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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Przesłanie Wielkanocy jest uniwersalne – 
opiera się na chęci i potrzebie bycia lepszym. 

Niech nikomu nie zabraknie sił, odwagi i nadziei w dążeniu do tego celu. 
Niech blask Zmartwychwstania pomaga nam w odnajdywaniu właściwych 

dróg, a Zmartwychwstały Pan napełni serca wiarą, nadzieją i miłością. 

Przewodniczący Rady               Burmistrz Annopola
   Ryszard Gazda                         Wiesław Liwiński
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70 ROCZNICA PACYFIKACJI BOROWA I OKOLIC

 W dniu 2 lutego 2014r. odbyły się uroczystości 
70 rocznicy bestialskiej pacyfikacji Borowa i okolic.
 Uroczystości rozpoczęły się w kościele 
p.w. św. Andrzeja Apostoła w Borowie mszą świętą 
w intencji pomordowanych. Mszę koncelebrował ks. Jan 
Biedroń, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu oraz ks. Krzysztof Kozieł administrator 
tutejszej parafii.
 Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli 
na cmentarz parafialny, by oddać hołd poległym. Przy 
mogile pomordowanych odmówili modlitwy w intencji 
tych, którzy przed 70-ciu laty złożyli ofiarę najwyższą-
swoje życie. Następnie głos zabrał Burmistrz Annopola 
Wiesław Liwiński, zwracając się do zgromadzonych 
następującymi słowami: „Wydarzenia, jakie miały 
miejsce na tej ziemi 70 lat temu były tak straszne, że 
słowami nie da się tego wyrazić. Żadne słowa nie oddadzą 
ogromnego cierpienia, więc czasem najlepiej milczeć. 
Musimy jednak dotykać tej rany, aby z niej wypływało 
dobro, by zło nigdy nie powróciło".
 

W zadumie i refleksji nastąpił apel poległych, a następnie 
delegacje złożyły wieńce i wiązanki na pomniku 
pomordowanych.
W u r o c z y s t o ś c i  r o c z n i c o w e j  u c z e s t n i c z y l i : 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, 
powiatowych, samorządowych, kombatanckich oraz  
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mieszkańców Borowa i okolic. Obecni byli m.in. Pan 
Grzegorz Czelej - Senator RP, Gabriela Masłowska - Poseł 
RP, Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty, 
Przedstawiciel Wojewody Lubelskiej, Andrzej Maj - 
Starosta Powiatu Kraśnickiego, Wiesław Kołczewski - 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego, 
Małgorzata Kozłowska - radna Powiatu Kraśnickiego, Jan 
Pyrkosz - Wójt Gminy Radomyśl, Edward Wermiński 
Przewodniczący Rady Gminy Radomyśl, Jan Filipczak - 
Wójt Gminy Gościeradów, Marek Kos - Dyrektor SPZOZ 
w Kraśniku, Karol Wołek - Wiceprezes Związku Żołnierzy 
NSZ, Jan Gryta - Prezes Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych, Jan Oszust - Prezes 
Kraśnickiego Związku Żołnierzy NSZ, Stanisław Krogulec 
- Kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie oraz Jacek Dzikowski - Komendant 
Komisariatu Policji w Annopolu. Jak co roku licznie 
przybyli przedstawiciele kombatantów Narodowych Sił 
Zbrojnych, Klubu Oficerów Rezerwy oraz Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów.
 W uroczystościach brali również udział Zastępca 
Burmistrza Annopola Roman Wiśniewski, Radni Rady 
Miejskiej w Annopolu z Przewodniczącym Rady 
Ryszardem Gazdą, Harcerze, młodzież szkolna, Sołtysi, 
Ochotnicze Straże Pożarne, Jednostka Strzelecka Nr 2045 
z Annopola.
 Dalsza część uroczystości przebiegała w Klubie 
„Fela" w Borowie, gdzie odbył się koncert pieśni 
pa t r io tycznych  w wykonaniu  chóru  męskiego 
„GAUDIUM" ze Stalowej Woli. W dalszej kolejności 
miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości. Na ręce 
organizatorów wpłynęły listy okolicznościowe od: 
Genowefy Tokarskiej Poseł RP, Władysława Ortyla 
Marszałka Województwa Podkarpackiego, Krzysztofa 
Hetmana Marszałka Województwa Lubelskiego oraz 
Jolanty Szołno-Koguc Wojewody Lubelskiej.
 Gospodarzami uroczystości byli Starosta 
Kraśnicki, Burmistrz Annopola oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Ekorozwoju Wsi Borów.

UM

PRZEKAZANIE POMIESZCZEŃ DLA POLICJI 
 26  marca  2014r.  dokonano of ic ja lnego 
przekazania pomieszczeń na potrzeby Komisariatu Policji 
w Annopolu. Przekazania dokonał Burmistrz Annopola 
Wiesław Liwiński. 
  Pomieszczenia Komisariatu są przestronne, 
z wyjściem na rynek miasta. W znacznym stopniu ułatwi to 
obsługę  interesantów i poprawi warunki pracy 
funkcjonariuszy. Na ręce obecnych na uroczystości 
samorządowców Komendant Powiatowy Policji 
w Kraśniku podins. Kazimierz Kula złożył serdeczne 
podziękowania za dotychczasową współpracę oraz pomoc 
w stworzeniu właściwych warunków pracy dla 
annopolskiej policji.
  W uroczystości udział wzięli Franciszek Kwiecień 
– Wójt Gminy Trzydnik Duży, Jan Filipczak – Wójt Gminy 
Gościeradów, Kazimierz Kula - Komendant Powiatowy 
Policji, Jacek Dzikowski - Komendant Komisariatu Policji 

w Annopolu, Sławomir Pakuła - Zastępca Komendanta 
Komisariatu Policji w Annopolu, Roman Wiśniewski – 
Zastępca Burmistrza Annopola oraz Wiesław Liwiński – 
Burmistrz Annopola.
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 „….Od grzechu zaczął się jej świat, 
A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, 

Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta, 
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła, 

I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza, 
I gołąb i żmija, i piołun i miód, 

I anioł i demon, i upiór i cud, 
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, 

Początek i koniec - kobieta, acha!......”
          Julian Tuwim  „Ewa”

 W słoneczne popołudnie 9 marca bieżącego roku, 
z okazji wyjątkowego święta, Dnia Kobiet, w remizy 
strażackiej w Świeciechowie Dużym odbyła się 
sympatyczna  uroczys tość .  Sa la  wypełn i ła  s ię 
mieszkańcami naszej i sąsiednich wiosek, w większości 
Paniami. Na spotkanie przybyli także zaproszeni goście ze 
Starostwa Powiatowego w Kraśniku, z Urzędu Miejskiego  
w Annopolu, z SP ZOZ w Kraśniku, z zaprzyjaźnionych 
Stowarzyszeń z Grabówki i Bliskowic i Opoki Dużej oraz 
ze Świeciechowa Dużego -  Zespół  Śpiewaczy 
„Powiślanki”, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, 
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej, sołtys, 
sponsorzy.

 Prowadzący imprezę, Aneta Dzięsław- Prezes 
S t o w a r z y s z e n i a  N a  R z e c z  R o z w o j u  Z i e m i 
Świeciechowskiej „POWIŚLAKI” i Andrzej Bownik – 
Radny Rady Miejskiej w Annopolu przywitali wszystkich 
bardzo serdecznie.
 Starosta Kraśnicki- Andrzej Maj, Burmistrz 
Annopola  -Wiesław Liwiński, Zastępca  Burmistrza 
Annopola - Roman Wiśniewski,  dyrektor SP ZOZ 
w Kraśniku – Marek Kos, Członek Zarządu Powiatu 
Kraśnickiego- Stefan Stachula, Prezes Stowarzyszenia 
LGD Ziemi Kraśnickiej  Pani Wioletta Wilkos złożyli 
Paniom piękne życzenia z okazji ich Święta, życzyli wielu 
uśmiechów, dowodów miłości i wdzięczności, realizacji 
wszystkich zamierzeń i pragnień, a w pracy zawodowej 
samych sukcesów. Dziękowali Kobietom- matkom, 
żonom, córkom  za obecność i bogactwo, które wnoszą do 
życia rodzinnego i  społecznego. Każda  Pani 
uczestnicząca w tej miłej uroczystości obdarowana została 
przez nich kwiatkiem – kolorowym tulipanem 
zwiastującym budzącą się wiosnę. 
 

 Po wręczeniu kwiatów i odśpiewaniu „sto lat” 
rozpoczęła się część artystyczna.
  Przygotowany został specjalny program, na który 
składały się występy taneczne, chóralne, wokalne 
w wykonaniu uczniów PSP  i lokalnych artystów. 
 Zespół „Mały Krzemień” prowadzony przez 
Marzenę Jabłońską  zaprezentował układ taneczny, Zespół 
Ludowy „Krzemień” pod kierownictwem Renaty i Macieja 
Niemczyckich- koncert piosenek ludowych. Wokalista, 
K a m i l  B a r s z c z ,  p r z y g o t o w a ł  i n t e r e s u j ą c y, 
okolicznościowy recital dedykowany obecnym Paniom, na 
który składały się przeboje polskiej i zagranicznej muzyki 
rozrywkowej.

