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     Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia,  

radości, pogody ducha i mnóstwo wiosennego słońca. 

Niech ten wyjątkowy czas, będący symbolem nowego życia 

i nowego początku, zapewni nam siły, zdrowie i nadzieję, 

konieczne do wypełnienia nowych planów i postanowień. 

        Przewodniczący Rady           Burmistrz Annopola

                        Zbigniew Pniewski              Wiesław Liwiński  
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 Budżet gminy na 2017 rok Radni Rady Miejskiej 
w Annopolu uchwalili 19 grudnia ubiegłego roku. 
Zaplanowana kwota dochodów wynosi 34 965 238,00 zł, 
z tego dochody majątkowe w kwocie 1 014 000,00 zł.
  Planowane łączne wydatki w tym roku wynoszą 
36 165 238,00zł z czego wydatki bieżące w kwocie 
32 114 238,00zł. 
  Tegoroczne inwestycje realizowane będą z budżetu 
gminy, w ramach środków sołeckich lub pochodzących 
z Unii Europejskiej. W ramach inwestycji gminnych planuje 
się wykonać m.in. modernizację sieci wodociągowej 
w Grabówce, modernizację hydroforni w Anielinie, budowę 
kanalizacji w Annopolu przy ul. Świeciechowskiej 2A, 
ul. Lubelskiej i na Osiedlu Słonecznym. Ponadto na terenie 
miasta w budżecie zabezpieczono środki na modernizację 
chodników, utwardzenie miejsc pod pojemniki na śmieci, 
rozbudowę monitoringu miejskiego oraz modernizację 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Z inwestycji 
dotyczących budowy i przebudowy dróg wykonane będą 
przebudowa dróg powiatowych w Bliskowicach, w Borowie, 
Grabówce i Wymysłowie. Planowana jest również budowa 
chodników na odcinku drogi  wojewódzkiej nr 854 
w m. Opoka Kolonia oraz w ciągu drogi wojewódzkiej 759 
w m. Opoka Duża.             
  W ramach środków gminnych zostaną wykonane 
modernizacje dróg m.in. w Świeciechowie Poduchownym 
i Dużym, Annopolu, Janiszowie, Starym Rachowie, Opoce, 
Wymysłowie. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będą 
realizowane modernizacje dróg dojazdowych do pól w Hucie 
i Natalinie.
  Jak co roku część inwestycji gminnych będzie 
realizowana ze środków funduszu sołeckiego. Są to 
inwestycje z zakresu modernizacji i przebudowy dróg m.in. 
w Anielinie, Barakach, Bliskowicach, Borowie, Grabówce 
Ukazowej, Kosinie, Zychówkach i Zastoczu, budowa wiaty 
przystankowej w Zabełczu.  W ramach tych funduszy będą 
wykonywane również modernizacje budynków OSP 
w Dąbrowie, Grabówce i Świeciechowie Dużym oraz 
budowa świetlicy w Hucie i Starym Rachowie, modernizacje 
świetlic w Kopcu i Opoczce. Niektóre sołectwa z funduszu 
sołeckiego finansują budowę oświetlenia lub wykonanie 
dokumentacji, m.in.: Borów, Janiszów, Opoka. Sołectwa 
Jakubowice, Popów i Sucha Wólka finansują budowę placów 
zabaw z funduszy.

PLANY BUDŻETOWE NA 2017 ROK

 W bieżącym roku budżetowym gmina zamierza 
realizować projekty z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej. Są to: „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej” oraz „Poprawa jakości 
kształcenia poprzez modernizację i  doposażenie 
infrastruktury pięciu szkół podstawowych i gimnazjum na 
terenie gminy Annopol”. Gmina zamierza również 
aplikować o środki na realizację „Budowę -modernizację 
oczyszczalni ścieków w Annopolu” oraz projekt pt. 
„Zagospodarowanie nabrzeża Wisły w Gminie Annopol -
bulwar nadwiślański z tarasem widokowym”. 

UM

Wykonane utwardzenie miejsca pod pojemniki na śmieci 
przy bloku nr 8 na ul. Leśnej

Wykonany chodnik przy bloku ul. Leśna 4 w stronę 
Przedszkola
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 2 lutego 2017r. odbyły się uroczystości 73. rocznicy 
bestialskiej pacyfikacji Borowa i okolic. Uroczystości jak co 
roku rozpoczęły się mszą świętą w intencji pomordowanych, 
w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Borowie.
 Mszę koncelebrował ks. Krzysztof Kozieł 
administrator tutejszej parafii i ks. Ryszard Jurak, wieloletni 
kapelan Związku Żołnierzy NSZ.

 Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli na 
cmentarz parafialny, by oddać hołd poległym. Przy mogile 
pomordowanych odmówili modlitwy w intencji tych, którzy 
zginęli przed 73. laty. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Annopola  Wies ław Liwiński ,  zwraca jąc  s ię  do 
zgromadzonych następującymi słowami: „Borów podczas 
wojny został doświadczony wyjątkowo. Wydarzenia 
z 2 lutego 1944r. nadal głęboko tkwią w naszej świadomości. 
Zbrodnie dokonane przez Niemców, w wyniku których 
mieszkańcy tej ziemi utracili najbliższych członków rodziny, 
przyjaciół i znajomych nadal budzą bolesne wspomnienia 
o tamtych czasach przemocy, bezsilności oraz strasznej 
pogardy dla człowieka, jego życia i godności”.
 Następnie delegacje złożyły wieńce przy pomniku 
pomordowanych.
 W uroczystości rocznicowej uczestniczyli: 
przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, 
samorządowych, kombatanckich oraz mieszkańców Borowa 
i okolic. Obecni byli m.in.: Marek Kos - Radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, Stefan Stachula - Członek 

73 ROCZNICA PACYFIKACJI BOROWA I OKOLIC

Zarządu Powiatu Kraśnickiego, Antoni Kulpa - 
Wicestarosta Powiatu Janowskiego, Zdzisław Wójcik – 
Burmistrz Zaklikowa, Jarosław Czerw - Sekretarz Gminy 
Gościeradów, Jan Pyrkosz – Wójt Gminy Radomyśl, 
Janusz Kozera - Kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi 
Polskich w Michniowie, Sławomir Pakuła Komendant 
Komisariatu Policji w Annopolu, Mateusz Kulesza 
przedstawiciel Posła na Sejm RP Wojciecha Wilka, 
Związek Piłsudczyków RP Okręg Kraśnik, Markut 
Zbigniew Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło 
w Stalowej Woli wraz z Grupą Rekonstrukcji Historycznej 
Jastkowice Wrzesień 1939, Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Urzędowa 
i Stalowej Woli, Fundacja KEDYW ze Stalowej Woli, 
Związek Narodowych Sił Zbrojnych z Lublina, Światowy 
Związek Żołnierzy AK Oddział Stalowa Wola, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Borowie, mieszkańcy Borowa i uczniowie 
Szkoły Podstawowej.

  W uroczystościach brali również udział Zastępca 
Burmistrza Annopola Roman Wiśniewski, Radni Rady 
Miejskiej w Annopolu z Przewodniczącym Zbigniewem 
Pniewskim, młodzież szkolna, Sołtysi.
 Da l sza  część  u roczys tośc i  p rzeb iega ła 
w Klubie „Fela" w Borowie, gdzie odbył się montaż 
słowno-muzyczny w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego 
„Borowiacy".
 Gospodarzami uroczystości byli Burmistrz 
Annopola oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi 
Borów.

UM
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 W styczniu bieżącego roku pożegnaliśmy Helenę 
Bownik, emerytowaną, długoletnią nauczycielkę 
i kierowniczkę  Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Świeciechowie Dużym. Miała 84 lata.
 Kilkadziesiąt lat przekazywała swoją wiedzę ucząc 
języka polskiego i wychowując kolejne pokolenia.  Była 
pedagogiem kompetentnym i wymagającym. Dzięki temu 
nie mieliśmy większych trudności w posługiwaniu się 
językiem ojczystym na dalszych etapach kształcenia jak 
i w pracy zawodowej.
 Zarażała nas pasją czytelniczą, co wzbogacało nasze 
słownictwo i dzięki czemu dla niejednego wychowanka 
czytanie książek stało się  jedną z ulubionych form spędzania 
czasu wolnego.
 Była osobą energiczną i operatywną. Poza 
obowiązującym programem nauczania organizowała 
w szkole wiele imprez i przedsięwzięć kulturalnych 
rozbudzając zainteresowania uczniów różnymi formami 
artystycznymi, wychowując poprzez sztukę i integrując 
społeczność lokalną.
 Była kobietą elegancką, pedantyczną, budzącą 
respekt i szacunek. Jej mąż Zygmunt był nauczycielem 
matematyki. Miała dwie córki.
 Nie była rodowitą świeciechowianką, jednak tutaj 
się odnalazła. Tutaj ponad sześćdziesiąt lat mieszkała i tutaj 
spełniła się w najważniejszej roli w życiu kobiety                   
- szczęśliwej matki, babci i prababci.
 Pokochała tą spokojną, zieloną, malowniczo 
usytuowaną w Dolinie Świeciechowskiej nadwiślańską 
krainę.

