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XI NADWIŚLAŃSKIE SPOTKANIA SOBÓTKOWE

 XI Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe odbyły się w sobotę 21 czerwca na starej Stanicy nad Wisłą. Impreza 
nawiązuje do jednego z najstarszych słowiańskich obrzędów – sobótki, obchodzonej na początku lata, a wraz z nadejściem 
chrześcijaństwa w wigilię św. Jana.
 Organizatorzy festynu: Burmistrz Annopola, Centrum Kultury i Starostwo Powiatowe w Kraśniku są radzi, że 
tradycja zabaw i obrzędów świętojańskich odżywa w nowych formach i jest kultywowana i prezentowana przez coraz 
młodsze pokolenie. Sobótkowy festyn rozpoczęto od powitania wszystkich uczestników imprezy i zaproszonych gości przez 
Burmistrza Annopola Wiesława Liwińskiego. Następnie, nie mogło zabraknąć konkursu pieśni sobótkowych oraz wianków. 
W tym roku na scenie plenerowej nad Wisłą 14 podmiotów zaprezentowało pieśni ludowe, nawiązujące do tematyki 
sobótkowej. 
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XI NADWIŚLAŃSKIE SPOTKANIA SOBÓTKOWE C.D.

 Popisy zespołów i solistów oceniało jury 
w składzie:
Paweł Cieliczko – instruktor muzyki w CKiP w Kraśniku, 
Andrzej Gotner – przedstawiciel Starostwa Powiatowego 
w Kraśniku, Piotr Pilecki – nauczyciel sztuki w MZS 
w Annopolu.
 W konkursie pieśni pierwsze miejsce jurorzy 
przyznali Zespołowi Ludowemu „Krzemień” z PSP 
w Świeciechowie, miejsce drugie – Katarzynie 
Pawłowskiej z MGOK w Zawichoście, a trzecie – 
Zespołowi  Śpiewaczemu „Stocaneczka”  z  DK 
w Ćmielowie. Ponadto wyróżniono: Zofię Zychman, 
Kapelę Bartosa z Leopoldowa oraz Martę Białek z CK 
w Annopolu.

 W  k o n k u r s i e  w i a n k ó w  s o b ó t k o w y c h 
zaprezentowano 11 prac. Pierwsze miejsce zdobył wianek 
w y k o n a n y  p r z e z  Z o f i ę  K u c h a r s k ą  z  Z e s p o ł u 
„Stocaneczka”, drugie ex aequo – Kasia Pawłowska 
i Karolina Pawłowska z MGOK w Zawichoście, trzecie – 
Zespół Ludowy z Księżomierzy. Wyróżnienie otrzymała 
Bogumiła Dolecka z Popowa.
 Warto zaznaczyć, że organizatorzy, doceniając 
zaangażowanie ,  pomys łowość  i  t rud  włożony 
w przygotowania do udziału w konkursach, przekazali 
dyplomy i gratyfikacje pieniężne wszystkim zespołom 
biorącym udział w zmaganiach konkursowych.

 Podczas obrad jury scenę plenerową opanowała 
Agencja Artystyczna „Scena Juno” z Lublina – 

sympatyczne Rusałki wprowadziły publiczność 
w żywiołową atmosferę tańców, pląsów i sobótkowych 
obrzędów.

 O zmierzchu zapłonęły ogniska i pochodnie, 
a kolorowe i wonne wianki zniesiono w korowodzie na 
brzeg Wisły i puszczono z nurtem rzeki. To najbardziej 
magiczny moment, który na uczestnikach festynu robił 
niesamowite wrażenie.

 Wyjątkowo również zabrzmiała muzyka country 
w wykonaniu Zespołu „Konwój”, który był gwiazdą 
wieczoru. Ta krakowska grupa artystów gra country 
w różnych jej odmianach, koncertując od ponad 20 lat na 
terenie Polski i poza jej granicami. Fantastycznie 
zabrzmiały amatorskie kompozycje, hity country 
i standardy opracowane w ciekawych aranżacjach 
wokalno-instrumentalnych. Sobótkowy festyn zakończono 
przed północą pokazem fajerwerków, podczas którego 
niebo i przestrzeń nad Wisłą rozbłysły feerią barw.
 Tak świętowano sobótkową, i zarazem najbardziej 
romantyczną, noc w roku nad annopolskim brzegiem 
Wisły. 
 Centrum Kultury serdecznie dziękuje za wsparcie 
i pomoc w organizacji XI Nadwiślańskich Spotkań 
Sobótkowych:Państwu Zofii i Janowi Stefańskim, Państwu 
Ewie  i  Zygmun towi  Dęgom,  Panu  Zenonowi 
Łukawskiemu, Panu Tadeuszowi Wachowi, Panu 
Wojciechowi Zgardzińskiemu, Panu Benedyktowi Ośce, 
Panu Leszkowi Łusiakowskiemu.

              CK
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 4 maja w Kraśniku odbyły się Powiatowe Obchody 
Kanonizacji Jana Pawła II, zorganizowane przez Starostę 
Kraśnickiego Andrzeja Maja, dziekana dekanatu 
kraśnickiego ks. dr Jerzego Zamorskiego oraz miasta 
i gminy powiatu kraśnickiego.
 Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 mszą 
św. w Kolegiacie Kraśnickiej pw. Wniebowzięcia NMP 
pod przewodnictwem ks. biskupa Artura Mizińskiego. Po 
mszy, na placu przed kościołem, zaprezentowali się artyści 
z powiatu kraśnickiego.
 Nasze miasto i gminę reprezentowały dzieci 
i młodzież z Centrum Kultury w Annopolu w programie 
muzycznym przygotowanym przez Pana Tomasza Turka -
instruktora. 

 

 W namiocie promocyjnym Gminy Annopol 
zostały wystawione prace plastyczne laureatów konkursu 
„Jan Paweł II w moich oczach". Wystawę swoich prac 
rzeźbiarskich zaprezentował Pan Stefan Stachula, artysta 
z Dąbrowy.

 Od godz. 17.30, w głównej części artystycznej, 
zaprezentowali się: Jacek Kadis, Urszula i Ewelina 
Olszówka, zespół Guadelupe. O godz. 19.00 miało miejsce 
wspólne odśpiewanie „Barki".
             UM

OBCHODY KANONIZACJI JANA PAWŁA II

 Podobnie jak w wielu miejscowościach na terenie 
naszego kraju, tak i w naszym mieście zorganizowane 
zostały uroczyste obchody Kanonizacji Jana Pawła II.
 W przeddzień kanonizacji w kościele parafialnym 
w Annopolu nasi mieszkańcy mieli wyjątkową okazję 
wysłuchać poezji Jana Pawła II w interpretacji pani Joanny 
Szczepkowskiej - polskiej aktorki teatralnej, filmowej 
i telewizyjnej.

 W dniu kanonizacji, 27 kwietnia na placu 
kościelnym została odprawiona dziękczynna msza święta, 
która zgromadziła wielu wiernych z terenu naszej gminy 
i okolic. Mszę św. koncelebrował ks. prałat Jerzy Siara 
w asyście proboszcza parafii Świeciechów ks. kan. 
Krzysztofa Szcześniaka, proboszcza parafii Grabówka 
ks. Mirosława Bończoszka, proboszcza parafii Annopol 
ks. kan. Krzysztofa Krzemińskiego.
 Po mszy świętej wystąpiła młodzież z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w montażu słowno - muzycznym 
„Jan Paweł II - wysłannik prawdy i nadziei" oraz zespół 
„Nadzieja".

