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Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych 

¿yczymy pogody w sercu 

i radoœci p³yn¹cej   

ze Zmartwychwstania Pañskiego 

oraz 

zadowolenia na ka¿dy nadchodz¹cy dzieñ. 

Niech te œwiêta, 

pe³ne nadziei i wiary, 

radosnych i rodzinnych spotkañ

 przy wielkanocnym stole 

przynios¹ wszystkim zadowolenie

 i wiarê w ludzi.

   Burmistrz Annopola           Przewodnicz¹cy Rady    

                                                   Miejskiej

     Wies³aw Liwiñski                  Ryszard Gazda

 

Nr 2/2011      Egzemplarz bezp³atny Nak³ad 1000 egz.
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W lutym i marcu 2011r. przeprowadzone zosta³y 
wybory organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
Gminy Annopol.

Wybory w osiedlach Annopol I i Annopol II nie 
przynios³y zmian na stanowisku Przewodnicz¹cych:  
ponownie pan Józef Paækowski przewodniczy Zarz¹dowi 
Osiedla Annopol I, a pan Bogus³aw Olszówka jest 
Przewodnicz¹cym Rady Osiedla Annopol II.
W 24 so³ectwach wynik wyborów na funkcjê so³tysa s¹ 
nastêpuj¹ce:
1.Iskra Jan  – Bliskowice
2.Sêkala Witold – Borów
3.Wilkos Józef  – Grabówka
4.Kancik Wies³aw  – Grabówka Ukazowa
5.Stachula Marian – Huta
6.Maziarz Ryszard  – Kosin
7.Maziarz Mariola  - Opoczka
8.Ga³at Józef – Opoka
9.Targos Tadeusz  – Nowy Rachów
10.Liponoga Kazimierz  – Œwieciechów Poduchowny
11.Krowisz Krzysztof – Zabe³cze
Nowe osoby to:
1.Œpiewak Anna  – Anielin
2.Spyra Jolanta – Baraki
3.Kuœ Mariusz  – D¹browa
4.Otwinowski Jerzy – Jakubowice
5.Rybak Marian – Janiszów
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6.Cyran Henryk – Kopiec
7.Wojewoda Ewelina – Natalin
8.Burek Tomasz – Popów
9.Koniarczyk Renata – Stary Rachów
10.Sobolewska Janina – Sucha Wólka
11.Ko³tun Czes³awa  – Œwieciechów Du¿y
12.Iracka – Burek Bogumi³a  – Wymys³ów
13.Pa³yga Waldemar  – Zastocze

Wspó³czesny so³tys, oprócz tzw. zaciêcia 
spo³ecznikowskiego musi dysponowaæ tak¿e wiedz¹ 
s ³u¿¹c¹  wykonywaniu  zadañ zwi¹zanych ze  
sprawowaniem tej funkcji. W bie¿¹cej pracy so³tysa 
funkcjê doradcz¹ pe³ni rada so³ecka.

Do zadañ so³tysa w szczególnoœci nale¿y:
a) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich
b) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego 
c) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa
d)  reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz
e) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ  w so³ectwie
f) przekazywanie Burmistrzowi w ustawowym terminie  
   uchwalonego wniosku zawieraj¹cego przedsiêwziêcia 
   do realizacji w ramach funduszu so³eckiego 

Wierzymy, i¿ mieszkañcy wybrali dobrych 
przedstawicieli swoich miejscowoœci i bêd¹ ich wspieraæ 
w pracy na rzecz swojego so³ectwa. 

UM Annopol

GMINNY TURNIEJ BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM

W dniu 7 kwietnia 2011r. Miejski Zespó³ Szkó³ 
w Annopolu by³ organizatorem Gminnego Turnieju BRD 
przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego w Annopolu 
i Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych. 

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury 
motoryzacyjnej spo³eczeñstwa i dzia³anie na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeñstwa ruchu drogowego, w tym 
bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz 
propagowanie zdrowego trybu ¿ycia   z dala od alkoholu i 
narkotyków.Do turnieju przyst¹pi³o piêæ 3-osobowych 
dru¿yn ze szko³y podstawowej w: Annopolu, D¹browie, 
Grabówce, Kosinie i Œwieciechowie. 

Zgodnie z regulaminem Turnieju uczniowie mieli 
do wykonania nastêpuj¹ce zadania:
- rozwi¹zanie testu z zakresu ruchu drogowego oraz 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- pokonanie toru sprawnoœciowego na rowerze.