WYJĄTKOWA  NAUCZYCIELKA  ZE  ŚWIECIECHOWA DUŻEGO

 Pani Krystyna Stefania Juda urodzona 24.12.1934 
roku to szczęśliwa mama, babcia, prababcia.
24.12.2016 roku skończyła 82 lata. Z tej okazji zebrali się 
prawie wszyscy członkowie najbliższej rodziny. Mama 
7 dzieci (Wiesława, Ryszard, Krystyna, Danuta, Zbigniew, 
Andrzej, Szczepan), 28 wnucząt i 40 prawnucząt.
      Pani Krystyna często wspomina lata II wojny 
światowej. Swoje dzieciństwo spędziła w wielkim strachu, 
niepewności, niedostatku… Wiele pamięta z tych czasów, 
wiele mi opowiedziała, ale nie sposób jest o wszystkim 
napisać. Jej przeżycia z czasów II wojny mogą być inspiracją 
dla niejednego miłośnika historii.
      Za mąż Pani Krystyna wyszła za Jana Judę 
w sierpniu 1953 roku. Od początku mieszka w Opoce Dużej. 
Czasy powojenne również były ciężkie. Jednak Pani 
Krystyna nie załamała się. 
 Dzieci zawsze były jej największym skarbem. To 
dzieci motywowały Panią Krystynę do „walki” o lepsze 
jutro, bo jak sama mówi: „Treścią mojego życia jest miłość 
rodziny. Kocham wszystkie swoje dzieci z ich małżonkami, 
wszystkich wnuków i prawnuków. 
 Życzę im, aby ich marzenia urzeczywistniały się, 
a szczęście nigdy nie opuszczało. Wiem, że oni też życzą mi 
jak najlepiej. Często mnie odwiedzają. Niemożliwe jest 
jednak, aby wszyscy jednocześnie odwiedzili mnie w jednym 
dniu, dlatego że mieszkają w różnych częściach Polski i poza 
jej granicami. Większość przyjedzie z okazji świąt. Ostatnie 
takie spotkanie, na którym było 26 osób odbyło się 12 marca 

„NASZA MAMA, BABCIA I PRABABCIA ...”

 Wypełniony po brzegi podczas ceremonii 
pogrzebowej kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty  i św. 
Mikołaja, a także liczne intencje mszalne dobitnie świadczą  
o tym, że Helena Bownik trwale wpisała się w historię 
Świeciechowa i pozostaje w życzliwej pamięci swoich 
wychowanków oraz mieszkańców naszej i sąsiednich 
wiosek.

     Krystyna Wojniak 

z okazji moich imienin. Pragnęłabym, aby takich spotkań 
było więcej i w większym gronie”. 
 Do Pani Krystyny kierujemy słowa uznania za trud, 
jaki włożyła w wychowanie  dzieci i pomoc w wychowaniu 
wnuków i prawnuków. Wiele ciepłych słów i podziękowań 
przekazuje najbliższa rodzina. 
      Życzymy Pani Krystynie,  aby uroczyście 
odśpiewane urodzinowe „100 lat”, rozbrzmiewało w jej 
uszach jeszcze wiele razy. 
     Zbliżające się Święta Wielkanocne niech będą 
okazją do kolejnego spotkania w dużym gronie najbliższej 
rodziny, a Zmartwychwstały Jezus niech wypełni nasze serca 
radością, nadzieją i wiarą w lepsze jutro.