  Rozstrzygnięto konkurs „Wiedzy o Janie Pawle II" 
oraz konkurs plastyczny „Jan Paweł II w moich oczach". 
Nagrody i wyróżnienia wręczali fundatorzy: Starosta 
Kraśnicki, - Andrzej Maj, Burmistrz Annopola - Wiesław 
Liwiński oraz Proboszcz parafii - ks. kan. Krzysztof 
Krzemiński.
 Uroczystość zakończyła się występem dzieci 
i młodzieży z Centrum Kultury w Annopolu oraz 
wspólnym odśpiewaniem Barki.
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 P o  z a k o ń c z e n i u  m s z y  ś w i ę t e j  p r z y 
a k o m p a n i a m e n c i e  z e s p o ł u  i n s t r u m e n t a l n e g o 
MANUFAKTURA z Miejskiego Zespołu Szkół 
w Annopolu, zebrani przeszli pod pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego na annopolski rynek. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego przybyłe delegacje złożyły wieńce 
i wiązanki pod pomnikiem Marszałka. Wartę honorową 
przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego pełnili 
harcerze 20 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej 
„Nadwiślańskie Trampy", strzelcy i drużyna młodzieżowa 
OSP.
             UM

  3 maja 2013r. obchodziliśmy 223 rocznicę 
uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Z tej okazji 
w odświętnie udekorowanym mieście, odbyły się 
uroczystości z udziałem przedstawicieli powiatu, władz 
miasta, radnych gminy, organizacji kombatanckich, 
ochotniczych straży pożarnych, harcerzy, Jednostki 
Strzeleckiej nr 2045, szkół oraz instytucji funkcjonujących 
na terenie miasta i gminy.
 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele p.w. św. 
Joachima i Anny w Annopolu. Mszę koncelebrował  
proboszcz ks. kanonik Krzysztof Krzemiński oraz 
ks. senior kan. Antoni Bezpalko. Oprawę liturgii 
przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Annopolu.
 Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe 
w kościele odbyło się wystąpienie Burmistrza Annopola 
oraz program słowno-muzyczny pn. „Witaj majowa 
Jutrzenko" w wykonaniu dzieci i młodzieży z Centrum 
Kultury w Annopolu. 
 W swoim przemówieniu Burmistrz Annopola 
Wiesław Liwiński powiedział „W kolejną rocznicę 
majowego święta starajmy się przenieść w naszą epokę 
troskę sprzed wieków, troskę o dobro wspólne Ojczyzny. 
Aby jednak to poczucie wspólnoty było w nas trwale 
zakorzenione musimy w nas samych pielęgnować dobro, 
przekazywać naszym dzieciom właściwe postawy moralne 
i wzorce".

UROCZYSTE OBCHODY 223 ROCZNICY UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA

 Wi e l o k r o t n i e  w y r ó ż n i a n a ,  n a g r a d z a n a 
i odznaczana. Tematyką jej powieści jest jej rodzinne 
miasto Mrągów i jego okolice. Zadebiutowała jako 
dwunastolatka artykułem w czasopiśmie dla młodzieży 
„Płomyk”. Pracowała jako dziennikarka, pracownik 
informacji turystycznej i promocji miasta oraz opiekunka 
osób starszych. 
 Na spotkanie autorskie oprócz członków DKK 
przybyła również młodzież z zaprzyjaźnionego  Zespołu 
Szkół w Annopolu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie wraz ze swoimi opiekunami i nauczycielami. 
 Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze 
i pozostawiło wiele pozytywnych wrażeń oraz chęci na 
następne spotkanie autorskie. 

AM

 Pierwsze  półrocze 2014 roku  Miejsko Gminna 
Biblioteka Publiczna w Annopolu oraz  filie  w Grabówce, 
Kosinie i Świeciechowie zamknęły następującymi 
wynikami czytelniczymi:
- zarejestrowano 1 265 czytelników,
- wypożyczonych zostało 20 209 książek i czasopism,
- biblioteki odwiedziło 23 936 użytkowników,
- udzielonych zostało 2 286 informacji.
 W minionym półroczu przybyło do bibliotek 
zarówno z zakupu jak i z darowizn 491 woluminów na 
kwotę 9 257,83 zł. Książki w darze dla bibliotek przekazała 
Gminna  Komis ja  Rozwiązywania  Prob lemów 
Alkoholowych w Annopolu na kwotę 1 591,31 zł. 
 Dzięki annopolskiemu samorządowi, który 
przeznaczył na zakup książek 12 000 zł  Biblioteka 
Narodowa wsparła nas dotacją celową na zakup nowości 
wydawniczych na rok 2014  kwotą 5368 zł. Wniosek 
zostały już złożony do Biblioteki Narodowej i czekamy na 
umowę oraz dotację.
 14 maja o godz. 12.00  w Miejsko Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Annopolu odbyło się spotkanie 
autorskie, którego gościem była Katarzyna Enerlich. 
Przyjechała do Annopola na zaproszenie Dyskusyjnego 
Klubu Książki działającego przy naszej bibliotece. 
Sponsorem spotkania był Instytut Książki.  
 Katarzyna Enerlich - współczesna polska pisarka - 
autorka serii „Prowincja” oraz innych powieści 
związanych z Mazurami, współautorka czterech antologii 
poetyckich. 

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
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Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP 
nadało druhom Odznakę „Wzorowy Strażak":
Dorota Trela, Robert Trela,  Andrzej Lipiec,  Łukasz 
Binek, Mateusz Tetlak, Dawid Likos,  Konrad Margiel, 
Hubert Jarzyna, Artur Rozmus,  Adrian Leśniak,  Damian 
Kobyra, Marcin Wożniak,  Sebastian Wożniak, Wojciech 
Bierut, Krzysztof Wojewoda,  Małgorzata Brzozowska, 
Michał Zegzuła,  Tomasz Puzio, Sławomir Kręć,  Tomasz 
Mazurkiewicz.

 Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP 
w Annopolu przyznało odznaki niżej wymienionym 
członkom OSP Świeciechów „ Za Wysługę Lat":
60-lecie
Zdzisław Zbytniewski, Bronisław Gierczak
45-lecie
Kazimierz Woźniak, Eugeniusz Przywara, Tadeusz 
Jarzyna,  Edward Szulc
40-lecie
Bogusław Szulc, Mieczysław Wróbel
30-lecie
Jan Leśniak,  Tadeusz Wiesiołek
25-lecie
Jarosław Dzięsław, Wiesław Boroń,  Piotr Kułaga, Jacek 
Jarzyna, Tomasz Woźniak,  Piotr Grzesik, Zygmunt 
Zbytniewski, Zbigniew Gierczak, Robert Cyran
20-lecie
Janusz Bauer,  Andrzej Krawczyk, Krzysztof Przywara 
 Druhowie z jednostki OSP w Świeciechowie 
prowadzą również działalność na rzecz środowiska. 
Współpracują z samorządem lokalnym, parafiami, 
miejscową szkołą, sołtysem, ze Stowarzyszeniem Na  
Rzecz Rozwoju Ziemi Świeciechowskiej „POWIŚLAKI”, 
Zespołem Śpiewaczym „POWIŚLANKI” oraz wszystkimi 
osobami i podmiotami zaangażowanymi w działania na 
rzecz naszej miejscowości. 
 Remiza strażacka jest także miejscem różnych 
przedsięwzięć kul turalnych -  jubi leuszowych, 
noworocznych, okazjonalnych integrujących społeczność 
lokalną, a także miejscem spotkań, zebrań, zgromadzeń, 
posiedzeń. 
Swoją siedzibę ma w niej Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Świeciechowskiej „POWIŚLAKI”.
Przed laty w remizy organizowane były również 
przedstawienia, loterie fantowe, zabawy taneczne i wiele 
innych. Działał także amatorski zespół teatralny, orkiestra 
dęta. 

