan. 

Stowarzyszenie Mieszkańców 
Gminy Annopol „SZANSA”
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MKS SKAŁKA ANNOPOL

Zakończyły się rozgrywki wojewódzkiej ligi piłki 
siatkowej organizowane przez Wojewódzki Związek 
Piłki Siatkowej w Lublinie. W zamkniętym już sezonie 
zawodnicy MKS Skałka Annopol  s tar towal i 
w rozgrywkach l igi wojewódzkiej młodzików. 
W klasyfikacji końcowej, młodziczki trenowane prze 
p. Renatę Ul uplasowały się na 8 miejscu. Lepiej, bo na 
4 miejscu zakończyli sezon młodzicy trenowani przez 
p. Józefa Wojtaszka.
Zakończyły się również rozgrywki Ogólnopolskich 
Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar KINDER Joy of 
moving. W rozgrywkach uczestniczyły zespoły dwójek 
i trójek z najmłodszej grupy trenowanej przez 
p. Zbigniewa Siewierskiego. W finale wojewódzkim 
wśród 16 najlepszych drużyn w kategorii dwójek 
uczestniczył jeden z naszych zespołów/ Maja 
Adamska, Gabriela Olszówka, Weronika Babiracka/ 
zajmując ostatecznie 16 miejsce. 
Jesteśmy Wicemistrzami Województwa Lubelskiego 
w Piłce Siatkowej Chłopców
W Świdniku odbył się Finał Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. Finale 
Województwa spotkali się mistrzowie rejonów / SP nr 6. 
Biała Podlaska, SP nr 21 Lublin,    SP nr 1 Opole 
Lubelskie, SP nr 2 Tomaszów Lubelski, SP nr 7 Świdnik 
i SP Annopol, którą reprezentowali zawodnicy MKS 
Skałka. W fazie rozgrywek grupowych chłopcy 
pokonali swoich rywali z Lublina i Opola 0:2 i finale 
ulegli lepiej dysponowanym tego dnia zawodnikom 
z Białej Podlaskiej 0:2 ostatecznie zajmując II miejsce 
w zawodach wojewódzkich.
Skład drużyny: Dorian Ufniarz, Mateusz Koślak, Alan 
Staporowski, Jakub Matuszewski, Konrad Plewa, 
Mikołaj Barszcz, Kacper Badura.

KONIEC SIATKARSKIEGO SEZONU 2021/2022

Po zdobyciu Wicemistrzostwa Województwa 
w siatkówce halowej nasi siatkarze triumfowali 
w Finale Mistrzostw Województwa w siatkówce 
plażowej chłopców. Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
odbyły się na kompleksie sportowo-rekreacyjnym Park 
Avia w Świdniku.
Podopieczni trenera Józefa Wojtaszka, choć nie  byli 
faworytami, wygrali wszystkie mecze, zdobywając 
złoty medal i tytuł mistrza województwa.
W drodze po „złoto”  zespół pokonał /2:0/ SP 7 
w Świdniku i /2:1/SP 1 w Opolu Lubelskim. W meczu 
finałowym pokonał faworytów turnieju SP nr 21 
w Lublinie 2:0 .
Zwycięska drużyna: Kacper Badura, Mateusz Koślak, 
Konrad Plewa.
Również w zawodach siatkówki plażowej, które 
rozegrane zostały na boiskach Katol ickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w ramach 
rozgrywek Mistrzostw Województwa Lubelskiego 
MŁODZICZEK wystartowała Weronika Lenart w parze 
z Aleksandrą Wyką z Kraśnika. W mistrzostwach 
wzięło udział 27 zespołów z województwa lubelskiego. 
Niestety dziewczęta po dwóch przegranych meczach 
z TPS Lublin oraz UKS Trójka Międzyrzec  Podlaski 
odpadły z turnieju.

JESTEŚMY MISTRZAMI  WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

Po zdobyciu Wicemistrzostwa Województwa 
w siatkówce halowej nasi siatkarze triumfowali 
w Finale Mistrzostw Województwa w siatkówce 
plażowej chłopców. Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
odbyły się na kompleksie sportowo-rekreacyjnym Park 
Avia w Świdniku.
Podopieczni trenera Józefa Wojtaszka, choć nie  byli 
faworytami, wygrali wszystkie mecze, zdobywając 
złoty medal i tytuł mistrza województwa.
W drodze po „złoto”  zespół pokonał /2:0/ SP 7 
w Świdniku i /2:1/SP 1 w Opolu Lubelskim. W meczu 
finałowym pokonał faworytów turnieju SP nr 21 
w Lublinie 2:0 .
Zwycięska drużyna: Kacper Badura, Mateusz Koślak, 
Konrad Plewa.
Również w zawodach siatkówki plażowej, które 
rozegrane zostały na boiskach Katol ickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w ramach 
rozgrywek Mistrzostw Województwa Lubelskiego 
MŁODZICZEK wystartowała Weronika Lenart w parze 
z Aleksandrą Wyką z Kraśnika. W mistrzostwach 
wzięło udział 27 zespołów z województwa lubelskiego. 
Niestety dziewczęta po dwóch przegranych meczach 
z TPS Lublin oraz UKS Trójka Międzyrzec  Podlaski 
odpadły z turnieju.

TURNIEJ RODZINNY I TURNIEJ MIKSTÓW