                                        M.G.
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 W grudniu ubiegłego roku Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska ogłosiła ogólnopolski 
konkurs plastyczny pn. ”Rodzina w moich oczach”. Konkurs 
kierowany był do mieszkańców Domów Pomocy Społecznej 
o r a z  u c z e s t n i k ó w  o ś r o d k ó w  w s p a r c i a .
Z całej Polski nadesłano 441 prac (w tym 8 z naszej 
placówki) w czterech kategoriach:
1. Malarstwo i witraż;
2. Rysunek i grafika;
3. Rzeźba kameralna i płaskorzeźba;
4. Tkanina i aplikacja.
 Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 65 
prac, w tym dwie prace naszych podopiecznych. Po 
przesłaniu prac do Ministerstwa kapituła konkursu dokonała 

OGÓLNOPOLSKI SUKCES PODOPIECZNYCH 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY!

 Od 1 września 2017 r. zaczynają obowiązywać 
zmiany w systemie oświaty.  Zmieni się docelowa struktura 
szkół. Nowy system, oprócz 8-letniej szkoły podstawowej 
i 4-letniego liceum, obejmować będzie: 5-letnie technikum, 
3-letnią branżową szkołę I stopnia,  2-letnią branżową szkołę 
II stopnia oraz szkołę policealną. Na terenie gminy Annopol 
funkcjonować będzie osiem szkół podstawowych 
o ośmioletniej strukturze organizacyjnej. Rada Miejska           
w Annopolu na sesji w dniu 28 marca b.r. podjęła uchwałę 
o dostosowaniu sieci szkół do zmian w systemie oświaty. 
 Wsłuchując się w opinie rodziców, nauczycieli 
i uczniów pozostawiono sieć szkół i obwodów szkolnych na 
dotychczasowym poziomie. Decyzja o kontynuowaniu 
nauczania dla uczniów klas szóstych pozostaje w gestii 
rodziców. Rodzic może zdecydować o pozostawieniu 
swojego dziecka w obwodowej szkole, bądź kontynuowaniu

dalszej ich oceny i ustaliła ostateczny werdykt. Monika 
Bąk za pracę „Matczyna miłość” otrzymała III nagrodę 
w kategorii „Tkanina i aplikacja”, zaś Stanisław Likos za 
pracę „Ludzka rodzina” otrzymał wyróżnienie w kategorii 
„Rzeźba kameralna i płaskorzeźba”. Nagrodzeni 
podopieczni wraz z opiekunami zostali zaproszeni na 
uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się 10 
kwietnia w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznejw Warszawie.
 Jesteśmy niezwykle dumni z sukcesu naszych 
podopiecznych oraz zadowoleni, że wysiłek włożony 
w wykonanie prac został doceniony na szczeblu 
ogólnopolskim. 

nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Józefa 
Poniatowskiego w Annopolu. Szczegółowych informacji na 
temat  zmian w systemie oświaty udziela referat ds. obsługi 
oświaty w Urzędzie Miejskim w Annopolu tel. 15 8613 064 
pok. nr 18. 

ZMIANY W SYSTEMIE OŚWIATY

„Matczyna Miłość”
Monika Bąk

„Ludzka Rodzina”
Stanisław Likos

PANI ANECIE GRZESIK
WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA

I SŁOWA WSPARCIA W TRUDNYCH 
CHWILACH 

Z POWODU ŚMIERCI MAMY
ŚP. HALINY ROMAŃSKIEJ

SKŁADAJĄ
BURMISTRZ ANNOPOLA WRAZ 

Z PRACOWNIKAMI ORAZ 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
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NOWA ORGANIZACJA RUCHU W OKOLICACH PRZYSTANKU 
AUTOBUSOWEGO W ANNOPOLU

8

 Informujemy, że zmienione zostały zasady 
przejścia dla pieszych w okolicach przystanku 
autobusowego. Prawidłowy sposób poruszania się w tym 
terenie przedstawiają żółte strzałki na fotografii. 
  W najbliższym czasie wprowadzona zostanie 
zmiana ruchu na drodze prowadzącej z przystanku 
autobusowego w kierunku szaletu miejskiego. 
Obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy od strony 
przystanku, natomiast od strony szaletu wprowadzony 
zostanie zakaz wjazdu. 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 
ustawy Prawo o ruchu drogowym przechodzenie przez 
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POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII INFORMUJE