 

 Członkowie OSP  aktywnie uczestniczą 
w gminnych, sołeckich, kościelnych uroczystościach, 
imprezach  i  zawodach  spor towych .  To  jedna 
z najważniejszych organizacji w każdej wiejskiej gminie.
 Drużyna strażacka wielokrotnie brała udział 
w zawodach sprawnościowych organizowanych 
w Annopolu i innych miejscowościach, zajmując wysokie 
miejsca i zdobywając nagrody.
 Z okazji Jubileuszu strażacy otrzymali wiele 
gratulacji, okolicznościowych dyplomów, podziękowań, 
listów. Między innymi odczytano listy  Prezesa Zarządu 
Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka, Wojewody 
Lubelskiego Wojciecha Wilka, Prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP w Lublinie Mariana Starownika, 
Starosty Powiatu Kraśnickiego -Andrzeja Maja.  
 Prezes OSP – Tadeusz Jarzyna złożył serdeczne 
podziękowanie Burmistrzowi Annopola – Wiesławowi 
Liwińskiemu i wszystkim, którzy wspierali i wspierają ich 
działania. 
 P o d z i ę k o w a ł  r o d z i n o m  s t r a ż a k ó w  z a 
wyrozumiałość i akceptację służby wymagającej wielu 
poświęceń, a także druhom, którzy ratują życie i zdrowie 
ludzi, mienie, chronią środowisko, którzy tworzyli i nadal 
budują dobry wizerunek wśród społeczności lokalnej. 
Podziękował wszystkim druhom, którzy ratują życie 
i zdrowie ludzi, mienie, chronią środowisko, którzy 
tworzyli  i nadal budują dobry wizerunek wśród 
społeczności lokalnej. Obyście zawsze dbali o wspólne 
dobro oraz bezpieczeństwo mieszkańców naszej 
i sąsiednich gmin. Bez waszego zaangażowania 
i determinacji niemożliwy byłby dalszy rozwój naszej 
jednostki.
 Naszym zadan iem,  podsumował  swoją 
wypowiedź Tadeusz Jarzyna, jest także kultywowanie 
tradycji wynikającej z prawie 100 – letniej działalności 
oraz obowiązek przekazywania najlepszych strażackich 
wartości kolejnym pokoleniom. 
 Wy j ą t k o w ą  o p r a w ę ,  d z i ę k i  i n w e n c j i 
organizatorów strażackiego świętowania, miała dalsza 
część uroczystości. Biesiada połączona z tańcami w takt  
szlagierów i przebojów muzyki ludowej i rozrywkowej 
wykonywanej żywiołowo przez uznany zespół muzyczny 
trwała do późnych godzin wieczornych.

                                                    Krystyna Wojniak

PANORAMA ANNOPOLA 2/2014



 Przez niespełna sto lat funkcjonowania OSP 
w Świeciechowie  Dużym zmieni ły  s ię  czasy. 
Rzeczywistość przynosiła nowe wyzwania, ale jej 
działalność ze wzlotami i czasem problemami, trwa 
nieprzerwanie do dzisiaj.
 Tadeusz Jarzyna przybliżył obecnym rys 
historyczny OSP.
 W pierwszych latach swojej działalności strażacy 
wspólnie z mieszkańcami, w krótkim czasie, wybudowali 
remizę. Po kilku latach przekazano ją dla nowopowstałej  
parafii polsko- katolickiej, a wybudowano drugą, 
drewnianą, która w 1960 roku spłonęła. Wybudowano 
wówczas następny, już murowany budynek, który jest 
aktualnie centralnym miejscem życia społeczno- 
kulturalnego wsi. 
 W 1997 roku przy znaczącym finansowym 
wsparciu Gminy Annopol przeprowadzono jego 
gruntowny remont. W 2010 roku podczas kataklizmu 
powodzi, która dotknęła naszą i sąsiednie wioski remiza 
również została zalana i ponownie wymagała remontu. 
Dzięki środkom z budżetu Gminy doprowadzono wodę 
bieżącą, wykonano kanalizację, sanitariaty, kominek, 
podwieszany sufit. Aktualnie wymieniany będzie dach.
 Z okazji 70- lecia powstania  OSP otrzymała 
sztandar i odznaczona została Złotym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
 Za swoje zaangażowanie i odważną postawę 
wyróżnionych zostało medalami i odznaczeniami 
resortowymi wielu druhów.

 Złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa" 
nadany przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP RP otrzymali:
Mieczysław Błachowski, Sławomir Kobyra,  Piotr 
Barszcz, Henryk Bęc,  Stanisław Kopieniak, Józef 
Mochol.
 Srebrny medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa" 
otrzymali:
Tomasz Markowski, Sylwester Ziętek, Mariusz Kuś, 
Zbigniew Stępień.
 Brązowy medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa" 
otrzymali:
Radosław Wiesiołek, Łukasz Przywara, Jerzy Kręć, Marek 
Świeboda,  Sławomir Kręć, Grzegorz Wójcik, Hubert 
Wójcik, Damian Łopion.
 

STRAŻACKIE ŚWIĘTOWANIE Z JUBILEUSZEM

 W Świeciechowie Dużym z wielką pompą 
uczczono Dzień Strażaka. W sobotę 3 maja odbyły się tu 
gminne obchody strażackiego święta połączone ze 
szczególnym  Jubileuszem 95- lecia istnienia ochotniczej 
służby pożarniczej w naszej miejscowości.
 Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji 
strażackiej braci w Parafiach Rzymskokatolickiej 
i Polskokatolickiej celebrowane przez proboszczów. 
Następnie strażacy przeszli w szyku marszowym spod 
Kościoła p.w. Małgorzaty i Mikołaja na plac obok budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a  później do strażnicy, gdzie 
miała miejsce oficjalna część obchodów strażackiego 
święta. 
 Doniosłym punktem sobotnich uroczystości było 
nadanie odznaczeń, nagród i nominacji na wyższe stopnie 
służbowe strażakom w asyście pocztów sztandarowych 
i fanfarów na trąbce.
 Imprezę prowadzili członkowie Zarządu  OSP 
w Świeciechowie Dużym:  Tomasz Woźniak - Naczelnik, 
Tadeusz Jarzyna – Prezes i  Piotr Barszcz – Skarbnik.

 Tomasz Woźniak przywitał  wszystkich obecnych 
druhów i zaproszonych gości: Wiesława Liwińskiego - 
Burmistrza Annopola, Romana Wiśniewskiego - Z-cę 
Burmistrza Annopola, Andrzeja Bownika – radnego Rady 
Miejskiej w Annopolu, Stefana Stachulę- Członka Zarządu 
Powiatu Kraśnickiego, Antoniego Rachonia - Sekretarza 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP,  kpt. Piotra Michałka - 
Dowódcę JRG Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku, 
Marka Kosa - Dyrektora SP ZOZ w Kraśniku, Wiesława 
Kołczewskiego -Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Annopolu, ks. Marcina Dębskiego  – 
Proboszcza Parafii Polskokatolickiej w Świeciechowie, 
Czesławę Kołtun - Sołtysa oraz  reprezentantów 
organizacji pozarządowych. Podkreślił, że strażacy byli i są 
rycerzami świętego Floriana, dla których Bóg, Honor, 
Ojczyzna zawsze były i są najważniejsze. Strażak to 
człowiek wyjątkowy,  gotowy bezinteresownie pomagać 
drugiemu człowiekowi. Zaznaczył, że na ten wyjątkowy 
Jubileusz OSP w Świeciechowie Dużym swoją postawą 
i zaangażowaniem pracowało kilka pokoleń druhów. 
Wypełniali oni strażacką służbę, zawsze wierni hasłu 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
 Uroczystość była okazją do podsumowania 
dorobku straży, do wspomnień, refleksji, do złożenia hołdu 
jej założycielom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
jej rozwoju. Chwilą ciszy oddano hołd tym kolegom, 
których nie ma już wśród nas. 
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
 W dniu 06.07.2014 r. na boisku przy leśniczówce 
w Suchej Wólce odbyły się gminne zawody sportowo -
pożarnicze, w których udział wzięło 10 drużyn jednostek 
OSP z terenu gminy.
 W drużynach startowali druhowie z dużym 
strażackim stażem jak i ci, którzy dopiero stawiają w OSP 
pierwsze kroki. Zawodnicy startowali w dwóch 
konkurencjach – sztafeta sprawnościowa i zadanie bojowe, 
które kończyło się puszczeniem strumienia wody na 
wyznaczone cele. Strażakom – ochotnikom sędziowali 
druhowie z PSP w Kraśniku.
        Tak jak w latach ubiegłych najbardziej sprawni 
i zorganizowani okazali się druhowie z OSP w Suchej 
Wólce. Zwycięzcom puchary i dyplomy wręczyli Z – ca 
Burmistrza Annopola  Roman Wiśniewski, Stefan 
Stachula - Członek Zarządu Powiatu, który odczytał 
również list intencyjny skierowany do strażaków z naszej 
gminy od Starosty Kraśnickiego.  