Na konkurs przybyli zaproszeni goœcie: Burmistrz 
Annopola Wies³aw Liwiñski, m³. asp. Jerzy Kot, st. sier¿. 
Mariusz Bury z Posterunku Policji w Annopolu, 
p .  M a ³ g o r z a t a  J a b ³ o ñ s k a  –  p e ³ n o m o c n i k  
ds.  Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, p. Maria 
Kêdra – szkolna pielêgniarka. 
Klasyfikacja dru¿ynowa Turnieju przedstawia siê 
nastêpuj¹co:

I miejsce –   PSP w Annopolu
II miejsce –  PSP w Kosinie
III miejsce – PSP w Grabówce
IV miejsce -  PSP w D¹browie
V miejsce - PSP w Œwieciechowie
W klasyfikacji indywidualnej I, II i III miejsce 

zajêli uczniowie Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Annopolu: 
I-Patryk Maruszewski –kl. Via,  II–Miko³aj Stojek 
– kl. VIb, III–S³awomir Szyszka –kl. Vib. 

Zwyciêska dru¿yna z PSP w Annopolu otrzyma³a 
z r¹k Burmistrza Annopola „Puchar przechodni Gminnego 
Turnieju BRD” i bêdzie reprezentowa³a gminê na szczeblu 
powiatowym. 

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminn¹ Komisjê 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Annopolu.

D.L.
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        SK¥D WZIÊ£Y SiÊ NAZWY ULIC ANNOPOLA?

  W  Annopolu znajduje siê jedenaœcie  ulic.            
Ulica Rynek - stanowi Centrum Annopola. Ma 

kszta³t czworok¹ta o wymiarach 130mx110m. Otoczona 
jest budynkami mieszkalnymi. Rynek przecina droga 
Lublin – Kielce. Na terenie Rynku znajduje siê ma³y park, 
w którym wznosi siê Pomnik zbudowany w 1962 roku ze 
sk³adek organizacji kobiecych Lubelszczyzny. Autorami 
pomnika byli W³adys³aw Jania i Bronis³aw Koniuszy 
z Warszawy. W pobli¿u pomnika umieszczono dwa g³azy 
narzutowe z tablicami pami¹tkowymi. Pierwsza 
upamiêtniaj¹ca uzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci: 
„Rok 1918 – odzyskanie niepodleg³oœci Polski”, druga 
upamiêtniaj¹ca nadanie praw miejskich Annopolowi: 
„1.01.1996r. Nadanie Statusu Miasta miejscowoœci 
Annopol.” 
  W Rynku znajduje siê te¿ pomnik marsza³ka 
Józefa Pi³sudskiego. W 1915r. I Brygada Legionów pod 
dowództwem Komendanta Józefa Pi³sudskiego tocz¹c 
walki z cofaj¹cymi siê Rosjanami  przekroczy³a Wis³ê pod 
Annopolem i wkroczy³a na Lubelszczyznê. Dla 
u p a m i ê t n i e n i a  t e g o  w y d a r z e n i a  w  o k r e s i e  
miêdzywojennym wzniesiono w Annopolu obelisk 
z wizerunkiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, przed 
którym odbywa³y siê rocznice Odzyskania Niepodleg³oœci 
i Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Monument przetrwa³ 
okres okupacji hitlerowskiej i przejœcie Armii Czerwonej. 
Nie oszczêdzi³a go jednak w³adza ludowa, pomnik zosta³ 
zburzony. W 2003r. mieszkañcy Annopola powo³ali 
Komitet Odbudowy Pomnika Marsza³ka Józefa 
Pi³sudskiego,  z inicjatywy którego w 2006r. zosta³ 
odbudowany.
  Ulica Ogrodowa-nazwa ulicy pochodzi st¹d, 
¿e wczeœniej na tym terenie znajdowa³y siê ogrody 
warzywne i sadownicze, a obecnie powsta³o osiedle 
domków jednorodzinnych.
   Osiedle S³oneczne-nazwa pochodzi st¹d, ¿e ulica 
posiada dobre nas³onecznienie, poniewa¿ nie os³aniaj¹ jej 
budynki mieszkalne ani drzewa. Jest to osiedle domków 
jednorodzinnych

Ulica Tadeusza Koœciuszki-nazwa ulicy 
upamiêtnia sylwetkê genera³a, uczestnika  wojny 
o wolnoœæ  Stanów Zjednoczonych. 24 marca 1794 roku na

Rynku w Krakowie proklamowa³ pocz¹tek powstania 
narodowego (koœciuszkowskiego), zosta³ Naczelnikiem Si³ 
Zbrojnych Narodowych.Powstanie koœciuszkowskie sta³o 
siê symbolem i wzorem walki o niepodleg³oœæ nastêpnych 
pokoleñ Polaków. Zmar³ na emigracji w Szwajcarii 
15 paŸdziernika 1817 roku. Jego prochy w 1819 roku 
pochowano na Wawelu. 