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kraśniku 
informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków 
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków. (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).
Z treści w/w rozporządzenia wynikają m.in. nakazy:
- utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego 
kontakt z dzikimi ptakami,
- zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, 
w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, 
z  wyłączen iem p taków u t rzymywanych  s ta le 
w pomieszczeniach mieszkalnych,
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego 
dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają 
dzikie ptaki,
-  p rzechowywan ie  paszy  d l a  p t aków sposób 
zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz 
ich odchodami,
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych 
w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed 
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane 
z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk 
przed wejściem do budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych 
do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 
72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od 
wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz 
z  p r o w a d z e n i e m  d o k u m e n t a c j i  z a w i e r a j ą c e j 
w szczególności informacje na temat liczby padłych 
ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
 Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji 
Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący 
usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej  o wystąpieniu 
u drobiu następujących objawów klinicznych: 
zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania 
paszy i wody, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, 
paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów), duszności, 
sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

 jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone,gdy 
odległość od przejścia przekracza 100m. Jeżeli jednak 
skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 
m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest 
dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Przechodzenie 
przez jezdnie poza przejściem dla pieszych, o którym 
mowa powyżej, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że 
nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub 
utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany 
ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej 
krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi 
jezdni. 
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 Na 5 miejscu zakończyli swoje zmagania siatkarze 
Skałki Annopol w wojewódzkiej lidze juniorów w sezonie 
2016/17. Do 3 miejsca premiującego udział w 1/8 
Mistrzostw Polski zabrakło zaledwie jednego punktu. 
W obecnym sezonie skład zespołu wzmocniony został 
trzema zawodnikami MKS Kraśnik, z pomocą których 
zakładany był awans do rozgrywek centralnych. Niestety 
kontuzje oraz brak szczęścia /trzy przegrane mecze w tie 
breaku/ pozbawiły nasz zespół założonych celów.

Miejsce  Zespół    Mecze  Punkty  Sety

1 UKS Serbinów Biała Podlaska  10  19 27:7
2 UKS Międzyrzecka Trójka 10 19 28:8
3. TPS Lublin   10 14 16:24
4 UKS Tempo Chełm   10 14 15:23
5 MKS Skałka Annopol  10 13 17:25
6 ŁKS Orlęta Łuków  10 11 12:28

Poszczególne wyniki rozgrywek:
TPS Lublin - MKS Skałka Annopol   3:2
MKS Skałka Annopol - UKS Tempo Chełm  1:3
MKS Skałka Annopol - ŁKS Orlęta Łuków  3:2
UKS Międzyrzecka Trójka - MKS Skałka   3:2
MKS Skałka Annopol - UKS Serbinów   1:3
UKS Tempo Chełm - MKS Skałka Annopol  3:2
ŁKS Orlęta Łuków - MKS Skałka Annopol 2:3
MKS Skałka - UKS Międzyrzecka Trójka  0:3
MKS Skałka Annopol - TPS Lublin  3:0
UKS Serbinów - MKS Skałka Annopol   3:0

 Zespół w składzie:  Chałupczak Łukasz, 
Maruszewski Patryk, Nowak Dominik, Olszówka Adrian, 
Siebielec Adrian, Szyszka Krystian, Wilke Michał, 
Gałęzowski Kamil /MKS Kraśnik/, Ryba Patryk/MKS 
Kraśnik/, Kawa Igor/MKS Kraśnik/.tr. J. Wojtaszek
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ROZGRYWKI JUNIORÓW ZAKOŃCZONE

ROZGRYWKI MŁODZICZEK
 IV Turniejem rozgrywanym w Tomaszowie 
Lubelskim swoje rozgrywki o mistrzostwo województwa 
młodziczek zakończyły także siatkarki MKS Skałki 
Annopol. Nasze zawodniczki w składzie: Wojtaszek Julia, 
Bednarek Julia, Wójtowicz Aleksandra, Kowalczyk Julia, 
Złotucha Paulina, Rytwińska Patrycja, Pietroń Oliwia, 
Michalska Zuzanna, Dudek Martyna, Mikołajczuk Oliwia  
rywalizowały wśród 18 zespołów z całego województwa. 
Drużyna prowadzona przez trener Renatę Ul zakończyła 
rywalizacje na wysokim 9 miejscu

-

 