  

  Firma Remondis tradycyjnie kibicowała 
strażakom oraz sponsorowała piknik na którym 
biesiadowali strażacy po zawodach przy udziale kapeli 
ludowej.        
Klasyfikacja  zawodów:
1.      OSP Sucha Wólka II 6.      OSP Natalin
2.      OSP Sucha Wólka I 7.      OSP Dąbrowa
3.      OSP Borów  8.      OSP Opoka
4.      OSP Annopol  9.      OSP Świeciechów
5.      OSP Bliskowice  10.    OSP Grabówka

 22 czerwca 2014 r. w Gościeradowie odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Dziewczęta    Chłopcy
1.  Agatówka   967 pkt.  Trzydnik Duży 1010 pkt.
2.  Dzierzkowice Wola       917 pkt.  Dzierzkowice Wola   997 pkt.
3.  Sucha Wólka  882 pkt. Kraśnik    992 pkt.
4.  Janiszów  838 pkt. Ostrów    986 pkt.
5.  Gościeradów  811 pkt. Gościeradów    931 pkt.
6. -   Janiszów       918 pkt.

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE JEDNOSTEK OSP KSRG 
POWIATU KRAŚNICKIEGO

 W dniu 29 czerwca 2014 r. Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku przeprowadziła 
ćwiczenia  zgrywające jednostek OSP powiatu 
kraśnickiego wchodzących w struktury Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Głównym celem 
ćwiczeń było podniesienie poziomu i efektywności 
prowadzenia działań ratowniczych, jak również stanu 
wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Ćwiczenia polegały na wykonywaniu określonych zadań 
przez jednostki na poszczególnych etapach realizowanych 
na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku, obszarze 
leśnym Nadleśnictwa Gościeradów, w strażnicy OSP 
Kosin, oraz na obiektach zakładu TB Fruit w Annopolu.
- Etap I zakładał przegląd sprzętu ratowniczego, 
wyposażenia zadysponowanych zastępów jednostek oraz 
dokumentacji pojazdów i uprawnień kierowców;
- Etap II szkolenie teoretyczne z zakresu wykorzystania 
urządzeń łączności radiowej oraz zasad sporządzania 
informacji ze zdarzeń;
- Etap III to etap, gdzie przy pozoracji wypadków 
samochodowych jednostki OSP przy wykorzystaniu 
sprzętu ratownictwa technicznego, w szczególności 
zestawów hydraulicznych ćwiczyły wykonanie założeń 
taktycznych z zakresu ratownictwa drogowego;

- Etap IV dotyczył pozorowanego pożaru lasu wraz 
z koniecznością udrożnienia dojazdu pożarowego 
zagrodzonego przez powalone drzewa;
- Etap V zapoznanie z charakterystyką pożarową oraz 
zagrożeniami na nowoposwtałym obiekcie przetwórni 
owoców TB Fruit w Annopolu;
- Etap VI to punkt medyczny, w którym strażacy udzielali 
kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej 
symulowanej przez fantom szkoleniowy.
 Jednostki biorące udział  w ćwiczeniach 
prezentowały zadowalający poziom wyszkolenia 
członków i przygotowania technicznego do prowadzenia 
akcji ratowniczo - gaśniczych. Podsumowania ćwiczeń 
dokonał Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku, 
w którym podziękował druhom za zaangażowanie oraz 
zwrócił uwagę na potrzebę ustawicznego doskonalenia 
umiejętności i podnoszenia gotowości jednostek OSP do 
podejmowania w bezpieczny i efektywny sposób działań 
ratowniczo - gaśniczych oraz prowadzenia szeroko 
r o z u m i a n e j  d z i a ł a l n o ś c i  n a  r z e c z  o c h r o n y 
przeciwpożarowej. 

             UM
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OBCHODY DNIA PATRONÓW W MIEJSKIM ZESPOLE 
SZKÓŁ W ANNOPOLU

 Jesteśmy dumni, że naszym szkołom patronują 
dwie wybitne postacie: Święta Niewiasta, Król Polski, 
Matka Trzech Narodów- Jadwiga Andegaweńska oraz 
generał i naczelny wódz Wojsk Polskich Księstwa 
Warszawskiego, bohater bitwy pod Lipskiem, kawaler 
orderu Virtuti Militari – książę Józef Poniatowski. Tymi 
słowami 16 czerwca 2014 roku uczniowie powitali 
zebranych gości, na obchodach Dnia Patronów 
w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu.
 W części oficjalnej głos zabrała dyrektor MZS 
Pani Renata Tess-Wasiluk, przybliżyła sylwetki wielkich 
Polaków, którym dobro ogółu było szczególnie bliskie, 
dlatego zasłużyli nie tylko na pamięć potomnych, ale 
również na miano patronów.
 Następnie uczniowie przywołali dokonania 
Świętej Jadwigi Królowej i księcia Józefa Poniatowskiego, 
podkreślając ich patriotyzm, a zebrani mieli okazję 
obejrzeć scenki teatralne ilustrujące jak służyć i korzystać 
z daru wolności w trzecim tysiącleciu. 
 Szczególny aplauz widowni wzbudził pokaz 
taneczny w wykonaniu uczniów z klasy 2 b zatytułowany 
Damy i rycerze, wyreżyserowany przez Annę Łuba. 
Młodzi tancerze zaprezentowali się w piękny sposób, 
wyrażając tym samym swoją tożsamość narodową 
i patriotyzm.

 Stałym momentem obrzędowości podczas Dnia 
Patronów jest uroczysty moment zmiany pocztów 
sztandarowych. Uczniowie przyjmując sztandary szkół 
przyrzekali dbać o godność ucznia i honor szkoły, krzewić 
ideały dobra, piękna oraz sprawiedliwości i nie zawieść 
pokładanych w nich nadziei.
  

 Święto Patronów stanowiło doskonałą okazję do 
rozstrzygnięcia konkursu plastycznego poświęconego 
Świętej Jadwidze Królowej i  księciu Józefowi 
Poniatowskiemu. Celem konkursu było upowszechnianie 
dokonań, ideałów i wartości reprezentowanych przez nich, 
a zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy 
plastycznej ilustrującej patriotyzm naszych patronów. 
Protokół z obrad jury konkursowego odczytany został 
przez wicedyrektora Miejskiego Zespołu Szkół 
w Annopolu, Panią Ewę Leptuch, a nagrody wręczyła 
dyrektor Pani Renata Tess-Wasiluk.
 W bieżącym roku nasza szkoła przystąpiła do 
projektu „Po ścieżkach wiedzy” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczniowie 
mieli możliwość poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe 
umiejętności uczestnicząc w zajęciach dodatkowych, m.in. 
z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego oraz 
z bloku przedmiotów przyrodniczych, jak również 
w zajęciach koła teatralnego i fotograficzno- filmowego. 
 Efektem wędrówek po ścieżkach wiedzy były 
między innymi działania artystyczne. Przed publicznością 
zaprezentowali się członkowie koła teatralnego „Alter 
Ego” skupiającego sympatyków gry aktorskiej, recytacji 
oraz wszystkich innych form artystycznych wyrażanych 
słowem i gestem. Uczniowie przedstawili inscenizację 
Pani Twardowskiej opartej na podstawie ballady Adama 
Mickiewicza. Pomysłowe i humorystyczne rozwiązania 
reżyserskie, tekst wieszcza i oczywiście głośna zabawa 
były gwarantowanymi elementami ich występu. 