Ulica Stanis³awa Ska³y-nazwa ulicy upamiêtnia 
sylwetkê kaprala Stanis³awa Ska³y, który urodzi³ siê 
6.09.1924r. w Anielinie, gdzie spêdzi³ swoj¹ m³odoœæ. 
W okresie okupacji hitlerowskiej pracowa³ w Kopalni 
Fosforytów w Annopolu jako górnik, równoczeœnie nale¿a³ 
do oddzia³u partyzanckiego AL pod dowództwem 
„Przepiórki”. Do najwa¿niejszej akcji partyzanckiej, 
w której bra³ udzia³ nale¿y zaliczyæ akcjê na kopalniê 
w roku 1944. Po wyzwoleniu wst¹pi³ do organów MO. 
Pracowa³ jako milicjant Posterunku MO w Kraœniku   
z siedzib¹ w Œwieciechowie. Podczas powrotu z Grabówki 
ze s³u¿by obchodowej dnia 16.04.1945 r. zosta³ napadniêty   
i zabity. 

Ulica Jana Stêpnia-nazwa ulicy upamiêtnia 
sylwetkê plutonowego Jana Stêpnia, który urodzi³ siê 
31.03.1906r. w D¹browie ko³o Annopola. W m³odoœci 
pracowa³ w gospodarstwie rolnym. Oprócz tego pracowa³ 
dorywczo w kamienio³omach, poniewa¿ posiada³ liczn¹ 
rodzinê, co zmusza³o go do szukania dodatkowych Ÿróde³ 
utrzymania.W czasie okupacji nale¿a³ do oddzia³u 
partyzanckiego.Po wyzwoleniu wst¹pi³ bezpoœrednio  
z oddzia³u partyzanckiego do MO. Podczas napadu na 
Posterunek MO w Zakrzówku zgin¹³ 23.06.1945r.  

Ulica Partyzantów-nazwa ulicy zosta³a nadana 
dla uczczenia specjalnego oddzia³u Batalionów 
³opskich,którego dowódc¹ by³ Mieczys³aw Koz³owski 
pseudonim „Tadek”- mieszkaniec tej ulicy. Dnia 17 grudnia 
1943 roku oddzia³ specjalny Batalionów Ch³opskich pod 
jego dowództwem opanowa³ po³udniow¹ czêœæ Annopola. 
”Tadek” poleg³ w dniu  4 marca 1944roku. 
         N a z w y  u l i c :  L u b e l s k a ,  R a d o m s k a  
i Œwieciechowska  pochodz¹ od nazw miejscowoœci 
w kierunku  których biegn¹. Nazwa ul. Leœnej zwi¹zana 
jest z po³o¿onym nieopodal kompleksem leœnym.

Monika Indu³a                                                                                                     

WOKÓ£ BIBLIOTEKI

Praca konkursowa ucznia 
Dawida Æmolucha z Kosina

W roku 2010 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu wraz z filiami 
w Grabówce, Kosinie Œwieciechowie osi¹gnê³y nastêpuj¹ce wyniki czytelnicze: 
zarejestrowano 1719 czytelników; wypo¿yczonych zosta³o 33 308 ksi¹¿ek i czasopism; 
biblioteki odwiedzi³o 14 125 u¿ytkowników; udzielonych zosta³o 5 053 informacji.

W minionym roku przyby³o ogó³em 1561 woluminów na kwotê 30 347, 92 z³, w tym z 
zakupu 1419 ksi¹¿ek na kwotê 27 618,91z³. W kwocie tej mieœci siê dotacja z Biblioteki 
Narodowej w kwocie 2 454z³., oraz ksi¹¿ki przekazane w darze m.in. od Gminnej Komisji 
Rozwi¹zywanie Problemów Alkoholowych. 
 W bibliotekach prowadzona jest dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatowa, która polega na 
organizowaniu konkursów, zajêæ plastycznych, gier œwietlicowych oraz wycieczek do 
bibliotek. Pod koniec marca Filia w Kosinie og³osi³a Konkurs Wielkanocny Na Najpiêkniejsze 
Dekoracje Œwi¹teczne. Rozstrzygniêcie konkursu, wrêczenie nagród, dyplomów 
i podziêkowañ odby³o siê 12.04.2011r. 