 Zofia Zychman – kierownik Zespołu Śpiewaczego 
„POWIŚLANKI” wygłosiła humorystyczne monologi 
związane z relacjami damsko- męskimi.
           Panie ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi 
Świeciechowskiej „POWIŚLAKI”: Aneta Dzięsław, 
Agnieszka Lipiec, Elżbieta Leśniak, Anna Kułaga, Beata 
Barszcz, Katarzyna Jabłońska, Dorota Ziętek, Edyta 
Wojewoda, Agnieszka Markowska i Radny Rady Miejskiej 
w Annopolu - Andrzej Bownik  wykazali się dużym 
talentem organizatorskim. Profesjonalnie opracowali 
scenariusz spotkania i sprawnie go realizowali. Na stołach 
zagościły przygotowane przez Panie domowe wypieki, 
napoje i kolorowe kwiatki.   
 Logistycznie dzielnie pomagali im Panowie: 
Tomasz Szot, Piotr Barszcz, Piotr Kułaga, Zbigniew 
Dzięsław, Tomasz Markowski, Sylwester Ziętek i Andrzej 
Lipiec.
       Tematyczną, barwną scenografię wykonał 
uzdolniony plastycznie i manualnie Krzysztof Dąbrowski.
          Wystrój sali, pyszne słodkości, akcenty wiosenne, 
miła atmosfera i program artystyczny rewelacyjnie 
podkreślały klimat spotkania i umilały uczestnikom 
niedzielne, świąteczne popołudnie.

Tekst – Krystyna Wojniak
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  ŚWIĘTO KOBIET U „POWIŚLAKÓW” 
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POETKA LUDOWA ZE ŚWIECIECHOWA DUŻEGO
 W styczniu bieżącego roku miała miejsce 
niezwykle miła uroczystość wręczenia nagród laureatom 
XX Międzynarodowych Spotkań Poetów „Wrzeciono” 
w Nowej Sarzynie. Jedną z laureatek była Helena 
Markowska, poetka ludowa ze Świeciechowa Dużego. 
Ot rzymała  nagrodę  spec ja lną  S towarzyszenia 
Folklorystycznego „Majdaniarze” z Nowej Sarzyny, które 
jest organizatorem powyższego konkursu. Jak podkreślił 
Prezes Stowarzyszenia Roman Kostyra, jest to nagroda 
płynąca z serca, w dowód uznania talentu autorki 
i świetnego pióra. Nagrodzone wiersze znalazły się 
w wydanym tomiku laureatów, wśród których jest także 
wiersz naszej lokalnej poetki pt. „Idzie se chłop”.
 Ponad 340 poetów amatorów z różnych stron 
świata nadesłało swoje utwory na konkurs. Między innymi 
z USA, Rosji, Włoch, Francji, Niemiec i Grecji. Zgodnie 
z regulaminem były to zestawy trzech wierszy nigdzie 
dotychczas niepublikowane. Autorka została nagrodzona 
za wiersze pt. „Idzie se chłop”, „Malowana lala” 
i „Emigracja”.
 O d l e g ł o ś ć  N o w e j  S a r z y n y  o d  m i e j s c a 
zamieszkania poetki, wiek i zimowa aura uniemożliwiły jej 
osobiste uczestnictwo w gali wręczenia nagród. W jej 
imieniu nagrodę z rąk parlamentarzystów, Janiny 
Sagatowskiej – senatora Rzeczypospolitej Polskiej 
i Tomasza Kamińskiego - posła na sejm RP,  odebrała 
Krystyna Wojniak.

 W imieniu laureatki podziękowała Kapitule za 
przyznane wyróżnienie i dostrzeżenie twórczych dokonań 
poetki w tak prestiżowym, o międzynarodowym zasięgu 
konkursie poetyckim.
 Licznie zgromadzonym uczestnikom i gościom 
„Wrzeciona” przygrywała kapela „Graboszczanie”  
Grabownicy.
      Sukces Heleny Markowskiej należy uznać za 
wyjątkowy, ponieważ biorąc udział w konkursie poetyckim 
po raz pierwszy w życiu, rywalizowała z wieloma poetami, 
mającymi niejednokrotnie spory dorobek wydawniczy 
i często niemałe konkursowe laury.                        
      Poetka z powodzeniem promowała Gminę Annopol na 
tak szerokim forum.
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Notka biograficzna.
 He lena  Markowska ,  córka  Kazimierza , 
ur. 18.05.1923r. w Świeciechowie Dużym, jest 
utalentowaną poetką ludową. Jest matką dwóch synów, ma 
wnuki i prawnuki.  Od dzieciństwa lubiła czytać książki 
i układać wiersze. W szkole podstawowej brała zawsze 
aktywny udział w akademiach i apelach recytując utwory 
poetyckie. Związana ze Świeciechowem, w którym 
pracując na roli i zajmując się rodziną spędziła całe 
dotychczasowe życie. Układanie wierszy i różnych 
opowiastek stało się jej pasją. Rymowane wiersze 
towarzyszą jej cały czas. Są to utwory o życiu  wsi, 
ludziach, ich pracy, o smutkach i radościach dnia 
codziennego, o bogactwie kulturowym. Tworzy także 
wiersze o tematyce osobistej, religijnej i patriotycznej. 
Zespół Śpiewaczy „Powiślanki” ze Świeciechowa Dużego 
w swoim repertuarze posiada wiele piosenek i opowiastek 
z tekstami jej autorstwa.

 Krystyna Wojniak

Idzie se chłop

Pada deszczyk pada, na ziemi go nie znać
idzie se chłop drogą, nie mogę go poznać.

Pada deszczyk pada, pada, pokrapuje
idzie se chłop drogą, idzie pogwizduje.

Pada deszczyk pada i to mocno leje
idzie se chłop drogą i dobrze się chwieje.
Jest straszna ulewa, aż się tworzą piany
idzie se chłop drogą, jest bardzo pijany.

Idzie se chłop drogą, celu dojść nie może
nogi mu się chwieją, o mój mocny Boże.

Idzie se chłop drogą, z ogromnym kłopotem
jak da krok do przodu, to dwa, trzy z powrotem.



JESTEŚMY Z NICH  DUMNI!
 Uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu 
rokrocznie odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne oraz 
sportowe na szczeblach gminy, powiatu, województwa 
i kraju. Nie jest więc zaskoczeniem, że także w bieżącym 
roku szkolnym wykazali się bogatą wiedzą, kreatywnością 
i hartem ducha. 
 Liczna grupa uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum może poszczycić się  znaczącymi 
osiągnięciami w konkursach przedmiotowych.
 Katarzyna Leszczyńska została laureatką 
wojewódzkiego etapu Konkursu Polonistycznego 
organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, 
w związku z czym  jest zwolniona  ze sprawdzianu 
szóstoklasisty.
 Magdalena Serafin wzięła udział w okręgowym 
etapie  Konkursu Biologicznego, którego organizatorem 
był również  Lubelski Kurator Oświaty. 
 Katarzyna Zyska zakwalifikowała się do III etapu 
Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz 
Komputera”, odbywającego się pod Patronatem 
Honorowym Dyrek tora  Lube lsk iego  Cent rum 
Doskonalenia Nauczycieli, Patronatem Naukowym 
Wydziału Podstaw Techniki i Wydziału Zarządzania 
Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego i ECDL oraz TwojRobot.pl kursy 
robotyki dla dzieci i młodzieży.  
 Wielu uczniów wzięło udział w Ogólnopolskiej 
O l i m p i a d z i e  P r z e d m i o t o w e j  P I O N I E R .                                          
V miejsce  w Olimpiadzie Przyrodniczej zajęły: Katarzyna 
Zyska, Gabriela Hauer, Róża Łysuniek, Martyna Janicka 
i Katarzyna Leszczyńska.  Na wyróżnienie zasłużyły: 
Róża Likos, Weronika Krakowiak i Paulina Złotucha. 
W Olimpiadzie Matematycznej VI miejsce zajęła Anna 
Kwiatkowska.
 Jakub Czyż został finalistą diecezjalnego 
konkursu liturgicznego „Bł. ks. Antoni Rewera- świadek 
wiary” organizowanego przez Wydział Duszpasterstwa 
Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.
Maja Korda , Katarzyna Stachyra  oraz  Dominik Nowak 
zajęli III miejsce w I Międzygimnazjalnym Konkursie 
Języka Angielskiego ENGLISH IS FUN zorganizowanym 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku.
 Gimnazjaliści: Karolina Kowalczyk, Magdalena 
Serafin, Katarzyna Stachyra,   Adrian Grzesik, Jakub 
Łagoda,  Damian Nowak, Mikołaj Stojek oraz Michał 
Ścibura ,zdali drugi egzamin ECDL. Uczniowie ci 
przygotowują się do zdobycia Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych.
 Pod koniec listopada w Zespole Szkół nr 3 
w Kraśniku odbyło się podsumowanie konkursu 
ekologicznego „Każdy Chwat  Sprząta  Świat” 
organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku. 
Decyzją jury Publiczne Gimnazjum im. Św. Jadwigi 
Królowej w Annopolu  zajęło III miejsce w kategorii szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 Na uwagę zasługują również sukcesy na polu 
artystycznym.
 Róża Łysuniek, Róża Likos, a także Jakub 
Wójtowicz znaleźli się w zaszczytnym gronie finalistów 
wojewódzkiego etapu 17 Jesiennego Konkursu 
Recytatorskiego organizowanego przez  Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie. Angelika Wziątek oraz 

Gabriel Grzesik zostali wyróżnieni w Turnieju 
Recy ta to r sk im  „Ś ladami  Edwarda  S t achu ry” 
organizowanym przez Centrum Kultury w Annopolu. Julia 
Wojtaszek wyrecytowała III miejsce na  hufcowych 
eliminacjach XXIII Ogólnopolskiego Konkursu „Strofy 
o Ojczyźnie" w Sandomierzu. 

 Uczniowie MZS w Annopolu zajęli I miejsce 
w Rejonowym Przeglądzie Jasełek i Inscenizacji 
Bożonarodzeniowych zorganizowanym w Katolickim 
Domu Kultury w Sandomierzu. W finale szkołę i rejon 
sandomierski na Diecezjalnym Przeglądzie Jasełek 
i Programów Bożonarodzeniowych reprezentowali: Jakub 
Czyż, Kacper Hornowski, Aleksandra Grzesik, Agata 
Gniaź, Katarzyna Stachyra, Adrian Grzesik, Filip 
Wójcicki, Dawid Wójcicki , Gabriel Grzesik ,Adriana 
Przygodzka, Aleksandra Wojtaszek, Magdalena Serafin, 
Ireneusz Bryczek, Nikola Pawłaszek i Marlena Grzesik .