  Artystyczną ucztę dla oka, ucha i duszy dopełnił 
występ szkolnego zespołu muzycznego „Manufaktura”.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Burmistrz 
Annopola Pan Wiesław Liwiński jak również nastąpił 
moment oddania czci patronom poprzez złożenie kwiatów 
przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego 
i obrazem Świętej Jadwigi Królowej.
 U r o c z y s t o ś ć  p r z y g o t o w a l i :  J u s t y n a 
Wolszczakowska i Anna Kozyra – opieka literacka 
i artystyczna, Renata Niemczycka i Piotr Pilecki – oprawa 
muzyczna, dekoracja – Barbara Wójcik, Dorota Liwińska 
i Marzena Zając. 

     Anna Kozyra
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MYŚLEĆ, ZDOBYWAĆ WIEDZĘ, ZADZIWIAĆ…

 W ramach projektu edukacyjnego „Nasi 
absolwenci i ich przygoda ze sportem” –uczennice 
gimnazjum w Annopolu:  Angelika Kawiecka, Beata 
Wójcicka, Magdalena Burek, Dominika Jarosz,  Katarzyna 
Cieślik i Katarzyna Kwiecińska przygotowały spotkanie 
z czynnie uprawiającymi sport absolwentami szkoły, które 
odbyło się 5 maja 2014 roku. Zaprosiły Magdalenę Dul 
–grającą w piłkę nożną, Joannę Mrozińską – byłą piłkarkę 
ręczną Miejskiego Klubu Sportowego TPR Selgros Lublin 
i Damiana Karolaka – trenującego biegi krótkie. Niestety 
Pani Magdalena  z powodu obowiązków na uczelni nie 
mogła przybyć. 
 Spotkanie uświetnili swoją obecnością pani Aneta 
Grzesik – kierownik referatu ds. oświaty, wicedyrektor 
Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu – pani Ewa 
Leptuch, pan Jan Sęder – emerytowany nauczyciel 
wychowania fizycznego, rodzice zaproszonych 
absolwentów oraz uczniowie klas pierwszych gimnazjum. 
Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym 
działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie 
konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych 
metod. 
 Jest przedsięwzięciem dającym kompetencje, 
które ułatwiają funkcjonowanie w dorosłym życiu. 
Sprzyja współdziałaniu, pozwala w naturalny sposób 
uczyć się planowania i organizowania własnej nauki. 
Zmusza by sięgać po różne źródła wiedzy, dokonywać ich 
selekcji i analizować.
 Głównym celem, jaki przyświecał pracy nad 
projektem, było zebranie informacji o czynnie 
uprawiających sport  absolwentach gimnazjum 
w Annopolu. 
 Dziewczęta zrozumiały i przedstawiły jak ważna 
jes t  zależność między zdrowym stylem życia 
a samopoczuciem człowieka i jego formą fizyczną. 
Zauważyły, że bohaterów spotkania łączy jeszcze coś 
oprócz sportu. Mimo różnego czasu, w jakim uczęszczali 
do naszego gimnazjum, nie bali się marzyć o swojej 
przyszłości.
 Pracując nad zbieraniem informacji o bohaterach 
projektu, uczennice sięgały do różnych źródeł. 
Rozmawiały  z nauczycielami wychowania fizycznego, 
uzyskały informacje od rodziców i masę zdjęć z albumów 
rodzinnych i klubowych. Potrafiły także odnaleźć 
interesujące je informacje na różnych stronach 
internetowych. Wszystko to po dokładnym opracowaniu, 
znalazło się w scenariuszu spotkania.  Opowiadane 
historie poparte były przygotowanymi prezentacjami 
multimedialnymi a całość urozmaicona odpowiednio 
dobranymi podkładami muzycznymi oraz występami 
taneczno – sportowymi dziewcząt ze szkoły podstawowej 
w Annopolu, przygotowanych przez panią Renatę Ul. 
 Pani Joanna Mrozińska opowiadała o tym, co jest 
ważne w uprawianiu gier zespołowych.
Sumienność  i samodyscyplina zawodnika to nie jedyne 
cechy mające wpływ na wynik meczu.  
 Piłka ręczna to gra kontaktowa, więc każdy 
zawodnik powinien być zadziorny i waleczny, ale 
jednocześnie cierpliwy, spokojny i  nie dający 
sprowokować się przeciwnikowi na boisku.

 Bardzo ważna jest atmosfera podczas treningów 
oraz wszystko to, co dzieje się w życiu każdego zawodnika. 
Ogromną rolę pełni trener, który musi mieć wiedzę 
i  umie ję tnośc i  do  odpowiedniego k ierowania 
zawodnikiem, zwłaszcza w młodym wieku. Powinien on 
umieć nie tylko motywować lecz także wspierać. 
Podkreśliła wsparcie rodziców, którzy dali jej możliwość 
realizowania swoich pasji w Lublinie. 
 Pani Joanna obecnie studiuje bezpieczeństwo 
narodowe w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojskowej we 
Wrocławiu i trenuje biegi długie, przygotowując się do 
swojego pierwszego półmaratonu we wrześniu 
w Olsztynie. Zainspirowała ją do podjęcia takiej decyzji 
Pani Elżbieta Sarnecka – bohaterka ubiegłorocznego 
spotkania. Podobnie jak jej starsza koleżanka realizuje 
swoje marzenie – chce zostać oficerem Wojska Polskiego.

 Pan Damian Karolak opowiadał min. o swoich 
przygotowaniach do Mistrzostw Polski seniorów, które 
odbędą się w lipcu w Szczecinie. Zamierza tam osiągnąć 
minimum kwalifikacyjne – 10,43s na 100m - aby 
zakwalifikować się na Mistrzostwa Europy w Zurichu. 
 Wspominał także najtrudniejszy moment w swojej 
karierze sportowej, kiedy po pobiciu własnego rekordu 
życiowego na 100m w 2009 roku, doznał kontuzji mięśnia 
dwugłowego uda i musiał odłożyć starty na cały sezon. 
Uprawianie sportu daje Panu Damianowi wiele szczęścia 
w życiu i mobilizuje do coraz większego wysiłku 
wkładanego w ciężkie i wyczerpujące treningi.  
 Podkreślił, że warto uprawiać sport nie tylko dla 
wyników i medali, ale także dla własnego zdrowia 
i dobrego samopoczucia. Każda forma ruchu jest lepsza od 
biernego przyglądania się, jak życie biegnie obok nas.
Swoją pasję do biegania udało mu się połączyć z pracą 
zawodową w Warszawie. Jest doradcą klienta w sklepie dla 
biegaczy a elastyczne godziny pracy umożliwiają mu 
efektywne przygotowywanie się do Mistrzostw Polski.
 Dziękując  za  zaproszenie  na  spotkanie 
z absolwentami, Pani Aneta Grzesik powiedziała min.: 
„Asiu i Damianie – wszyscy jesteśmy pod wielkim 
wrażeniem Waszych osobowości. Jesteście wielkimi 
sportowcami i wiele już osiągnęliście w Waszym życiu, 
ale jesteście też mądrymi i skromnymi ludźmi, którzy 
dzisiaj przychodzą i mówią, że najważniejszy jest sport, bo 
to nie tylko tężyzna fizyczna i wyniki, ale także rozwój 
naszego charakteru i zdolności do uczenia się.”
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 Podsumowując kolejne spotkanie w ramach 
projektu edukacyjnego „Nasi absolwenci i ich przygoda ze 
sportem” śmiało można stwierdzić, że jeżeli nałożą się 
chęci młodych ludzi i mądre wsparcie osób dorosłych – 
każda społeczność lokalna może poszczycić się „własnymi 
sławnymi ludźmi”. Nie tylko w sporcie. Wystarczy 
dostrzegać potrzeby młodzieży, świadomie ją wspierać 
i uczyć, że każdy wybór niesie jakieś konsekwencje. 
Uczmy wybierać mądrze.