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkanocnych ciep³ych, pe³nych radosnej nadziei   
             Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego Wszystkim Mieszkañcom Miasta i Gminy

¿ycz¹ dyrektor i pracownicy MGBP w Annopolu



Dyrektor Przedszkola w Annopolu informuje, ¿e 
trwaj¹ zapisy na nowy rok szkolny 2011/2012. 

Wype³nione wnioski nale¿y sk³adaæ do koñca 
miesi¹ca kwietnia. Wywieszenie list dzieci przyjêtych do 
przedszkola - 10 maja. Serdecznie zapraszamy naszych 
przysz³ych przedszkolaków i ich opiekunów na Dni 
Otwarte od 11 do 15 kwietnia 2011 r. w godzinach od 9.30 
do 10.30

Czego ucz¹ siê przedszkolaki? 
Najogólniej rzecz ujmuj¹c: przedszkolaki ucz¹ siê 

¿ycia. Ucz¹ siê rozstawaæ z rodzicami i funkcjonowaæ poza 
domem rodzinnym, w grupie rówieœników ze wszystkimi 
tego konsekwencjami: konfliktami, kompromisami, 
wspó³dzia³aniem. Ucz¹ siê, jak radziæ sobie z emocjami, 
z n o s i æ  p o r a ¿ k i ,  p o k o n y w a æ  t r u d n o œ c i ,  j a k  
podporz¹dkowaæ siê normom i zasadom obowi¹zuj¹cym 
w przedszkolu oraz poleceniom nauczyciela. 

Klasyfikuje siê piêæ przejawów ogólnie 
rozumianej aktywnoœci dziecka: spo³eczn¹, jêzykow¹, 
poznawcz¹, artystyczn¹ oraz zdrowotno - ruchow¹. 
Przedszkole d¹¿y do tego, by rozwijaæ ka¿d¹ z nich, a wiêc 
przygotowaæ do szko³y dziecko zorientowane 
w otaczaj¹cym go œwiecie i potrafi¹ce w nim 
funkcjonowaæ,  poprawnie  u¿ywaj¹ce  mowy,  
zainteresowane literatur¹, lubi¹ce s³uchaæ muzyki, 
sprawne ruchowo, gotowe do podjêcia nauki czytania, 
pisania i matematyki.
Jak wygl¹da dzieñ w przedszkolu?

Czas, który dziecko spêdza w przedszkolu, 
zagospodarowany jest proporcjonalnie:
 jedna pi¹ta czasu przeznaczona jest na swobodn¹ zabawê 
przy niewielkim udziale nauczyciela - taka zabawa ma 
ogromn¹, a czêsto niedocenian¹ przez rodziców wartoœæ 
rozwojow¹;

WSZYSTKO ZACZYNA SIÊ OD PRZEDSZKOLA ...
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 jedna pi¹ta czasu (w przypadku dzieci m³odszych: jedna 
czwarta czasu) - dzieci spêdzaj¹ w ogrodzie 
przedszkolnym, na boisku, w parku, bawi¹c siê w gry 
i zabawy ruchowe, prowadz¹c obserwacje przyrodnicze, 
prace gospodarcze, porz¹dkowe, ogrodnicze itp.;
 jedna pi¹ta czasu przeznaczona jest na ró¿nego typu 
zajêcia dydaktyczne, realizowane wed³ug wybranego 
programu wychowania przedszkolnego;
 pozosta³e dwie pi¹te czasu nauczyciel mo¿e 
zagospodarowaæ dowolnie, uwzglêdniaj¹c czynnoœci 
opiekuñcze, samoobs³ugowe, organizacyjne i inne.

Celem naszego przedszkola jest rozwijanie 
u dzieci wiary w siebie, pomoc w budowaniu zdrowych 
relacji z innymi ludŸmi oraz zdobywaniu wiedzy 
i umiejêtnoœci pozwalaj¹cych sprostaæ wymaganiom 
stawianym w szkole.