 
 Artyści szkolnego koła teatralnego ALTER  EGO: 
Michał Chodara, Dominika Juda, Oskar Jabłoński, Anna 
Kwiatkowska,  Łukasz Kieler, Jakub Wójtowicz, Angelika 
Kawiecka, Filip Wójcicki, Adrian Iskra, Anna Laskowska,   
Izabela Dzadz, Karolina Gawrysiak, Ilona Potyrała, 
Weronika Spławska, Julia  Hauer, Michalina Przygodzka, 
Róża Likos, Róża Łysuniek, Adriana Jaśkiewicz, mieli 
szansę sprawdzić swoje umiejętności aktorskie, 
uczestnicząc w XV Powiatowym Przeglądzie Kolęd,                                                                           
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Pastorałek i Zespołów Kolędniczych, który odbył się 
w Gminnym Ośrodku Kultury  w Trzydniku Dużym. Jury 
doceniło  ich talent oraz  warsztat , przyznając im tym 
samym główną nagrodę przeglądu grup kolędniczych. 
W tym samym konkursie ,w kategorii zespołów wokalno- 
instrumentalnych, III nagrodę otrzymał  zespół muzyczny 
Manufaktura w składzie:Agata Gniaź – gitara, Angelika 
Wziątek– wokal, Kacper Libor - akordeon, gitara, 
Krzysztof Ziętek - kontrabas, gitara basowa,Maja 
Korda–perkusja, Kamila Maruszewska– perkusja, 
Stanisław Niemczycki - skrzypce,  p. Renata Niemczycka- 
akordeon,p. Maciej Niemczycki- skrzypce.
 Uczniowie kl. IVb otrzymali wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie inspirowanym kreskówką 
,,Świat Gumbala”na najbardziej pomysłową i kreatywną 
klasę.
 Prace plastyczne trzecioklasistów: Gabrieli 
Maruszczak, Pawła Szydłowskiego  i Stanisława 
Niemczyckiego, zostały wyróżnione w konkursie „Bierne 
palenie” (etap powiatowy) .
 Należy wspomnieć, iż zajęcia koła teatralnego, 
wokalno-instrumentalne  oraz zajęcia koła ECDL 
organizowane są w ramach Projektu „Po ścieżkach 
wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską.
 Gratulacje należą się także zawodnikom, którzy 
stają w szranki rywalizacji sportowej.

 Uczn iowie  szko ły  pods tawowej :  Rafa ł 
Łukasiewicz, Maciej Stachyra,  Konrad Figiel, Szymon 
Rudziejewski, Konrad Szyszka, Kacper Szymanek, Jakub 
Gil, Jakub Klepacz, Patryk Postój, Daniel Plewa, okazali 
się bezkonkurencyjni podczas Rejonowych Igrzysk w 
minisiatkówce „czwórek” chłopców, które odbyły się w 
Bystrzycy Starej. Dzielni sportowcy wygrali cały turniej, 
pokonując wszystkich rywali 2:0. Tym samym 
zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego, w którym 
ostatecznie uplasowali się na V miejscu. Drużyna 
gimnazjalistów wywalczyła tytuł Mistrza Powiatowej 
Gimnazjady  w siatkówce chłopców zorganizowanej 
w Gimnazjum nr 1 w  Kraśniku. Zespół w składzie:
Kamil Młynarczyk, Mikołaj Stojek, Damian Grzebyk, 
Patryk Maruszewski, Łukasz Chałupczak, Sebastian 
Kosiński,Dominik Nowak, Adrian Olszówka, Dawid 
Puzio, Piotr Pulnicki, Michał Wilke, Adrian Siebielec,  
w rozgrywce  finałowej pokonał drużynę Szkolnego 
Ośrodka Siatkarskiego z Kraśnika  2:0. 
  Warto zaznaczyć, iż to tylko niektóre z osiągnięć 
uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu. Mając na 
uwadze  wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, 
nauczyc ie le  o rgan izu ją  sze reg  różnorodnych 
przedsięwzięć w celu wspierania uzdolnień,  rozwijania  
zainteresowań i odkrywania potencjału wychowanków. 
Jak widać, skutecznie.

             MZS
 
 

 W dniach 27.02.-10.03.2014 r. w Miejskim 
Zespole Szkół w Annopolu zespół wizytatorów powołany 
przez Kuratorium Oświaty w Lublinie dokonał badania 
ewaluacyjnego. Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym 
elementem systemu nadzoru pedagogicznego. Ma na celu 
gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół 
i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Miło nam 
poinformować, że wizytatorzy wysoko ocenili działania 
podejmowane zarówno w szkole podstawowej jak 
i gimnazjum .
 Na podstawie zebranych danych ewaluatorzy 
opracowali następujące wnioski:
-Nauczyciele w sposób systematyczny rozpoznają 
możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby 
uczenia się oraz sytuację społeczną (rodzinna, 
ekonomiczna) każdego ucznia, co sprzyja podejmowaniu 
różnorodnych działań, mających na celu wspieranie 
uczniów w pokonywaniu trudności oraz rozwijaniu ich 
zainteresowań i uzdolnień.
- Prowadzone przez nauczycieli działania uwzględniające 
indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do 
każdego uczącego się sprawiają, że uczniowie i ich rodzice 
mają poczucie, iż zarówno oferta zajęć pozalekcyjnych, jak 
i  wsparcie  o t rzymywane w szkole  odpowiada 
indywidualnym potrzebom uczniów.
-  Real izowane w szkole różnorodne działania 
profilaktyczne w ramach edukacji antydyskryminacyjnej 
są dostosowane do specyfiki szkoły, służą podnoszeniu 
poziomu wiedzy uczniów i pozytywnie wpływają na 
k sz t a ł t owan ie  i ch  pos t aw,  ma jących  na  ce lu 
przeciwdziałanie dyskryminacji. 

Z OSTATNIEJ CHWILI

- Skuteczna współpraca szkoły z licznymi i różnorodnymi 
instytucjami przyczynia się do zaspokajania potrzeb 
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych 
młodzieży.
-Nauczyciele w sposób systematyczny rozpoznają 
możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby 
uczenia się oraz sytuację społeczną (rodzinna, 
ekonomiczna) każdego ucznia, co sprzyja podejmowaniu 
różnorodnych działań, mających na celu wspieranie 
uczniów w pokonywaniu trudności oraz rozwijaniu ich 
- Nauczyciele, na podstawie analizy wyników sprawdzianu 
szóstoklasisty, opracowują adekwatne wnioski i 
rekomendacje oraz planują działania. Są one skuteczne, o 
czym świadczą wyniki sprawdzianu zewnętrznego.
-Nauczyciele wykorzystują w planowaniu procesów 
edukacyjnych wewnętrzne i zewnętrzne badania i analizy, 
co wpływa pozytywnie na osiągnięcia edukacyjne uczniów 
w konkursach, zawodach sportowych oraz na sprawdzianie 
zewnętrznym.
- W szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego 
oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych, a 
formułowane na ich podstawie użyteczne wnioski są 
skutecznie wykorzystywane w procesie edukacyjnym.
- Systematycznie gromadzone i wykorzystywane przez 
nauczycieli informacje o losach absolwentów mają 
pozytywny wpływ na motywacje uczniów do nauki oraz 
promocję placówki w środowisku lokalnym.

                                                                                                                                    
MZS
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MYŚLEĆ, ZDOBYWAĆ WIEDZĘ, ZADZIWIAĆ …

 W ramach projektu edukacyjnego „Nasi 
absolwenci i ich przygoda ze sportem” –uczennice 
gimnazjum w Annopolu przygotowały spotkanie 
z absolwentami naszej szkoły. Zaprosiły Magdalenę Dul – 
czynnie grającą w piłkę nożną, Joannę Mrozińską – byłą 
piłkarkę ręczną MKS Selgros Lublin i Damiana Karolaka – 
trenującego biegi krótkie.

 Magdalena Dul jest absolwentką Miejskiego 
Zespołu Szkół w Annopolu. Jej przygoda z piłką, jak 
u większości piłkarek i piłkarzy zaczęła się  już w szkole 
podstawowej. Często grała z chłopakami  na podwórku 
i tam powoli zaczęła rodzić się miłość do piłki nożnej. 
Reprezentowała szkołę podstawową a później gimnazjum 
na zawodach w tej dyscyplinie sportu i naturalnym był fakt, 
że podejmie treningi w klubie Wisły Annopol, w tworzonej 
wtedy sekcji dziewcząt. Treningów było tu dużo, lecz 
rozgrywanych spotkań mało. Miało to wpływ na podjęcie 
decyzji o przeniesieniu się do Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kraśniku. Tam pod 
czujnym okiem trenera Rafała Tomiło szlifowała swoje 
umiejętności i reprezentowała klub w rozgrywkach III - cio 
ligowych kobiet. Ze względu na podjęcie nauki na UMCS -
ie w Lublinie i brakiem możliwości udziału w  treningach, 
musiała jednak zrezygnować z czynnego uprawiania piłki 
nożnej.Jednak trener nie zapomniał o swojej świetnej 
zawodniczce i ponownie zachęcił ją do powrotu do 
MUKS-u. Udało się pogodzić naukę z uprawianiem sportu. 
Początkowo jako prawoskrzydłowa a później jako 
środkowy pomocnik przyczyniła się do awansu drużyny do 
II ligi kobiet. Zawodniczki razem z panią Magdą dużo 
pracy i wysiłku włożyły w osiągnięcie tego sukcesu.  
Mimo,  że nie  bardzo wierzyły w powodzenie 
przedsięwzięcia –wygrały decydujący mecz a  radości nie 
było końca. Pani Magda planuje skończyć studia na UMCS 
–ie w Lublinie (kierunek geografia) i grać wraz 
z przyjaciółkami w swej ukochanej drużynie tak długo, jak 
będzie to możliwe. 