Opiekunowie projektu: Joanna Koniarczyk i Aneta 
Skorupa
 

 

 W związku z podjętą w dniu 27 maja 2014 r. przez 
Radę Ministrów uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.poz. 
430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755) 
Burmistrz Annopola informuje, że od dnia 16 czerwca 
2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu 
przyjmowane są wnioski o przyznanie KARTY DUŻEJ 
RODZINY.

 Beneficjentami programu są członkowie rodziny 
wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 
ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy 
się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku 
życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku 
dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) 
prowadząca rodzinny dom dziecka,
3) dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje 
rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek 
r o d z i n n e j  p i e c z y  z a s t ę p c z e j ,  p o z o s t a j ą c y 
w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym 
domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 
2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 
z późn. zm.).

 Prawo do korzystania z Karty przysługuje 
niezależnie od dochodu.
 Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie na 
wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 Dodatkowo informujemy, że składając wniosek 
o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy 
dokumentów potwierdzających uprawnienie do 
przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument 
potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku 
życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający 
tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - 
dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie 
ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o  u m i a r k o w a n y m  a l b o  z n a c z n y m  s t o p n i u 
niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - 
dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie 
o  u m i a r k o w a n y m  a l b o  z n a c z n y m  s t o p n i u 
niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie 
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 
2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i  sys temie  pieczy zas tępczej  -  zaświadczenie 
o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka.

 Szczegółowe informacje na temat przyznawania 
i wydawania KARTY DUŻEJ RODZINY dostępne są na 
stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na 
stronie  www.rodzina.gov.pl  
 

KARTA DUŻEJ RODZINY

PANORAMA ANNOPOLA 2/201410



PIKNIK W ŻŁOBKU „KUBUSIOLANDIA…”
 Przy wymarzonej wręcz pogodzie, 17 czerwca 
2014 roku, o godzinie 17:15 w ogrodzie żłobka 
w Annopolu odbył się piknik. Spotkanie poprowadziły: 
pani Agnieszka Zbytniewska - prezes Fundacji „Liderzy 
Sukcesu” – organu prowadzącego jednostkę oraz pani 
Agnieszka Gawron – zastępca dyrektora żłobka. Spotkanie 
zostało rozpoczęte od przywitania zaproszonych gości 
oraz  podziękowań za  wsparc ie  w organizacj i 
i przygotowaniach. Głos zabrał Burmistrz Annopola – Pan 
Wiesław Liwiński, który podkreślał, że żłobek stał się 
ważną jednostką wspierającą rodziców w opiece 
i wychowaniu dzieci, dzięki m. in. opiekunkom, które są 
„specjalistkami” w swoim zawodzie.   
 Po krótkim wstępie przystąpiono do części 
właściwej pikniku. Jako pierwsza na scenie pojawiła się 
deb iu tu j ąca  g rupa  podop iecznych  ze  Ż łobka 
„Kubusiolandia”. Najmłodsi przy wsparciu opiekunek 
zaprezentowali się w piosenkach: „Witaminki” oraz „My 
jesteśmy krasnoludki”. Następnie, na scenę zawitali 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej Miejskiego Zespołu 
szkół w Annopolu – prowadzeni przez panie Katarzynę 
Grzesik oraz Sylwię Gazda. Uczniowie zaprezentowali się 
w układzie tanecznym, zaśpiewali piosenki oraz wystąpili 
w krótkim przedstawieniu o tematyce zdrowotnej. 

 Kolejnym punktem programu była zabawa 
z animatorkami, które organizowały gry, zabawy 
sprawnościowe, puszczały gigantyczne bańki. Robiły 
wszystko, by każde chętne dziecko, miało umalowaną 
buźkę i wyczarowywanego, balonowego „cudaka”. 
 

 

 

 Równocześnie zostały ogłoszone dwa konkursy: 
umiejętności artystycznych oraz plastyczny. Konkursy 
cieszyły się ogromną popularnością, mimo, że tylko 
z nazwy przypominały konkursy, gdyż założeniem była 
dobra zabawa i integracja. 
 Następnie na scenę zaproszono zespół ludowy 
„Krzemień” ze Szkoły Podstawowej w Świeciechowie, 
prowadzony przez  pańs twa Renatę  i  Macie ja 
Niemczyckich, który zaprezentował się nam w pięknych 
staropolskich, ludowych strojach i pieśniach. Po występie 
zespołu, zostały wręczone nagrody za udział - dla 
wszystkich uczestników obu konkursów. Następnie 
organizatorzy spotkania podziękowali serdecznie za 
wspólną zabawę i wyrazili chęć spotkania za rok 
w przynajmniej takim samym gronie, a może i większym. 
 Na zakończenie pikniku, na scenę wszedł ostatni 
wykonawca – młodzieżowy zespół rockowy – „Ale nie 
zagra!” z Domu Kultury w Zawichoście, prowadzony 
przez pana Dariusza Wójcika.

 Podczas pikniku był serwowany poczęstunek dla 
uczestników, a dzieci miały możliwość zabawy na 
„dmuchanych atrakcjach”. W trakcie trwania imprezy 
rozdawane były ulotki 6 złotych zasad zdrowego 
odżywiania na pierwszych 1000 dni oraz foldery 
z informacjami o trwającej rekrutacji i funkcjonowaniu 
ż ł o b k a ,  k t ó r y  p o w s t a ł  w  r a m a c h  P r o j e k t u 
REAKTYWACJA  realizowanego ramach Priorytetu I 
Zatrudnienie i  integracja społeczna, Działanie 
1.5.Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego. Piknik był okazją do wspólnej 
zabawy, spotkania, porozmawiania o „życiu żłobka” 
i zaproszenia do zapisania potencjalnych kandydatów do 
grona dzieci z „Kubusiolandii”. 

            AG
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 W dniu 11 lipca w Kraśniku Zastępca Burmistrza 
Annopola Pan Roman Wiśniewski złożył list gratulacyjny 
na ręce byłego Marszałka Województwa Lubelskiego, 
a obecnego Europosła Pana Krzysztofa Hetmana. 
  W związku z powierzeniem Panu Krzysztofowi 
Hetmanowi godności Posła do Parlamentu Europejskiego 
Burmistrz Annopola - Wiesław Liwiński, władze 
samorządowe i społeczność gminy składają serdeczne 
gratulacje oraz podziękowania za owocną współpracę, 
dzięki której udało się zrealizować wiele projektów 
istotnych dla rozwoju Gminy Annopol.