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom 
opiekê i nauczanie, a jednoczeœnie wspieramy rodziców 
w wychowywaniu dzieci. Staramy siê aktywnie w³¹czaæ 
rodziców naszych dzieci w proces dydaktyczno – 
opiekuñczo – wychowawczy. Rodzice chêtnie z nami 
wspó³pracuj¹ i s¹ zaanga¿owani w ¿ycie przedszkola. 

Wszyscy pracownicy dok³adaj¹ starañ, aby nasze 
przedszkolaki mia³y zapewnione bezpieczeñstwo 
i mo¿liwoœæ wszechstronnego rozwoju w przyjaznej 
i pogodnej atmosferze, aby chwile spêdzone 
w przedszkolu pozostawi³y same radosne wspomnienia. 

Zapraszamy do naszego przedszkola, które od 
wrzeœnia bêdzie mieœci³o siê w  nowym budynku.

UWAGA! 
Od 1 wrzeœnia 2011r. ka¿dy piêciolatek (2006r.) 

realizuje obowi¹zek rocznego przygotowania 
przedszkolnego.

Iwona Wojewoda
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"Nikt nie rodzi siê po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy ju¿ nigdy ...

Stymulowanie rozwoju dziecka jest ³atwiejsze od liczenia póŸniejszych wad..."
                                   doc. dr Maria Kielar

¯yczenia zdrowych i pogodnych œwi¹t Wielkanocnych, 
obfitoœci na œwi¹tecznym stole, 

smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie

sk³adaj¹:
Dyrektor, Pracownicy i Dzieci z Przedszkola w Annopolu



Szko³a ma bogat¹, siêgaj¹c¹ 1961 roku tradycjê, 
kultywowan¹ przez kolejne roczniki uczniów 
i absolwentów.

Na co dzieñ ³¹czymy tradycjê z nowoczesnoœci¹.
Tradycja to: coroczne uroczyste obchody Dni Patrona 
Szko³y, Dzieñ Sportu, udzia³ m³odzie¿y w uroczystoœciach 
na szczeblu Gminy i Powiatu.

Nowoczesnoœæ to: pracownie komputerowe 
w³¹czone w sieæ Internet, wdro¿eniowe programy 
dydaktyczne, programy autorskie przygotowuj¹ce 
m³odzie¿ do zdobywania wiedzy na dalszych etapach 
kszta³cenia oraz specjalistów do pracy w warunkach 
gospodarki rynkowej, specjalnoœci otwieraj¹ce atrakcyjne 
perspektywy zawodowe, aktywny udzia³ w ¿yciu 
kulturalnym.

Pracê Szko³y wspomagaj¹: Rada Rodziców oraz 
Starostwo Powiatowe. 

Budynek nowej szko³y, charakterystyczny 
w zabudowie, usytuowany w centrum Annopola przy ulicy 
Koœciuszki 22 funkcjonuje od 2005 roku. Dziêki 
odpowiednim staraniom ma szansê s³u¿yæ jeszcze przez 
wiele lat zdobywaj¹cej wiedzê w jego murach m³odzie¿y.

Szko³a - zapraszamy do zwiedzenia wnêtrz - 
dysponuje 7 salami dydaktycznymi, w tym trzema 
pracowniami informatycznymi z pod³¹czeniem do 
Internetu, multimedialn¹ pracowni¹ nauczania jêzyków, 
pracowni¹ rachunkowoœci, pracowniami przedmiotowymi 
wyposa¿onymi zgodnie z wymaganiami dydaktycznymi 
nauczanych przedmiotów, salê gimnastyczn¹ i si³owniê. 

W trakcie nauki uczniowie Technikum 
i Zasadniczej Szko³y Zawodowej odbywaj¹ praktyki 
zawodowe uzupe³niaj¹ce teoretyczne przygotowanie 
praktycznymi umiejêtnoœciami.

Po ukoñczeniu Technikum i Zasadniczej Szko³y 
Zawodowej absolwenci otrzymuj¹ tytu³ zawodowy zgodny 
ze specjalnoœci¹, ale wielu z nich kontynuuje naukê 
w szko³ach wy¿szych. Absolwenci Zespo³u Szkó³ s¹ 
bardzo dobrze przygotowani merytorycznie i cenieni jako 
pracownicy. Z regu³y nie maj¹ trudnoœci ze znalezieniem 
zatrudnienia zgodnego ze swoim wykszta³ceniem.

Zespó³ Szkó³ w Annopolu to szko³a, której 
priorytetem jest sta³e podnoszenie jakoœci kszta³cenia.