KLUB 

Punkty Miejsce 

po IV po IV 

UKS Remis Świdnik 120 I 

SKS Szóstka TPS 
Biała Podlaska 108 II 

UKS Jagiellończyk 
Biała Podlaska 97 III 

TKS Tomasovia I 
Tomaszów Lub. 94 IV 

UKS9/ Dragon 
Wojcieszków 92 V 

MKS I Kraśnik 91 VI 

MKS II LO/ Tempo 
Chełm 81 VII 

TPS Lublin 79 VIII 

MKS Skałka Annopol 74 IX 

ZS nr 1/UKS Olimp 
Opole Lubelskie 73 X 

SL Salos Kalina Lublin 72 XI 

TKS II Tomasovia 
Tomaszów Lub. 65 XII 

UKS Międzyrzecka 
Trójka Mika 59 XIII 

UKS Jagiellończyk II 
Biała Podlaska 52 XIV 

MKS II Kraśnik 51 XV 

UKS Atomic Zamość 48 XVI 
UKS Olimpijczyk 
Lubycza Królewska 30 XVII 

MKS Kraśnik III 21 XVIII 

SIATKARSKA KLASA 
SPORTOWA

 Miejski Zespół Szkół w Annopolu prowadzi nabór 
do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej.
 Rekrutacji podlegają chłopcy i dziewczęta 
obecnych klas trzecich szkół podstawowych z terenu gminy 
Annopol . 
Nauka w klasie to:
- 10 godzin tygodniowo zajęć sportowych
- (4 godziny wychowania fizycznego, 6 godzin 
profesjonalnego treningu sportowego)
- Bezpłatny dojazd do szkoły
  Dodatkowo możliwość treningu 
w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „SKAŁKA”
- Bogate zaplecze sportowe
- Udział w turniejach i zawodach sportowych
- Obozy sportowe
- Wyjazdy na najciekawsze wydarzenia sportowe.
 Szczegóły rekrutacji na stronie:   http://www.mzsannopol.pl
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        Turniejem w Opolu Lubelskim rozpoczęły się 
rozgrywki Kinder+Sport dla najmłodszych siatkarzy, 
uczniów klas podstawowych. Kinder + Sport to 
ogólnopolskie rozgrywki siatkarskie, których celem jest 
promowania aktywnego stylu życia. Realizowany jest 
poprzez zachęcanie do gier i zabaw ruchowych dzieci 
i młodzieży. 
        W obecnej edycji rozegrane zostaną dwa turnieje 
rejonowe, które wyłonią najlepsze zespoły uprawnione do 
udziału w wojewódzkim turnieju w Świdniku. Drugi 
turniej rozegrany zostanie w Annopolu w dniu 9 kwietnia 
o godz. 9.00. 
         W I turnieju rejonowym wystartowało 28 młodych 
siatkarzy MKS Skałki Annopol. Nasi zawodnicy 
startujący w najniższej kategorii wiekowej to uczniowie 
klasy trzeciej, rywalizujący ze starszymi o rok 
przeciwnikami.

Wyniki turnieju:
Klasy IV i młodsi: 
1. Kraśnik I
2. Nałęczów I
3. Nałęczów II
4. Opole II
5. Annopol I/Trębacz Kacper, Lipiec Jan/
6. Nałęczów III
7. Opole I
8. Annopol III / Przywara Kacper, Badura Kacper/
9. Opole V
10. Opole III
11. Annopol II /Grzesik Dominik, Lis Oliwier/
12. Kraśnik IV
13. Kraśnik II
14. Opole IV
15. Annopol IV /Koślak Mateusz, Stąporowski Alan/
16. Annopol V /Żądło Ernest, Cyran Adrian/
17. Annopol VII /Plewa Konrad, Grzesik Bartosz/

ROZGRYWKI KINDER+ SPORT ROZPOCZĘTE
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18. Kraśnik III
19. Annopol VIII /Ufniarz Dorian, Bierut Szymon/ 
20. Kraśnik VI
21. Kraśnik V
22. Annopol VI /Wróbel Antoni, Matuszewski Jakub/
Trenerem zawodników jest Józef Wojtaszek

Klasy V:
1. Nałęczów
2. Annopol I / Mysłowski Wiktor, Paćkowski Dawid, 
Maliński Karol, Stawiarski Jakub/
tr. Siewierski Zbigniew 
3. Opole I
4. Annopol II /Wroński Daniel, Wroński Bartosz, 
Toporowski Piotr, Matuszczak Mateusz/
tr. Siewierski Zbigniew

5. Opole IV
6. Opole V
7. Opole III
8. Opole II

Klasy VI:
1. Nałęczów
2. Kraśnik
3. Opole I
4. Annopol / Krakowiak Łukasz, Dąbrowski Dawid, 
Szymanek Kamil, Ćwik Mikołaj/
Tr. Siewierski Zbigniew  
5. Opole II