Opracowały: Angelika Kawiecka i Beata Wójcicka

 Joanna Mrozińska także jest absolwentką 
Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu. Będąc małą 
dziewczynką miała bardzo dużo pomysłów i marzeń 
związanych z jej przyszłością.  Chciała zostać piosenkarką 
lub aktorką ale jednocześnie bardzo interesowała się 
sportem. Marzyła żeby zostać znanym sportowcem i grać 
w najlepszych polskich klubach. Jej przygoda ze sportem 
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zaczęła się dość zwyczajnie. W dzieciństwie każdą wolną 
chwilę spędzała pod blokiem, grając w piłkę z kolegami 
a tata zabierał ją na mecze jej ukochanego klubu Wisły 
Annopol. Za swojego pierwszego trenera uznaje Pana Jana 
Sędra, ponieważ właśnie on, na lekcjach wychowania 
fizycznego w szkole podstawowej uczył ją grać w piłkę 
ręczną. Po ukończeniu gimnazjum podjęła naukę w szkole 
średniej w Lublinie. Tam trenowała pod okiem pana 
Patryka Maliszewskiego oraz byłego trenera MKS Selgros 
Lublin pana Waldemara Czubali. Jej największym 
sukcesem był  udział w Mistrzostwach Polski Juniorek 
w piłce ręcznej w 2010 roku , ponadto miejsca na podium 
w ogólnopolskich turniejach m.in. w Giżycku, Gliwicach, 
czy w Szczecinie. Nieco mniejszym ale równie ważnym 
osiągnięciem dla Pani Joanny jest sam fakt trenowania w 
MKS-ie TPR Lublin. Spotkała wtedy i mogła oglądać 
treningi jednych z najlepszych polskich zawodniczek - 
Sabiny Włodek, Kristiny Repelewskiej, Małgorzaty 
Majerek, czy Doroty Małek. Obecnie nie gra w żadnym 
klubie. W 2012 roku opuściła Lublin a tym samym klub, 
w którym grała. Jej zdaniem , aby osiągać sukcesy 
w sporcie należy dużo trenować .Poza piłką ręczną 
interesuje ją również piłka nożna . Na bieżąco śledzi 
i dopinguje poczynania Klubu Wisły Annopol. Obecnie jest 
studentką Wyższej Szkoły Wojskowej we Wrocławiu. 
Biega długie dystanse przygotowując się do półmaratonu. 
Interesuje się również wojskowością oraz wojskami 
specjalnymi. Jej marzenie się spełniło – była czynną 
zawodniczką klubu wielokrotnych mistrzyń Polski  - MKS 
Selgros Lublin.
 Opracowały: Magdalena Burek i Dominika Jarosz 

 Damian Karolak już w dzieciństwie lubił oglądać 
transmisje zawodów lekkoatletycznych. Szczególnie 
interesowały go konkurencje biegowe. Kiedy tato 
opowiadał mu o swoich startach i osiągnięciach szkolnych 
(min. w-ce mistrz województwa łódzkiego w biegach 
przełajowych), mały Damian nawet nie przypuszczał, iż 
jego życie potoczy się w podobny sposób.



CENTRUM KULTURY w ANNOPOLU
9 kwietnia 2014 r.

Godz.8.00
"Kamienie na szaniec"- dramat/ wojenny/ ekranizacja, 
 cena biletu: 12 zł normalny, 10 zł grupowy, czas trwania: 115 minut,
Godz.10.10
 " LEGO® PRZYGODA" 3D - animacja/ komedia/ akcja, 
 cena biletu: 15 zł normalny, 13 zł grupowy, czas trwania: 100 minut
 Godz.12.15
 " LEGO® PRZYGODA" 3D - animacja/ komedia/ akcja, 
 cena biletu: 15 zł normalny, 13 zł grupowy, czas trwania: 100 minut
Godz.15.00
"Jack Strong" - thriller/ dramat/ historyczny, 
 cena biletu: 12 zł normalny, 10 zł grupowy, czas trwania: 120 minut
Godz.17.15
"Kamienie na szaniec"- dramat/ wojenny/ ekranizacja, 
 cena biletu: 12 zł normalny, 10 zł grupowy, czas trwania: 115 minut,
Godz.19.45
"Noe: wybrany przez Boga" (3D napisy) - dramat/ biblijny, 
 cena biletu: 15 zł normalny, 13 zł grupowy, czas trwania: 139 minut  
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Po pierwszym sukcesie, którym było zajęcie trzeciego 
miejsca w biegu na 100 metrów w Kraśniku, zorientował 
się, że bieganie jest jego pasją. Dostał wtedy propozycję od 
trenera Zbigniewa Białego szkolenia się  w SKB Kraśnik. 
Osiągał tam doskonałe wyniki pod  kierunkiem trenera 
Mariana Sarny. Aktualnie Pan  Damian jest absolwentem 
AWF w Białej Podlaskiej. Mobilizacją do dalszych 
treningów jest chęć ciągłego poprawiania swoich wyników 
oraz startów na zawodach rangi mistrzowskiej gdzie 
najlepsi zawodnicy z całego kraju walczą o medale. Pan 
Karolak ma także swoje motto: „Nie działasz Ty, nie działa 
nic”, dlatego stara się, żeby jego dzień był przepełniony 
aktywnością, co ma wpływ na zdrowie, samopoczucie 
i dobrą formę. 
Niestety w karierze sportowej często zdarzają się trudne 
momenty, tak też było i z Panem Damianem.W 2009 roku 
w pierwszym starcie wyrównał swój rekord życiowy 
(10.82s)  - biegnąc pod wiatr. Niestety tydzień później na 
zawodach w Białej Podlaskiej naderwał mięsień później na 
zawodach w Białej Podlaskiej naderwał mięsień 
dwugłowy uda, co spowodowało długą przerwę 
w treningach oraz to, że na wszystkich zawodach mógł 
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uczestniczyć tylko jako widz. Zapytany o chwile 
zwątpienia odpowiedział:  ,, Myślę, że każdego sportowca 
czasami dopadają chwile zwątpienia. Sport wyczynowy 
wiąże się z ciągłymi przeciążeniami organizmu, bólami 
mięśni i stawów oraz częstymi możliwymi urazami. Osoby 
trenujące wiedzą o tym i choć sport wiąże się czasami 
z bólem potrafią czerpać z niego wielką radość i to ta radość 
z uprawiania dyscypliny oraz zwyciężania daje motywację 
w chwilach zwątpienia. Jeżeli mnie dopadają takie myśli 
po nieudanym treningu lub starcie, to mówię sobie, że co 
przepracowałem do tej pory to moje i musi mi się udać 
następnym razem”Obecnie  pan Damian  przygotowuje się 
do sezonu letniego (Mistrzostwa Polski Seniorów w Białej 
Podlaskiej) i ciężko pracuje aby osiągnąć minimum 
kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy, odbywających się  
w tym roku w Zurichu. Byłoby to spełnieniem jego marzeń.
Swoją przyszłość wiąże ze sportem. Ukończył AWF - 
kierunek nauczycielski, kończy drugi kierunek – sport oraz 
posiada uprawnienia trenera II klasy lekkoatletyki.
Jego życie, to nie tylko sport. Lubi słuchać muzyki 
klubowej, fascynuje się filmami fantastycznymi i filmami 
akcji, w wolnych chwilach rozwiązuje krzyżówki. 
Największe sukcesy: 
-2x złoty medal w sztafecie 4x100m Mistrzostwa Polski 
AZS (Biała Podlaska 2009, Łódź 2012) 
- brązowy medal na Mistrzostwach Polski AZS (Łódź 
2013)
-Srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorów w sztafecie 
4x100m (Toruń 2013)

Opracowały: Katarzyna Cieślik i Katarzyna Kwiecińska

 W imieniu Dyrekcji Miejskiego Zespołu Szkół 
w Annopolu, zaangażowanych uczennic gimnazjum 
i opiekunów, serdecznie zapraszamy na prezentację 
projektu i spotkanie z naszymi byłymi absolwentami. 
Będziemy ich gościć w murach naszej szkoły 5 maja 
bieżącego roku o godzinie 10.00.
Opiekunowie projektu: Joanna Koniarczyk i Aneta 
Skorupa
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 Nieprzerwanie od 11 lat, kiedyś annopolskie 
g imnaz jum,  a  obecn ie  Mie j sk i  Zespó ł  Szkó ł                        
w Annopolu przyłącza się do Ogólnopolskiej Akcji 
Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” ze 
sztabem głównym przy Polskim Radiu Lublin S.A.  Akcja 
podejmowana jest z myślą o dzieciach i rodzinach, które 
z różnych przyczyn doświadczają braków materialnych 
i trudnych warunków życiowych. Logo Akcji – żółte 
słoneczko jest już doskonale kojarzone nie tylko przez 
społeczność szkolną, ale i przez mieszkańców Annopola.  
 Kolejny raz bowiem nauczyciele i uczniowie - 
wolontariusze ze Sztabu Terenowego nr 434 przy MZS 
w Annopolu  –  dzięki  życzl iwości  właśc ic ie l i 
i kierownictwa – w sobotę, 7 grudnia 2013 r prowadzili 
zbiórkę darów w miejscowych sklepach. 