Szko³a cieszy siê dobra opini¹ i ci¹g³ym 
zainteresowaniem m³odzie¿y.

Nasza oferta to:
1.Przyjazna atmosfera
2.Dba³oœæ o bezpieczeñstwo
3.¯yczliwoœæ i zrozumienie
4.Rozwijanie zainteresowañ
5.Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów
6.Wdra¿anie do samokszta³cenia
7.Obiektywizm nauczycieli w ocenianiu uczniów
8.Dobry kontakt nauczycieli z rodzicami
9.Mo¿liwoœæ udzia³u w konkursach, olimpiadach  
    przedmiotowych oraz turniejach sportowych
10.Bezp³atna nauka 
11.Doœwiadczona i wykwalifikowana kadra 
12.Dobry dojazd (szko³a znajduje siê w centrum Annopola) 
13.Wysoka zdawalnoœæ egzaminu maturalnego 
14.Du¿y wybór i wymiar godzin nauczanych jêzyków obcych 
15.Wysoka zdawalnoœæ egzaminów potwierdzaj¹cych   
     kwalifikacje zawodowe.

Zachêcamy do zapoznania siê ze szczegó³ami 
dotycz¹cymi Szko³y.

W naszej witrynie zosta³y umieszczone informacje na 
temat: historii Szko³y, rekrutacji, profilów nauczania, 
wymagañ stawianych uczniom w czasie nauki i podczas 
egzaminów, kadry pedagogicznej, uczniów i ich dzia³añ, 
dokumentów konstytuuj¹cych Szko³ê (statut, regulaminy). 
Jest te¿ wiele zdjêæ, pism, artyku³ów oraz relacji 
p rezen tu j¹cych  obecne  ¿yc ie  ZS zebranych  
w FOTOGALERII oraz omawianych na bie¿¹co 
w aktualnoœciach. Wszystkie prezentowane treœci dostêpne 
s¹ w menu oraz odnoœnikach w ró¿nych miejscach witryny. 
Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy zainteresowany znajdzie coœ dla 
siebie.

Zespó³ Szkó³

http://www.zs-annopol.cba.pl/
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Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Annopolu tworz¹ szko³y:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Technikum
Zasadnicza Szko³a Zawodowa

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym uczniowie ucz¹ siê w cyklu trzyletnim, 
Technikum jest czteroletnie, 

Zasadnicza Szko³a Zawodowa trzyletnia



Z ¯YCIA STRA¯Y ...

Po zakoñczeniu kampanii sprawozdawczo-
wyborczej w jednostkach OSP z terenu gminy w dniu 
06.03.2011r. w Centrum Kultury odby³ siê Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Oddzia³u Miejsko-Gminnego 
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Annopolu,       
w którym udzia³ wziê³o 35 delegatów wybranych na 
zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP i goœcie 
zaproszeni. Obecnoœci¹ sw¹ zaszczycili: Pan Wies³aw 
Liwiñski – Burmistrz Annopola,  dh. Tadeusz Wojtak -
Starosta Kraœnicki i Prezes Zarz¹du Oddzia³u 
Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Kraœniku, Pan Ryszard 
Gazda – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  w Annopolu.
 Goœcie wypowiedzieli wiele ciep³ych s³ów
 i podziêkowañ dla stra¿aków, którzy na co dzieñ zmagaj¹ 
siê z niebezpieczeñstwem dla ratowania ¿ycia i mienia 
ludzkiego.

Zjazd podsumowa³ dzia³alnoœæ w okresie 
ostatnich piêciu lat, udzieli³ absolutorium ustêpuj¹cemu 
zarz¹dowi, zatwierdzi³ sk³ad nowego zarz¹du, wybra³ 
komisjê rewizyjn¹ i delegatów na zjazd Oddzia³u 
Powiatowego.