Z okazji Świąt Wielkanocnych
MKS Skałka Annopol

składa wszystkim sympatykom siatkówki życzenia
ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej 
pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym 
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MGKS „WISŁA” ANNOPOL

TERMINARZ ROZGRYWEK 
MISTRZOWSKICH KLASY „B” – RUNDA 

WIOSENNA

15.04.2017r. - Czarni Puszno – Wisła Annopol 
23.04.2017r. – Wisła Annopol  – ULKS Dzierzkowice
30.04.2017r. – Stal II Poniatowa  – Wisła Annopol
07.05.2017r. – Wisła Annopol – Poraj Karczewice
14.05.2017r. – Pogoń Trzebiesza – Wisła Annopol
21.05.2017r. – Wisła Annopol – Perła Rudnik
28.05.2017r. – Jaworzanka Rogów – Wisła Annopol
04.06.2017r. – Wisła Annopol – Wisła Józefów
11.06.2017r. – Draco Kowala – Wisła Annopol
18.06.2017r. – Wisła Annopol – Dąbrowa Wronowska

PODZIĘKOWANIE
MGKS „Wisła” Annopol dziękuje  za wspieranie naszej 
działalności 
p. Arkadiuszowi Dąbrowskiemu – Firma „Spec”
p. Dariuszowi Sikorze – Technika Grzewcza i Sanitarna 
„EMPIRES”
p. Jackowi Kryczce – CEMAR Betoniarnia Opole 
Lubelskie
p. Eugeniuszowi Tuzowi

TERMINARZ ROZGRYWEK 
MISTRZOWSKICH

LIGI LUBELSKIEJ JUNIORÓW MŁODSZYCH 
– RUNDA WIOSENNA

08.04.2017r. – Wisła Annopol – Pauza
13.04.2017r. – Perła Borzechów – Wisła Annopol
22.04.2017r. – Wisła Annopol – Tęcza Kraśnik
29.04.2017r. – Sygnał Chodel – Wisła Annopol
06.05.2017r. – Wisła Annopol - Stok Zakrzówek 
13.05.2017r. – Stal Poniatowa – Wisła Annopol
20.05.2017r. – Wisła Annopol – Ruch Popkowice
27.05.2017r. – Płomień Trzydnik – Wisła Annopol
03.06.2017r. – Wisła Annopol – Perła Rudnik
10.06.2017r. – Unia Wilkołaz – Wisła Annopol
17.06.2017r. – Wisła Annopol – Pauza

Zdrowych, pogodnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych dla 

sympatyków, kibiców, zawodników i sponsorów

Życzy Zarząd MGKS „WISŁA” Annopol

INFORMACJE CENTRUM KULTURY

 Sztab 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Centrum Kultury w Annopolu zebrał 
12 391.08 zł. Rekord z zeszłego roku został pobity o prawie 3 tysiące złotych. Wszystkim darczyńcom i osobom, które 
przyczyniły się do tego, że już po raz kolejny mogliśmy zagrać razem z Orkiestrą serdecznie dziękujemy.

 29 kwietnia 2017r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury odbędą się Gminne Eliminacje XXXVI 
Małego Konkursu Recytatorskiego, skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych.  Recytatorzy, którzy otrzymają 
nominację, zaprezentują się na eliminacjach powiatowych w Dzierzkowicach. Niecałe dwa tygodnie później na naszej scenie 
zaprezentują się wokaliści biorący udział w Powiatowych Eliminacjach Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik”. Najlepsi z najlepszych województwa lubelskiego spotkają się na Festiwalu w Rykach. Dodatkowe 
informacje pod numerem telefonu Centrum Kultury 15 86 13 183

KINO OBJAZDOWE VISA 
2 MAJA 2017r. 

CENTRUM KULTURY W ANNOPOLU
 

11:OO Dzieciak rządzi - bajka dla dzieci, 3D
13:15 Maria Curie - Skłodowska - 2D
15:15 Szybcy i Wściekli 8 - 2D
18:00 Porady na zdrady - 2D
20:00 Szybcy i Wściekli 8 - 2D

 
 Przed każdym seansem będzie 
możliwość zakupu popcornu i Coca Coli. 
Kino prowadzi  promocję: użytkownicy kart 
Visa przy płatności tą kartą mają możliwość 
zakupu biletów normalnych i zestawów w 
barku kinowym z 50% zniżką!