 Efekt tegorocznej zbiórki to 413 kg darów 
rzeczowych, w tym głównie żywności długoterminowej 
oraz ponad 60kg słodyczy. Dzięki zorganizowanej po raz 
pierwszy w ramach imprezy towarzyszącej Akcji „słodkiej 
licytacji” zebrano blisko 150 czekolad. A licytowano 
ozdoby bożonarodzeniowe – rękodzieło przekazane przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu, Ośrodek 
Pomocy w Annopolu oraz wolontariuszy Akcji. Podczas 
imprezy nie zabrakło wydarzenia sportowego. Mecz 
towarzyski piłki nożnej tym razem rozegrały dziewczęta. 
Uczennice  naszego  g imnaz jum zmierzy ły  s ię 
z absolwentkami Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi 
Królowej w Annopolu.  
 Dzięki zebranym i przekazanym do OPS darom, 
przygotowano 35 paczek świątecznych, które w okresie 
bożonarodzeniowym trafiły do rodzin z naszej gminy. 
 S k ł a d a m y  s e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i a 
współorganizatorowi Akcji – Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Annopolu, właścicielom sklepów: „Groszek” 
przy ul. Świeciechowskiej oraz SPAR, Dyrekcji 
i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Annopolu, ks. Proboszczowi K. Krzemińskiemu, a nade 
wszystko Darczyńcom, którzy życzliwie  i chętnie wsparli 
tę charytatywną inicjatywę, pomagając najbardziej 
potrzebującym. 

Wolontariusze Sztabu Terenowego

PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ „POMÓŻ 
DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2013”

 Posłać dziecko do przedszkola czy nie? To wciąż 
dylemat wielu rodziców. Jednak psychologowie twierdzą 
zgodnie: przedszkole to dla dziecka naturalne 
i jednocześnie profesjonalnie przygotowane środowisko. 
Sprzyja ono poznawaniu i rozumieniu otoczenia i świata, 
nabywaniu umiejętności przez działanie, a także 
prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu. Przedszkole 
pomaga bez stresu doskonalić różne umiejętności, uczy 
samodzielności ,  wpływa korzystnie na rozwój 
emocjonalny, a także sprzyja poznawaniu i rozumieniu 
świata.Zapewnia też odpowiednie otoczenie – dużą 
przestrzeń, meble dostosowane do wzrostu dziecka, 
rozwojowe zabawki i gry.Uzupełnia także wpływy 
środowiska rodzinnego i jest podstawą dla jego dalszych 
sukcesów edukacyjnych i życiowych.
 W naszym przedszkolu staramy się zapewnić 
każdemu dziecku warunki indywidualnego rozwoju, 
kształtować w dzieciach cechy inteligencji emocjonalnej, 
zapewniającej sukces i umiejętność radzenia sobie 
z  p o r a ż k ą .  N a u c z y c i e l k i  k o n c e n t r u j ą  s i ę  n a 
indywidualnym traktowaniu dziecka w grupie, na 
poznawaniu jego rzeczywistych zdolności, zainteresowań, 
potrzeb oraz wcześniejszych doświadczeń. 

 Dzięki aktywnym, nowatorskim metodom pracy 
nauczycieli, dziecko w naszym przedszkolu zdobywa 
wiedzę i umiejętności, rozwija aktywność twórczą na miarę 
swoich możliwości.

PO CO DZIECKU POTRZEBNE JEST PRZEDSZKOLE ?
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 Nasze przedszkole jest wyjątkowym miejscem dla 
w y j ą t k o w y c h  d z i e c i .  Tw o r z y m y  a t m o s f e r ę 
bezpieczeństwa i ciepła, gdzie dzieci mogą się swobodnie 
rozwijać według swojego indywidualnego tempa – 
stymulujemy, a nie dopasowujemy. Przede wszystkim 
wspieramy indywidualność i ją doceniamy, traktujemy 
naszych podopiecznych z szacunkiem należytym każdemu 
„małemu człowiekowi”.
 Nasze Przedszkole to miejsce stworzone przez 
ludzi z pasją, gdzie dbamy o wrażliwość dziecka, jego 
kreatywny rozwój, uważnie słuchamy, obserwujemy, 
rozmawiamy.
 Koncentrujemy się na budowaniu poczucia 
bezpieczeństwa –organizujemy dni otwarte dla przyszłych 
przedszkolaków, rozmawiamy z rodzicami. Jest dla nas 
sprawą priorytetową, aby dziecko czuło się u nas 
bezpiecznie. 

 Ważna jest dla nas ścisła współpraca z rodzicami, 
którzy mają wpływ na wygląd, zmiany, kierunek rozwoju 
przedszkola, biorą czynny udział w spotkaniach, 
współpracują z dyrektorem, poddają nowe sugestie 
i pomysły.W pracy wychowawczo - dydaktycznej 
przedszkola realizowane są programy autorskie 
nauczycielek: ,,Mali odkrywcy", ,,Mali strażnicy 
przyrody", ,,Bezpieczny przedszkolak", ,,Pięknie mówię", 
, ,Przedszkolak animatorem kultury", „Program 
adaptacyjny” .
 Oferta dydaktyczna wzbogacona jest o bezpłatne 
zajęcia dodatkowe: języka angielskiego i rytmiki. 

 Prowadzone są zajęcia z terapii logopedycznej. 
Ponadto nauczycielki prowadzą dla dzieci koła 
zainteresowań: plastyczne, teatralno-recytatorskie, 
badawcze, ekologiczne. W przedszkolu funkcjonuje 
amatorski teatrzyk ,,Nauczycielki dzieciom". 
 Przedszkole jest organizatorem gminnego 
Konkursu Recytatorskiego ,,Polscy poeci dzieciom".
 P lacówka organizuje  fes tyny rodzinne , 
uroczystości, które są okazją do zaprezentowania 
umiejętności i talentów przedszkolaków oraz integracji 
przedszkola ze środowiskiem, np.: Pasowanie na 
przedszkolaka, Jasełka, Dzień Rodziny. Systematycznie 
organizowane są konkursy dla dzieci i rodziców. 
Przedszkole wydaje gazetkę ,,Przedszkolaczek", posiada 
s t r o n ę  i n t e r n e t o w ą  o r a z  p r o f i l  n a  p o r t a l u 
społecznościowym Facebook. W placówce dba się 
o zdrowy styl życia, przybliżając dzieciom tematykę 
prozdrowotną i proekologiczną. Realizowany jest program 
wychowawczy i profilaktyczny. Dzieci i nauczycielki biorą 
udział w różnych programach, konkursach, akcjach na 
szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Są to, 
np.: ,,Kubusiowi przyjaciele natury", ,,Akademia 
Aquafresh", ,,Czyste powietrze wokół nas", ,,5 porcji 
warzyw, owoców lub soku".
 Dzieci i rodzice angażowani są do akcji 
charytatywnych (np.: zbiórka nakrętek dla chorych dzieci, 
zużytych tonerów w celu ratowania koni, zużytych baterii 
oraz karmy dla przytuliska w Rachowie Starym. 
Przedszkole należy do Klubu Czytających Przedszkoli, 
prowadzi akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom".
 Przedszkolaki nabywają wiedzę i umiejętności 
określone w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego w atmosferze szacunku, zaufania, 
serdeczności i życzliwości.  

Chcemy, żeby dziecko wychodzące z naszego przedszkola 
do szkoły mogło powiedzieć:
"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się 
w przedszkolu - tego jak żyć, co robić, jak postępować, 
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć 
i wyobrażać sobie lepszy świat”

Iwona Wojewoda
Dyrektor Przedszkola w Annopolu

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia

wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie

najbliższych osób
szczerze życzą Dyrektor, Pracownicy i Wychowankowie 

Przedszkola w Annopolu.



ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ANNOPOLU  
ZAPRASZA 

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II to szkoła z ponad 
pięćdziesięcioletnią tradycją, a jednocześnie nowoczesna 
i ukierunkowana  na ciągły rozwój. Stale poszerzamy 
ofertę edukacyjną, dbamy o poprawę wyposażenia 
i wszechstronną edukację  naszych uczniów. 
 Nasze starania przynoszą wymierne rezultaty. Oto 
tylko te najważniejsze:

Podniesienie zdawalności egzaminu maturalnego 
 W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił bardzo 
znaczny przyrost liczby absolwentów ZS w Annopolu, 
którzy z powodzeniem przystąpili do egzaminu 
maturalnego .

zawodowego” .  Głównym ce lem pro jek tu  jes t 
podwyższenie jakości kształcenia zawodowego 
i praktycznej nauki zawodu. Osiągane jest to  poprzez staże 
dla uczniów, organizowane  we współpracy szkoły  
z pracodawcami, które sprzyjają bardziej praktycznemu 
przygotowaniu uczniów do potrzeb rynku pracy i przyszłej 
pracy zawodowej. Projekt adresowany jest do uczniów 
Technikum. Każdy z uczniów ma możliwość odbycia 
płatnych staży (1400 zł). Pierwsi z nich rozpoczęli 
w okresie ferii zimowych i kontynuują w weekendy, inni 
ukończą lub rozpoczną w okresie wakacji.  Staże odbywają 
się w wymiarze 150 godzin (4 tygodnie) pod nadzorem 
opiekuna i na podstawie sporządzonego planu stażu. 
Uczniowie otrzymują również dofinansowanie dojazdów 
na miejsce stażu, noclegów, wyżywienia, materiałów, 
ubrań ochronnych i badań lekarskich, które są finansowane 
ze środków projektowych.   
 Dodatkowa korzyść dla szkoły  to wyposażenie pracowni  
i warsztatów szkolnych w nowy sprzęt warty ponad  400 
tys. zł.  

Współpraca z uczelniami wyższymi
 W  r a m a c h  p o d p i s a n y c h  p o r o z u m i e ń 
współpracujemy z  wydziałem Politologii UMCS, 
wydziałem geografii UMCS, Wyższą Szkoła Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie, Międzynarodową Organizacją 
Studencką AIESEC.