             UM

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ Z MARSZAŁKIEM 

 W dniu 7 maja 2014r. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego między 
Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych w Bliskowicach 
a Samorządem Województwa Lubelskiego została 
podpisana umowa przyznania pomocy nr 02148-6930-
UM0343668/13 na operację z zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
 Tytuł operacji: „Doposażenie remizy OSP 
pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej, będącej siedzibą 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Bliskowicach oraz 
zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku 
remizy”

DOPOSAŻENIE REMIZY OSP W BLISKOWICACH

 W ramach w/w operacji kuchnia siedziby 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych została wyposażona 
w meble, taboret gazowy i patelnię gazową z butlami 
gazowymi, warnik do wody oraz zastawę kuchenną 
i stołową. Wykonane zostały również siedziska z bali 
drewnianych i miejsce na palenisko usytuowane obok 
budynku remizy.
 Kwota uzyskanej pomocy to 17.508,96 złotych 
s t a n o w i ą c a  8 0 %  k w o t y  o g ó l n e j  k o s z t ó w 
kwalifikowalnych.
 Projekt został już zakończony i złożony został 
wniosek o płatność.
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  Niezwykle ciekawie wglądała końcówka 
 sezonu siatkarskiego w wykonaniu zawodników 
MKS Skałka Annopol. 
 Warto przypomnieć, iż zespół rocznika 1998 
wywalczył 5 miejsce w rozgrywkach wojewódzkiej ligi 
piłki siatkowej, organizowanej przez WZPS Lublin 
w sezonie 2013/14.
 Pod koniec marca, w Powiatowym Centrum 
Sportu i Rekreacji  w Kraśniku zmagania zakończyły 
drużyny, biorące udział w rozgrywkach amatorskiej 
Powiatowej Ligi Siatkówki „PLAS” 2014. Organizatorem 
Ligi był LZS w Kraśniku przy wsparciu finansowym 
Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
 W lidze rywalizowało 6 zespołów z terenu 
powiatów: kraśnickiego i janowskiego. Rozgrywki toczyły 
się od stycznia do marca. Zwycięzcą Ligi została drużyna 
ZS MKS Skałka Annopol, składająca się z zawodników 
Skałki oraz kilku uczniów Zespołu Szkół w Annopolu. Na 
drugim miejscu uplasował się zespół Trójki Kraśnik, 
trzecie zajęła drużyna Yellowstone Kraśnik, czwarte – 
GUKS Modliborzyce, na piątym miejscu uplasował się 
zespół KS GOK Trzydnik Duży, szóste miejsce – ZSO 
Urzędów. 
 Ci sami zawodnicy wystartowali w kwietniu 
w zawodach WOJEWÓDZKIEJ GIMNAZJADY 
W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW rozegranej 
w Piaskach z udziałem 5 najlepszych szkół gimnazjalnych 
z naszego województwa. Zawody rozgrywano systemem 
,,każdy z każdym” do 2 wygranych setów. Każdy set do 20 
punktów, w razie remisu,  3 set decydujący do 15 punktów.
 Był to niezwykle udany turniej, w którym 
zawodnicy MKS Skałki Annopol reprezentujący Miejski 
Zespół Szkół wywalczyli historyczny wynik. Już sam 
awans do rozgrywek wojewódzkich był wielkim, bo 
wywalczonym po raz pierwszy wydarzeniem. Natomiast 
2 miejsce w województwie to wspaniały wynik i nagroda 
za ciężkie treningi. 

 Wyniki spotkań:
G Dołhobyczów – G 1 Świdnik    0 – 2 (7:20; 14:20)
G Nałęczów – G 5 Biała Podlaska 2 – 0 ( 20:16; 20:16)
G Annopol – G Dołhobyczów      2 – 0 (20:13; 20:15)
G 1 Świdnik – G Nałęczów         0 – 2 (5:20; 10:20)
G Annopol - G 5 Biała Podlaska   2 – 0 (20:13; 22:20)
G Dołhobyczów - G Nałęczów     0 – 2 (10:20; 10:20)
G 5 Biała Podlaska - G 1 Świdnik 2 – 0 (20:16; 20:11)
G Nałęczów - G Annopol  2 – 0 (20:12; 20:12)
G 5 Biała Podlaska - G Dołhobyczów    2 – 0 (20:9; 20:12)
G 1 Świdnik - G Annopol            1 – 2 (9:20;22:20;15:7)

Klasyfikacja końcowa:
1.  Gimnazjum  Nałęczów                   
2.  Gimnazjum   Annopol                    
3.  Gimnazjum  5 Biała Podlaska        
4.  Gimnazjum  1 Świdnik                   
5.  Gimnazjum Dołhobyczów            

 J e s z c z e  c i e k a w e j  i  w i ę c e j  d z i a ł o  s i ę 
w rozgrywkach minisiatkówki.
 W zawodach Orlik Vollemania Kraśnik trzy nasze 
zespoły uplasowały się na pierwszych pięciu miejscach 
w klasyfikacji końcowej. W obecnej edycji rozgrywek 
zawodnicy rywalizowali w czwórkach i po raz pierwszy 
w składach mieszanych / 2 dziewczynki + 2 chłopców/
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. PSP 6 Kraśnik I
2. MKS „Skałka”  Annopol  I  /Micha l ina 
Przygodzka, Róża Likos, Rafał Łukasiewicz, Maciej 
Stachyra, rez. Aleksandra Wójtowicz/
3. PSP 5 Kraśnik I
4. MKS „Skałka” Annopol II /Julia Wojtaszek, 
Dominika Gazda, Szymon Rudziejewski- Rudziewicz, 
Kacper Szymanek, rez. Paulina Złotucha/
5. MKS „Skałka” Annopol III /Julia Bednarek, 
Julia Kowalczyk, Krystian Szyszka, Konrad Figiel, rez. 
Patrycja Zielińska/
6. KS GOK Trzydnik
7. PSP Urzędów 
8. PSP 4 Kraśnik 
9. PSP 5 Kraśnik II
10. PSP 6 Kraśnik II
11. PSP 6 Kraśnik III
12. PSP 5 Kraśnik III

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „SKAŁKA”

SKŁAD DRUŻYNY z rocznika 1998: Nowak Dominik, 
Stojek Mikołaj, Maruszewski Patryk, Chałupczak Łukasz, 
Wilke Michał, Puzio Dawid, Grzebyk Damian, Siebielec 
Adrian, Pulnicki Piotr, Adrian Olszówka, Kamil 
Młynarczyk, Sebastian Kosiński. Trener Zbigniew 
Siewierski
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 Kolejne pasmo sukcesów to starty w  rozgrywkach 
rejonowych i w wojewódzkim finale Kinder + Sport 2014. 
Aż 3 zespoły wywalczyły sobie prawo gry w finale tej 
imprezy, największych rozgrywek siatkarskich dla 
najmłodszych, które firma Ferrero razem z Polskim 
Związkiem Piłki Siatkowej prowadzi już od czterech lat. 
Rozgrywki rejonowe w  Kraśniku:
„Czwórki”
II miejsce - /Szyszka Krystian, Rafał Łukasiewicz, Kacper 
Szymanek, Konrad Figiel, Jakub Klepacz/
„Trójki „
IV miejsce - /Patryk Postój, Daniel Plewa, Grzegorz 
Jabłoński/
Zawody rejonowe w Opolu Lubelskim
„Czwórki”
II miejsce - /Szyszka Krystian, Kacper Szymanek Konrad 
Figiel, Jakub Gil/
VI miejsce- / Jakub Klepacz, Patryk Postój, Daniel Plewa, 
Grzegorz Jabłoński/
„Trójki”
V miejsce - /Patryk Postój, Daniel Plewa, Grzegorz 
Jabłoński/
Finał Wojewódzki Kinder+Sport 2014  w Świdniku 
„czwórki”
V miejsce /Stachyra Maciej, Łukasiewicz Rafał, Figiel 
Konrad, Szymanek Kacper, rez. Postój Patryk/
VI miejsce /Szyszka Krystian, Gil Jakub, Klepacz Jakub, 
Szymon Rudziejewski/
„Trójki”
XIV miejsce /Postój Patryk, Plewa Daniel, Jabłoński 
Grzegorz/
 Pod koniec maja i na początku czerwca zawodnicy 
trenowani przez tr. Józefa Wojtaszka wystartowali 
w trzech, silnie obsadzonych ogólnopolskich turniejach 
minisiatkówki w: Białej Podlaskiej, Połańcu i Mircu

Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki w kategorii 
„czwórek”

Biała Podlaska 24.05.2014r
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1.  BAS Białystok I
2. UKS Serbinów Biała Podlaska I
3. DMKS Plas Kielce
4. BAS Białystok II
5. MKS Skałka Annopol I /Rafał Łukasiewicz, 
Maciej Stachyra, Konrad Figiel, Kacper Szymanek rez. 
Patryk Postój/
6. UKS Remis Świdnik I
7. MKS Kraśnik I
8. MKS Skałka Annopol II /Krystian Szyszka, 
Szymon Rudziejewski – Rudziewicz, Jakub Gil, Jakub 
Klepacz/
9. UKS Serbinów Biała Podlaska II
10. UKS Serbinów Biała Podlaska III
11. UKS Remis Świdnik II
12. MKS Kraśnik II

Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

Połaniec 1.06.2014r
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. PSP 11 Kędzierzyn – Koźle I
2. UKS „Trójka” Leżajsk I
3. MKS „Czarni” Połaniec I

4. UKS Chobrzany I
5. IBIS Mirzec I
6. UKS Chobrzany II
7. MKS „Skałka” Annopol I /Rafał Łukasiewicz, 
Maciej Stachyra, Konrad Figiel, Kacper Szymanek /
8. MKS „Gryf” Brzesko I
9. MKS „Skałka” Annopol II /Krystian Szyszka, 
Szymon Rudziejewski – Rudziewicz, Patryk Postój, Jakub 
Klepacz/
10. PSP 11 Kędzierzyn – Koźle II
11. UKS „Trójka” Leżajsk II
12. MKS „Czarni” Połaniec II
13. IBIS Mirzec II
14. MKS „Gryf” Brzesko I

Ogólnopolski  Turniej Mini Piłki Siatkowej „Gramy 
w siatkówkę”

Mirzec 14.06.2014r
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. UKS Kraków 155
2. DMKS Plas Kielce
3. IBIS Mirzec
4. MKS Skałka Annopol II  /Krystian Szyszka, 
Szymon Rudziejewski – Rudziewicz, Jakub Gil, Jakub 
Klepacz/
5. UKS Kraków 155
6. UKS Starachowice
7. MKS Rawa Mazowiecka
8. MKS Skałka Annopol I /Rafał Łukasiewicz, 
Maciej Stachyra, Konrad Figiel, Kacper Szymanek /
9. UKS SPARTA Kraków I
10. UKS SPARTA Kraków II

 Jak zwykle na zakończenie rozgrywek siatkarskich 
rozgrywany jest w Lublinie międzynarodowy turniej piłki 
siatkowej i minisiatkówki dziewcząt i chłopców. 
Tradycyjnie też startują w nim także nasi zawodnicy. 
 W tym roku zawody były szczególne, bo 
rozgrywane po raz XX. Wspaniałe wyniki osiągnęli 
zawodnicy z rocznika 2001 i mł. Wygrana rywalizacja w 
kategorii skrzatów oraz IV miejsce to potwierdzenie 
wysokich umiejętności oraz przypieczętowanie obecności 
Annopola na mapie siatkarskiej. Gratulujemy !

XX Lubelski Międzynarodowy Jublieuszowy Festiwal 
Piłki Siatkoweji Minisiatkówki        

20-22 czerwca 2014 r.
Skrzaty 
1. MKS Skałka Annopol I (Rafał Łukasiewicz, Maciej 
Stachyra, Konrad Figiel)
2. Kangur Okrzeja 
3. Absolwent Strzyżew I
4. MKS Skałka Annopol II (Krystian Szyszka, Kacper 
Szymanek, Szymon Rudziejewski-Rudziewicz, Jakub Gil)
5. SP Nałęczów
6. Absolwent Strzyżew II
7. TPS Lublin
8. UKS Olimp Opole Lubelskie I
9. UKS Alex Aleksandrów
10. UKS Olimp Opole Lubelskie II
11. UKS Olimp Opole Lubelskie I

Zbigniew Siewierski
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   Zakończenie sezonu2013/2014 
  w  Lube l sk i e j  K las i e  Okręgowe j 
i wywalczenie przez „WISŁĘ” 3 miejsca  w  t a b e l i  n i e 
wywołało euforii zarówno w drużynie, jak i wśród kibiców. 
Trzecią lokatę przyjęto by z otwartymi ramionami … ale 
kilka lat temu. W niedawno zakończonym sezonie 
oczekiwania sięgały znacznie wyżej. Tym większe jest 
rozczarowanie. Wśród przyczyn takiego, a nie innego 
wyniku należy na pewno wymienić ogromną presję, pod 
jaką grała drużyna, a także pewne błędy,  organizacyjne, 
dużą liczbę kontuzji (Gogół, Węska, Jabłoński, Szczuka, 
Bandosz, Żak, Skrobisz), a także iskrzenie na linii Zarząd – 
Zawodnicy. 
 Przed nowym sezonem rozpoczynającym się 15 
sierpnia br. drużynę opuściła większość zawodników 
spoza Annopola (Stadnicki, Sado, Kotwa, Miazga, Dudek, 
Korona).
 Do p ie rwsze j  d rużyny dołączyło  k i lku 
najzdolniejszych juniorów, powracają zawodnicy, 
wychowankowie klubu grający w GKS Gościeradów. Cały 
czas trwają rozmowy z zawodnikami mającymi uzupełnić 
kadrę pierwszego zespołu. 
 

 Przed nowym sezonem i nowym szkoleniowcem 
„WISŁY” duże wyzwanie. Mamy nadzieję, że nowa 
WISŁA będzie godnie reprezentowała Annopol, nasz Klub 
w nowej edycji rozgrywek.

NIEDOSYT… I ŻAL STRACONEJ SZANSY

ZMIANA NA STANOWISKU TRENERA „WISŁY”

 Dobiegła końca praca szkoleniowa  Anatolija Ławryszyna na stanowisku trenera „WISŁY”. Umowa obowiązująca 
do 30 czerwca br. nie została przedłużona przez obydwie strony. Obecnie Zarząd Klubu prowadzi rozmowy z czterema 
kandydatami na pierwszego trenera zespołu, są to szkoleniowcy ze Stalowej Woli, Kraśnika, Ożarowa i Ostrowca.

PODZIĘKOWANIE

 Zarząd i Zawodnicy MGKS „WISŁA” dziękują za 
pomoc i wspieranie działalności  Klubu Panu Tarasowi 
Barshowskiemu, właścicielowi Firmy TB „FRUIT”,  
głównemu sponsorowi, Panu Zenonowi Łukawskiemu i 
Panu Tadeuszowi Wachowi  z firmy „PIAS-POL”, Panu 
Zygmuntowi Dędze - Tartak „ZYGA”, Panu Lucjanowi 
Kółeczko firma „LED-POL”, Pani Krystynie Tomczyk 
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej, Panu Wacławowi 
Semeryło i Panu Wojciechowi Zgardzińskiemu z firmy 
„Żelbet-Stal”, Panu Tomaszowi Sobolewskiemu, Panu 
Łukaszowi Trębaczowi Sklep Wielobranżowy, Panu 
Jerzemu Kosińskiemu, Panu Zbigniewowi Jabłońskiemu, 
Panu Eugeniuszowi Tuzowi , Panu Zygmuntowi 
Dzierżakowi i Panu Marianowi Żyle. 

POŻEGNANIE
 W niedzielę, 6 lipca br. w Sandomierzu w późnych godzinach nocnych w tragicznych okolicznościach w wypadku 
drogowym zginął  dwudziestoletni bramkarz „WISŁY” Michał Krakowiak. 
 Rodzinie, najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają:  
             
          ZARZĄD, ZAWODNICY, KIBICE
                  MGKS  „WISŁA” ANNOPOL
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