W sk³ad nowego Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-
Gminnego ZOSP RP w Annopolu wchodz¹ nastêpuj¹cy 
druhowie: (Prezydium Zarz¹du zaznaczone t³ustym 
drukiem) 
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Lp. Imiê i nazwisko Funkcja Jednostka 
OSP 

1 Wies³aw Ko³czewski Prezes  Annopol 

2 Marian Szustakowski V-ce Prezes Sucha 
Wólka 

3 Grzegorz Targos Komendant Annopol 

4 Czes³aw Kowal Skarbnik  Nowy 
Rachów 

5 Dorota Trela Sekretarz Sucha 
Wólka 

6 Grzegorz Wójcik Cz³onek Borów 

7 Alfred Kaczor Cz³onek  Bliskowice 

8  Pawe³ K¹dziela Cz³onek  Grabówka 

9 Jan Maj Cz³onek  Popów 

10 Robert W¹sik Cz³onek  Natalin 

11 Marian Rybak Cz³onek  Janiszów 

12 Henryk Paw³owski Cz³onek  Opoka 

13 Wies³aw Gil Cz³onek  Kosin 

14 Zbigniew Stêpieñ Cz³onek  D¹browa 

15 Tomasz Wo¿niak Cz³onek  Œwieciechów 

16 Tadeusz Jarzyna Cz³onek  Œwieciechów 

17 Jan Iskra Cz³onek  Bliskowice 

 

W sk³ad Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

Lp. Imiê i nazwisko Funkcja  Jednostka OSP 
1 Zenon Gil Przewodnicz¹cy  Œwieciechów 

2 Wies³aw Gurdziel V-ce Przewodnicz¹cy Opoka 

3 Hieronim Mazurek Sekretarz Popów 

4 Andrzej Bednarek Cz³onek Annopol 

5 Krystian Giezek Cz³onek Bliskowice 

 
Na pierwszym posiedzeniu Zarz¹d delegowa³ do sk³adu Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP Wies³awa 

Ko³czewskiego i Grzegorza Targosa

W dniu 28.02.2011r. w Miejskim Zespole Szkó³ w Annopolu zosta³y 
przeprowadzone eliminacje gminne XXXIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Po¿arniczej "M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM" .

Po dokonaniu oceny prac pisemnych do fina³u eliminacji powiatowych Komisja 
Gminna zakwalifikowa³a:

I grupa wiekowa (szko³y podstawowe)
Patrycja Trancyngier PSP Grabówka 31 pkt
Beata Dors PSP Grabówka 30 pkt
Damian Szynkowski PSP D¹browa 28 pkt

II grupa wiekowa (gimnazja)
£ukasz Szynkowski MZS Annopol 40pkt
£ukasz Kwieciñski MZS Annopol 39 pkt
Patrycja Kaczanowska MZS Annopol 35 pkt

JK

XXXIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY 

PO¯ARNICZEJ "M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM”



 

 ARiMR PRZYPOMINA, ¯E WYPALANIE TRAW PRZEZ ROLNIKÓW 

JEST ZABRONIONE I GRO¯¥ ZA TO SANKCJE FINANSOWE

Przysz³a ju¿ wiosna, na dworze jest coraz cieplej i niebawem z ³¹k i pól zniknie, pozosta³a po roztopionych œniegach, 
woda. Wtedy, u niektórych osób, mo¿e niestety pojawiæ siê pokusa, aby wypaliæ trawy, które zosta³y na ³¹kach z poprzedniego 
roku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, ¿e jest to zabronione i oprócz innych kar 
np. nak³adanych przez policjê, w wypadku rolników przewidziane s¹ konsekwencje finansowe ze strony Agencji. 

Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej", których przestrzeganie jest wymagane m.in. 
w ramach systemu dop³at bezpoœrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi "zasadniczo" zmniejszenie nale¿nej 
wysokoœci wszystkich rodzajów dop³at bezpoœrednich o 3%. To oznacza, ¿e o tyle mog¹ byæ pomniejszone p³atnoœci 
w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego ( jednolita p³atnoœæ obszarowa, p³atnoœæ cukrowa, p³atnoœæ do pomidorów, 
przejœciowe p³atnoœci z tytu³u owoców miêkkich, p³atnoœci do krów i owiec, specjalna p³atnoœæ obszarowa do powierzchni 
uprawy roœlin str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych), a tak¿e p³atnoœci rolnoœrodowiskowe (PROW 2007 - 
2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013) lub p³atnoœci ONW, jeœli zostanie stwierdzone, ¿e rolnik 
wypala³ trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów. Wysokoœæ kary mo¿e jednak odbiegaæ od podanej 
wczeœniej wysokoœci, bo ARiMR ka¿dy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i mo¿e karê zwiêkszyæ albo 
zmniejszyæ. Zgodnie z zasadami, na³o¿ona przez ARiMR sankcja, w zale¿noœci od stwierdzonego stopnia winy, mo¿e zostaæ 
pomniejszona do 1% jak i podwy¿szona do 5% nale¿nych rolnikowi p³atnoœci obszarowych za dany rok. Kary mog¹ byæ te¿ 
jeszcze bardziej podwy¿szone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione celowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR mo¿e 
obni¿yæ ka¿dy z rodzajów p³atnoœci bezpoœrednich a¿ o 20%, a w zupe³nie skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego 
wypalania traw, Agencja mo¿e pozbawiæ rolnika ca³ej kwoty p³atnoœci bezpoœrednich za dany rok. 