SZKOŁA ZAPEWNIA:
 Przyjazną atmosferę
 Szeroką  ofertę zajęć pozalekcyjnych i  kół 

zainteresowań
 Profesjonalną kadrę pedagogiczną
 Naukę języków obcych (język angielski, język 

niemiecki, język rosyjski) z uwzględnieniem 
zróżnicowanego poziomu wiedzy i umiejętności

 Trzy dobrze wyposażone pracownie informatyczne 
z dostępem do szerokopasmowego Internetu

 Bibliotekę wyposażoną w aktualne lektury, księgozbiór 
popularnonaukowy oraz komputery w centrum 
multimedialnym 

 Halę sportową z dobrze rozwiniętym zapleczem i 
siłownią

 Życzliwość i zrozumienie

Na rok szkolny 2014/2015 przygotowaliśmy bogatą 
ofertę kształcenia:
 absolwentom gimnazjów proponujemy naukę w :
Liceum ogólnokształcącym
 Profil turystyczno-sportowy
 Profil dziennikarsko-prawniczy
 Profil ekologiczno-przyrodniczy

 Jest to wynik wdrażanego Programu poprawy 
efektywności kształcenia” opracowanego i realizowanego 
w szkole. Zdawalność egzaminu maturalnego w naszej 
szkole kształtuje się obecnie na poziomie średniej powiatu 
i województwa.
 Bardzo cieszy też fakt ,  iż  wśród szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Kraśnickiego pod 
względem zdawalności egzaminu maturalnego nasze 
Liceum Ogólnokształcące zajmuje 3 miejsce, a Technikum 
2 miejsce. 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej
 Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w marcu 
2013r. w obszarach: Procesy i Środowisko wykazała, że 
szkoła spełnia wymagania państwa w stopniu znacznie 
wykraczającym ponad poziom podstawowy. Spośród 
10 badanych wymagań, w dwóch uzyskano ocenę C, w 7 B 
i w 1A. Szczególnie cieszy ocena A w wymaganiu: 
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz 
wzajemnego rozwoju. Świadczy to o doskonałej 
współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym

Realizacja projektów unijnych- 400 tys. zł na 
wyposażenie szkoły!

 Od stycznia  2014 r. realizowany jest w naszej 
szkole Projekt „Od stażu przez umiejętności do sukcesu
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Technikum:
 Technik budownictwa
 Technik ekonomista
 Technik informatyk
 Technik technologii żywności
 Technik logistyk

Z a s a d n i c z e j  S z k o l e  Z a w o d o w e j  ( o d d z i a ł 
wielozawodowy) 
zawody: fryzjer, kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz, 
kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, monter sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownic twie ,  b lacharz 
samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, 
mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń, mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych, elektryk, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, 
krawiec, operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego

 Nowość! Oferta skierowana do osób dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
(na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, 8-letniej 
szkoły podstawowej , gimnazjum)
Szkoła ta daje możliwość zdania matury w systemie 
zaocznym ( zajęcia w soboty i niedziele).
Szkoła Policealna:
 Technik informatyk
 Technik rachunkowości
 Opiekunka środowiskowa- nauka trwa tylko 1 rok
 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 Szkoły policealne umożliwiają zdobycie 
kwalifikacji zawodowych uznawanych w całej Europie 
(certyfikat również w języku angielskim).
 Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na 
temat pracy szkoły na naszej stronie internetowej : 
http://www.zs-annopol.cba.pl/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

GIMNAZJUM W ANNOPOLU W PROGRAMIE MEDIACJI 
RÓWIEŚNICZYCH

 Wprowadzając mediacje międzyrówieśnicze 
w szkole wyrażamy przekonanie, iż sprawiedliwość 
naprawcza – jak określa się mediacje – będzie dla naszej 
młodzieży szansą znalezienia porozumienia bez udziału 
osób dorosłych w bezpiecznej i poufnej atmosferze, a przy 
tym alternatywą dla kar i innych przykrych konsekwencji, 
które często pociągają za sobą uczniowskie konflikty. 
Udział w Programie – jak podkreśla koordynator 
ds. mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie SSO Eleonora 
Porębiak - Tymecka - stymuluje również podnoszenie 
poziomu kultury prawnej w społeczeństwie oraz wiedzy 
prawniczej wśród uczniów i nauczycieli.

 Szkolny koordynator programu
 Jolanta Mochol

 W roku szkolnym 2013/2014. Publiczne 
Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu 
rozpoczęło realizację Programu „Mediacja rówieśnicza 
w  s z k o l e  m e t o d ą  p r z e c i w d z i a ł a n i a  a g r e s j i 
i niedostosowaniu młodzieży” . Program mediacyjny 
prowadzony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie 
pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości 
i  Rzeczn ika  P raw  D z iecka  r ea l i zow any  j e s t 
w wytypowanych gimnazjach województwa lubelskiego.   
 Nasze gimnazjum jako jedna z dwóch szkół 
powiatu kraśnickiego przyłączyła się do wdrażania 
mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów 
międzyrówieśniczych. Mediacja w szkole to okazja do 
uczenia się wzajemnego szacunku, twórczego myślenia, 
otwartości na poglądy innych. 
 Cele ogólne Programu:
 Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania 

agresji i patologii zachowań młodzieży    w szkole
 Promocja rozwiązywania konfliktów i sporów 

rówieśniczych drogą bez przemocy.
 Podniesienie kultury prawnej w szkołach.
 Od września 2013 podjętych zostało  wiele działań  
związanych z realizacją Programu, począwszy od 
udziałuw uczniów i opiekunów w konferencjach 
informacyjno -szkoleniowych, spotkania gimnazjalistów 
z sędzią rodzinnym Sądu Rejonowego w Kraśniku Panią 
Anną Plewą -  koordynatorem Programu z ramienia sądu, 
obchodzenia Tygodnia Mediacji, organizacji konkursów 
o tematyce mediacyjnej po przeszkolenie grupy uczniów 
do roli mediatora. Dwudniowe warsztaty przeprowadziła 
mediator sądowa, psycholog Pani Anna Piątek. 
Z satysfakcją informujemy, że od stycznia 2014 roku 
w Miejskim Zespole Szkół mamy już siedmiu mediatorów 
czyli uczniów, którzy  pomagać będą  stronom 
rówieśniczego konfliktu znaleźć bezprzemocowe, 
satysfakcjonujące rozwiązanie.
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 W 2012 r. została opracowana na zlecenie 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Lublinie dokumentacja projektowa dla zadania 
i n w e s t y c y j n e g o  p n .  „ R o z b u d o w a  w a ł u 
przeciwpowodziowego rzeki w dolinie Świeciechowskiej 
w km 0+000 – 8+180(184) gm. Annopol, powiat Kraśnik 
z podziałem na 4 obiekty realizacyjne:
a.) obiekt 1 w km 0+000 – 1+975 na długości 1,975 km;
b.) obiekt 2 w km 1+975 – 3+608 na długości 1,633 km;
c.) obiekt 3 w km 3+608 – 5+005 na długości 1,397 km;
d.) obiekt 4 w km 5+005 – 8+180 (8+184) na długości 
3,179 km.
 Rozbudowa obwałowania będzie polegać na :
1. wyrównaniu korony wału do jednolitego spadku i=0,2% 
i wiążącą się z tym rozbudową korpusu wału, tak aby 
spełniała warunki techniczne II klasy ważności budowli 
hydrotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 20.04.2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, 
poz. 579);
2.  uszczelnieniu korpusu i podłoża wału;
3. wykonaniu drogi eksploatacyjnej na koronie wału 
i ławie przywałowej;
4. wykonaniu budowli wałowych i komunikacyjnych 
(przejazdy wałowe, mijanki, schody wałowe, place 
manewrowe, nawrotka);
5. wykonaniu wrzynki o długości 11 m w km 0+000 
łączącej wał z wysokim brzegiem;
6. umocnieniu brzegu starorzecza: w km 7+094 – 7+800;
7. likwidacji nieczynnej (zaślepionej) śluzy wałowej w km 
8+120.

ROZBUDOWA OBWAŁOWANIA RZEKI WISŁY W DOLINIE 
ŚWIECIECHOWSKIEJ

 Po opracowaniu dokumentacji projektowej tut. 
Zarząd wystąpił z wnioskami o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia 
wodnoprawnego oraz decyzji o pozwoleniu na realizację 
inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Lublinie w dniu 30.04.2013 r. wydał decyzję 
o  ś r o d o w i s k o w y c h  u w a r u n k o w a n i a c h  ( z n a k : 
WOOŚ.4233.2.2012.AK), pozwolenie wodnoprawne 
zostało wydane dnia 23.09.2013 r. przez Marszałka 
W o j e w ó d z t w a  M a z o w i e c k i e g o  ( D e c y z j a 
Nr 170/13/PŚ.W).
 12 listopada 2013 r. WZMiUW w Lublinie złożył 
do Wojewody Lubelskiego wniosek o wydanie decyzji na 
r e a l i z a c j ę  i n w e s t y c j i  w  z a k r e s i e  b u d o w l i 
przeciwpowodziowych dla przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego.
 Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych została wydana 
przez Wojewodę Lubelskiego dnia 06.03.2014 r. (znak: 
IF.I.7820.1.4.2013). Po uzyskaniu przez decyzję waloru 
ostateczności tut. Zarząd ogłosi przetarg na wyłonienie 
wykonawcy dla ob. 1 przedmiotowej inwestycji (maj -
czerwiec 2014 r.) Jego realizacja ma rozpocząć się 
w br. Z właścicielami nieruchomości będą spisywane 
protokoły uzgodnień dot. wypłaty odszkodowań za części 
g r u n t u  p r z e z n a c z o n e  p o d  r o z b u d o w ę  w a ł u 
przeciwpowodziowego.
 Realizacja pozostałych obiektów planowana jest 
w okresie 2015-2020.

UM

 Samodzie lny  Publ iczny  Zakład  Opiek i 
Zdrowotnej w Kraśniku, jako jeden z nielicznych 
w naszym województwie,  może pochwalić się 
znakomitymi efektami w pozyskiwaniu środków unijnych. 
W ostatnich pięciu latach jest to prawie 100% ocenionych 
pozytywnie projektów. Dało to ponad 18 milionów złotych 
pozyskanych ze środków unijnych, a całkowita wartość 
projektów wyniosła prawie 23 miliony zł. W dniu 
dzisiejszym trudno sobie wyobrazić kraśnicki SPZOZ bez 
termomodernizacji budynków szpitalnych, tomografu 
komputerowego, nowoczesnego sprzętu medycznego, czy 
też wyremontowanej i doposażonej Powiatowej 
Przychodni Specjalistycznej. Za tymi osiągnięciami stoją 
jednak takie postawy jak ciężka praca, dobre pomysły na 
przyszłość oraz trwałość w dochodzeniu do postawionych 
sobie celów.
 Swoją „przygodę” z środkami unijnymi kraśnicki 
S P Z O Z  r o z p o c z ą ł  j u ż  w  p i e r w s z y m  o k r e s i e 
dofinansowania w roku 2004. Wtedy właśnie w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) na realizację projektu 
„Komputeryzacja i zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ 
w Kraśniku” pozyskano 1 381 273,88 zł. 
 

 

UNIJNE FUNDUSZE W KRAŚNICKIM SZPITALU

 Została przeprowadzona informatyzacja całego 
szpitala oraz kupiono niezbędny sprzęt medyczny (m. in. 
aparat RTG dla bloku operacyjnego). Kolejnym świetnym 
posunięciem było pozyskanie w  roku 2007 z Fundacji 
EKOFUNDUSZ środków na termomodernizację budynku 
głównego szpitala wraz z budową nowoczesnej, gazowej 
kotłowni. Na ten cel pozyskano prawie 1 mln zł. 
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W roku 2010 w konkursie przeprowadzonym przez 
Ministerstwo Zdrowia (program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko) nasz szpital pozyskał dofinansowanie na 
realizację projektu „Zwiększenie efektywności działania 
ratownictwa medycznego w SPZOZ w Kraśniku poprzez 
modernizację SOR i zakup wyposażenia medycznego”. Na 
ten projekt ze środków unijnych Ministerstwo przekazało 1 
463 050,00 zł. 

Lp. Nazwa projektu Całkowita 

wartość  

projektu z zł 

Dofinansowanie  

UE w zł 

1. „Komputeryzacja i zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w 

Kraśniku” (ZPORR) 

1 654 635,75 1 381 273,22 

2. „Zwiększenie dostępności do usług medycznych w SPZOZ w 

Kraśniku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie e-

usług medycznych” (RPO) 

2 864 579,70 2 252 588,14 

3. „Dostosowanie, zakup sprzętu oraz modernizacja budynku 

przychodni szpitalnej SPZOZ w Kraśniku celem poprawy 

świadczeń medycznych” (RPO) 

3 615 165,43 1 989 625,29 

4. „Zwiększenie efektywności działania ratownictwa medycznego w 

SPZOZ w Kraśniku poprzez modernizację SOR i zakup 

wyposażenia medycznego” (POIiŚ) 

1 721 239,86 1 463 050,00 

5. „Termomodernizacja trzech budynków SPZOZ w Kraśniku przy 

ul. Chopina 13 i Wyszyńskiego 6” (RPO) 

2 088 987,99 1 775 639,78 

6. „Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego i specjalistycznego dla 

SPZOZ w Kraśniku (RPO) 

5 082 800,50 4 320 380,42 

7. „Przebudowa bloku operacyjnego w SPZOZ w Kraśniku do 

wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia” (RPO) 

5 723 048,01 4 853 666,00 

RAZEM 22 750 357,24 18 036 222,85 

 

 W ramach tego Programu Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku uzyskał 
dofinansowanie na pięć dużych projektów, a kwota 
pozyskanych środków to aż 15 191 899,63 zł. Szczegółowe 
zestawienia ujęto w tabeli. Ze środków tych zakupiono 
nowoczesny,  specjal is tyczny sprzęt  medyczny 
(m. in. tomograf komputerowy, cyfrowe aparaty RTG, 
c y f r o w y  m a m m o g r a f ) ,  p r z e p r o w a d z o n o 
termomodernizację i przebudowę budynków szpitalnych, 
przychodni specjalistycznej, wykonano kolejne etapy 
informatyzacji szpitala (wdrożono e-usługi medyczne). 
W bieżącym roku rozpoczęto realizację projektu 
szpitalnego pod nazwą „Przebudowa bloku operacyjnego 
w SPZOZ w Kraśniku do wymagań określonych 
w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia”.  Projekt 
zostanie zakończony do końca 2013 roku. Jest to 
z pewnością ostatnia już inwestycja ze środków unijnych 
w tym okresie finansowania (2007-2013).

 Chcę  w tym miejscu  mocno zaznaczyć 
zaangażowanie we wszystkie powyższe prace Starostwa 
Powiatowego w Kraśniku. Powiat Kraśnicki, jako organ 
założycielski Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kraśniku na realizację wymienionych wyżej 
projektów przeznaczył  4,75 miliona zł jako tzw. „wkład 
własny”.

Opracował
dr n. med. Marek Kos

Dyrektor SPZOZ w Kraśniku

 Jednak prawdziwy „wysyp” inwestycji nastąpił po 
uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO). 
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                    Burmistrz Annopola
ogłasza nabór uczestników do projektu 

pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w województwie lubelskim”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Projekt ma zapewnić dostęp do Internetu mieszkańcom województwa lubelskiego zagrożonym 
wykluczeniem cyfrowym.

Projekt jest skierowany do:
 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia 

w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych w tym dzieci i młodzież uczącą się 
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem 
równoważnym,

 rodzin zastępczych
 rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców (wdowy/wdowcy),
 osób z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze 
Polskim przez Prezesa ZUS,

 d z i e c i  i  m ł o d z i e ż y  u c z ą c e j  s i ę  z  b a r d z o  d o b r y m i  w y n i k a m i  w  n a u c e ,  z  r o d z i n 
w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok 
udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez GUS w Biuletynie 
Statystycznym.

Osoby ubiegające się o udział w projekcie nie mogą posiadać komputera 
i dostępu do Internetu.

Nabór trwa  do 30.04.2014 r.

Działania projektu obejmują:
- Zapewnienie sprzętu teleinformatycznego (1 komputer na gospodarstwo domowe);
- Podłączenie sprzętu do sieci Internet w gospodarstwach domowych;
- Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera i Internetu;
- Serwisowanie sprzętu.

Miejsce pobierania oraz składania formularzy zgłoszeniowych:
- Urząd Miejski w Annopolu, ul. Rynek 1, 23-235 Annopol, tel. 15 861 30 63.

Zapraszamy do udziału w naborze!

 

 
 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
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 Kończą się rozgrywki wojewódzkiej ligi piłki 
siatkowej w kategorii KADET, w sezonie 2013/14. Bardzo 
dobrze zaprezentowali się w niej siatkarze MKS Skałka 
Annopol trenowani przez Z. Siewierskiego, którzy 
ostatecznie uplasowali się na 5 miejscu w rywalizacji 
rozgrywek siatkarskich. Miejsce tym bardziej cieszy, że 
zawodnicy byl i  młodszym rocznikiem w tych 
rozgrywkach/ wszyscy zawodnicy to 1998 rocznik/. Do 
zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze kilka meczów 
o miejsca 5 – 9, ale nie mają one wpływu na końcowy 
rezultat naszych siatkarzy, którzy już wcześniej zapewnili 
sobie bezpieczną przewagę punktową nad kolejną 
drużyną.
SKŁAD DRUŻYNY: 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.

           MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SKAŁKA ANNOPOL

LIGA KADETÓW

 Ci sami zawodnicy świetnie zaprezentowali się 
w powia towych  rozgrywkach  GIMNAZJADY 
w Kraśniku, gdzie bez straty seta wygrali rywalizację 
w rozgrywkach szkolnych. W finale nasi zawodnicy 
pokonali Gimnazjum nr 1 z Kraśnika, które szkoli 
s i a tka rzy  w Szkolnym Ośrodku  S ia tkarsk im, 
finansowanym przez Ministerstwo Sportu. Brawo !
 Finał rejonowy odbędzie się także w Kraśniku.

 O finał, który rozegrany zostanie w dniu 30 marca 
2014 r. w Kraśniku zagrają kadeci MKS Skałka Annopol, 
w rozgrywkach powiatowej ligi piłki siatkowej „PLAS”. 
Rozgrywki prowadzone były systemem: 
 - Turnieje zasadnicze – 2 grupy, 3 turnieje po 3 drużyny, 
mecze każdy z każdym 
 - Turnieje półfinałowe –  Mecze rozgrywane systemem „na 
krzyż” tj I  miejsce z jednej grupy gra z II  z drugiej grupy 
(mecz i rewanż). Analogicznie drużyna z  II m. z drużyną 
z I m. Miejsca III rozgrywają turnieje tak jak w rundzie 
zasadniczej.
 - Turniej finałowy - Zwycięzcy dwóch meczów 
półfinałowych grają o miejsce I, przegrani grają o miejsce 
III. 
 Po rundzie zasadniczej utworzone zostały pary 
półfinałowe:
YELLOWSTONE KRAŚNIK - TRÓJKA KRAŚNIK
GUKS MODLIBORZYCE - SKAŁKA ANNOPOL
ZSO URZĘDÓW - KS GOK TRZYDNIK
 Nasi siatkarze w pierwszym meczu półfinałowym 
w rywalizacji z GUKS Modliborzyce ulegli na własnym 
boisku 3-2, ale już w wyjazdowym rewanżu nie dali szans 
rywalowi wygrywając 3-0, pieczętując tym samym prawo 
gry w finale. Czekamy jeszcze na rywala w meczu 
finałowym, gdyż nie zakończyła się rywalizacja w drugiej 
parze półfinałowej. W pierwszym meczu Trójka Kraśnik 
pokonała Yellowstone Kraśnik 3-1.
SKŁAD DRUŻYNY: Nowak Dominik, Stojek Mikołaj, 
Maruszewski Patryk, Chałupczak Łukasz, Wilke Michał, 
Puzio Dawid, Grzebyk Damian, Siebielec Adrian, Pulnicki 
Piotr, Adrian Olszówka, Kamil Młynarczyk, Sebastian 
Kosiński, Biżek Bartosz, Drdzeń Paweł, Wójcicki 
Sebastian. Trener Zbigniew Siewierski

NAJLEPSI W POWIECIE 
„GIMNAZJADA”

POWIATOWA LIGA PIŁKI 
SIATKOWEJ „PLAS”

 Młodsza grupa zawodników MKSA Skałka 
Annopol trenowana przez J. Wojtaszka wystąpiła w dniach 
15-16.02.2014 w Chełmie w rozgrywkach o Mistrzostwo 
Województwa Młodzików . W IV turnieju rozgrywek 
młodzików, drużyna składająca się z rocz. 2001 
rywalizowała o dwa lata starszymi zawodnikami. Mimo to 
nasi siatkarze całkiem dobrze wypadli na tle drużyn 
z województwa lubelskiego i zajęli XI miejsce 
wyprzedza j ąc  d rużyny  Szko lnych  Oś rodków 
Siatkarskich/SOS/ z Lublina i Kraśnika. 