W dniu 16 marca 2011r, w Janiszowie odby³o siê spotkanie dotycz¹ce zaawansowania robót budowlanych na wa³ach 
przeciwpowodziowych rzeki Wis³y w Dolinie Janiszowskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora, 
wykonawcy i Burmistrz Annopola.

Po dyskusji dokonano nastêpuj¹cych ustaleñ.
1. Z uwagi na otrzymane œrodki finansowe na rozbudowê odcinka obwa³owania Zad.I obiekt 2 w  km 1+710 do 3+820 
wnioskuje siê o zakoñczenie tego odcinka do 30 listopada 2011r.
2. Przyspieszaæ realizacjê robót budowlanych, przez zwiêkszenie zatrudnienia sprzêtu i pracowników fizycznych tak aby 
wykorzystaæ sprzyjaj¹cy okres pogodowy, poniewa¿ prognozy na czerwiec i lipiec s¹ niekorzystne.
3. W pierwszej kolejnoœci wykonaæ przes³onê cementowo-bentonitow¹, zgodnie z ustaleniami i uzgodnieniami z nadzorem 
autorskim oraz planem ochrony przed powodzi¹, który zosta³ zatwierdzony przez strony.
4. W celu zapewnienia transportu mas ziemnych nale¿y wykonaæ drogê z p³yt drogowych na dzia³ce nr. 1024 o d³ugoœci 310m 
i szerokoœci 4 m.
5. W porozumieniu z nadzorem autorskim ograniczyæ zakres drogi w miêdzywalu oraz dostosowanie górnej rzêdnej 
przes³ony cementowo-bentonowej tak aby od istniej¹cego terenu by³o zapewnione 1 metr przekroju po wykonaniu niwelacji 
terenu.
6. Przeanalizowaæ mo¿liwoœæ remontu drogi na dzia³ce nr 334 poprzez po³o¿enie warstwy œcieralnej asfaltowej.   

JK
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APEL DO MIESZKAÑCÓW GMINY ANNOPOL

Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³a w Kroœnie 
w³aœcicielka schroniska dla bezdomnych zwierz¹t Pani 
Stanis³awa Olszewska. Obecnie sytuacja przytuliska jest  
bardzo trudna. Przebywa  w nim oko³o 200 zwierz¹t , które 
wymagaj¹ opieki i pielêgnacji. Córka w³aœcicielki Pani 
Renata Olszewska nie jest w stanie, aby w dalszym ci¹gu 
zajmowaæ siê tak ogromn¹ iloœci¹ zwierz¹t.  Pomoc 
schronisku zaoferowali cz³onkowie stowarzyszeñ 
i fundacji. Nap³ywa ona ze strony osób dobrego serca 
i wolontariuszy. Do akcji  w³¹czy³ siê równie¿ Lubelski 
Animals oraz Lubelska Stra¿ Ochrony Zwierz¹t.

Wszystkie osoby, które chcia³yby wspomóc 
schronisko lub przygarn¹æ czworonoga mog¹ kontaktowaæ 
siê bezpoœrednio z Pani¹ Renat¹ Olszewsk¹ pod numerem 
telefonu 661 415 030. Zbiórka darów odbywa siê 
w Centrum Kultury w Annopolu do 10 maja br.

Ka¿da forma pomocy bêdzie mile widziana.
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“Pokonkursowa wystawa prac MGBP w Annopolu, 
 filia w Kosinie               

PANORAMA ANNOPOLA 2/2011

Uczestnicy Konkursu Wielkanocnego 
Na Najpiêkniejsze Dekoracje Œwi¹teczne 

Prace wykoñczeniowe przy budowie budynku wielofunkcyjnego w Annopolu           

Nowo wybrany Zarz¹d Oddzia³u Miejsko - Gminnego 
Zwi¹zku OSP RP w Annopolu

XXXIV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej “M³odzie¿ zapobiega po¿arom”

Modernizacja stadionu sportowego w Annopolu
- budowa budynku socjalnego
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