WOJEWÓDZKA LIGA 
MŁODZIKÓW
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 Końcowa tabela rozgrywek o mistrzostwo 
województwa młodzików:
I UKS Serbinów Biała Podlaska
II UKS Tempo I Chełm
III MKS Kraśnik
IV UKS Międzyrzecka Trójka I
V LKS Cisy I Nałęczów
VI UKS Międzyrzecka Trójka II
VII ASPS Avia Świdnik
VIII UKS Olimp Opole Lubelskie I
IX UKS Olimp Opole Lubelskie II
X TPS Lublin
XI MKS Skałka Annopol
XII SOS Gim 1 Kraśnik
XIII TPS-SOS Gim 18 Lublin
XIV LKS Cisy II Nałęczów
XV UKS Tempo II Chełm
Skład zespołu: Niedziela Damian, Stachyra Maciej, 
Łukasiewicz Rafał, Rudziejewski Rudziewicz Szymon, 
Figiel Konrad, Szyszka Krystian, Szymanek Kacper, Gil 
Jakub.

 22 lutego 2014 r.  w Chobrzanach pow. 
sandomierski  odbył  s ię  Ogólnopolski  Turnie j 
Minisiatkówki o puchar Wójta Gminy Samborzec. 
W  silnie obsadzonym turnieju wzięło udział 16 drużyn 
z regionu południowo-wschodniej Polski: UKS 22 
Kraków, UKS Sparta Kraków, PLAS Kielce, UKS 
Andrychów, UKS Czarni Połaniec, Ibis Mirzec, ULKS 
Chobrzany. Niestety nasza drużyna MKS Skałka Annopol 
przegrała mecz o wyjście z grupy i walkę o miejsca 1-4  
z silną drużyną UKS 22 Kraków 25:22 i w rezultacie 
w całym turnieju zajęła VI miejsce.  
Skład drużyny: Krystian Szyszka, Maciej Stachyra, 
Konrad Figiel, Szymon Rudziejewski.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
W CHOBRZANACH

 Dnia 14.02.2014 w Urzędowie odbyły się szkolne 
Powiatowe Igrzyska w mini  piłce siatkowej chłopców.  
W zawodach ,,czwórek” siatkarze z Annopola nie mieli 
sobie równych, zajmując pierwsze miejsce. W finale bez 
straty seta pokonali drużynę SP nr 6 z Kraśnika 2:0. Człon 
zespołu stanowili  zawodnicy Skałki.                                                              
 Skład drużyny w kategorii ,,czwórek”:
1.Rudziejewski Szymon, Stachyra Maciej, Figiel Konrad, 
Łukasiewicz Rafał
2. Szyszka Krystian, Szymanek Kacper, Gil Jakub, 
Klepacz Jakub/ Awans do mistrzostw rejonowych/
 Warto przypomnieć że jest to kolejny sukces 
w rywalizacji ze szkołami z Kraśnika
 W kategorii ,,trójek” chłopcy w składzie:
1.Jabłoński Grzegorz,  Plewa Daniel,  Postój Patryk

NAJLEPSI W POWIECIE I REJONIE „IGRZYSKA”
CHŁOPCY

2. Wieczorek Adrian, Kuś Miłosz, Skrok Patryk, zdobyli   
IV miejsce.
 20 lutego w Bystrzycy Starej odbyły Rejonowe 
Igrzyska w mini siatkówce „czwórek” chłopców. W 
zawodach rejonowych spotkali się mistrzowie powiatów: 
Janów Lubelski (SP Zdziechowice), Biłgoraj (SP Biłgoraj 
nr 1),Lublin (SP Niedrzwica Duża),
Kraśnik (SP Annopol). Nasza drużyna pewnie wygrała 
cały turniej pokonując wszystkich rywali 2:0.
Skład drużyny: Łukasiewicz Rafał, Stachyra Maciej,  
Konrad Figiel, Szymon Rudziejewski, Krystian Szyszka, 
Szymanek Kacper, Gil Jakub, Jakub Klepacz, Patryk 
Postój, Daniel Plewa. 

 

 27 lutego 2014 r. w Świdniku odbył się finał 
wojewódzki minisiatkówki w kategorii „czwórek”.  Mimo 
wielkich nadziei na podium nasza drużyna uplasowała się 
dopiero na V miejscu. Dwóch podstawowych zawodników 
/Maciej Stachyra, Szymon Rudziejewski /uległo kontuzji 
podczas wcześniej rozgrywanego Ogólnopolskiego 
Turnieju Minisiatkówki o puchar Wójta Gminy Samborzec 
i nie mogli wziąć udziału w finale. Było to dla drużyny 
mocnym osłabieniem.  Mimo to znalezienie się finale 
wojewódzkim i gra z największymi ośrodkami 
siatkarskimi w województwie /Biała Podlaska, Świdnik/ 
jest dla chłopców dużym osiągnięciem. 
 Wielkie gratulacje !!!
 

FINAŁ WOJEWÓDZKI 
„IGRZYSKA”

 8 lutego 2014 r. drużyna dziewcząt MKS Skałka 
Annopol uczestniczyła w silnie obsadzonym turnieju 
Minisiatkówki w Opolu Lubelskim. W zawodach 
rywalizowało 9 drużyn w kategorii trójek z 5 szkół: SP 
Opole lubelskie, SP nr5 Kraśnik, SP nr 6 Kraśnik, SP 
Urzędów, SP Annopol.
 Drużyna dziewcząt  w składzie: 
Wojtaszek Julia, Bednarek Julia, Gazda Dominika rez. 
Kowalczyk Julia, trener: Renata UL  zajęła III miejsce
I miejsce Kraśnik  5
II  miejsce Kraśnik  6
III miejsce Annopol

 
Zbigniew Siewierski

TOWARZYSKI TURNIEJ 
MINISIATKÓWKI DZIEWCZĄT
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MGKS WISA ANNOPOL

 12 lutego 2013 r. w Terpentynie odbyły się 
eliminacje do Powiatowych Igrzysk w Mini Piłce 
Siatkowej dziewcząt. Nasze siatkarki rywalizowały ze SP 
Dzierzkowice pokonując bezdyskusyjnie swoje rywalki, 
bez straty seta. 
 Następnego dnia w Urzędowie drużyna MKS 
Skałka walczyła już o Mistrzostwo Powiatu w Mini Piłce 
Siatkowej. W kategorii ,,trójek” zdobyły II miejsce 
pokonując rywalki ze SP z Urzędowa i Gościeradowa 
ulegając jedynie drużynie z Kraśnika.
 Wicemistrzynie powiatu w kategorii ,,3”  grały w składzie:
1.Wojtaszek Julia, Bednarek Julia, Kowalczyk Julia
2.Gazda Dominika, Złotucha Paulina, Zielińska Patrycja
 W kategorii ,,4” nasze dziewczęta wywalczyły 
IV miejsce.
Skład drużyny:
1.Sęder Wiktoria, Likos Róża, Romańska Kinga,
 Przygodzka Michalina

MISTRZOSTWA POWIATU „IGRZYSKA”
 DZIEWCZĘTA 

2.Bzorek Kamila, Niedziałek Zuzanna, Janicka Natalia 
,Wójtowicz Aleksandra
Trener: Renata UL

Wszystkich chętnych do trenowania siatkówki zapraszamy 
na treningi.

J.M.Panie trenerze proszę przedstawić się czytelnikom „Panoramy”
Anatolii Lavryshyn ur.23.05.1973r na Ukrainie w miejscowości Kałusz 120 km na południu od Lwowa. Od jesieni 1995 roku 
przez 15 lat miałem możliwość podnosić swoje piłkarskie umiejętności na boiskach polskich Klubów: ,,Granat'' Skarżysko 
Kamienna, ,,Błękitni'' Kielce, ,,Tłoki'' Gorzyce, GKS Bełchatów, ,,Stal'' Kraśnik. Na stałe mieszkam z rodziną w Kraśniku, 
a w grudniu 2012 roku otrzymałem Obywatelstwo Polskie.
J.M. Jakie były początki Pana kariery trenerskiej?
Kiedy reprezentowałem barwy ,,Stali'' Kraśnik otrzymałem propozycje trenowania juniorów młodszych. Rok później 
prowadziłem drugi zespół Stali. A w grudniu 2010 roku zaproponowano mi przejęcie pierwszego zespołu po odejściu trenera 
Rota. Następnym Klubem był LKS ,,Stróża'' Stróża Kolonia, a od stycznia tego roku jestem w Annopolu.
J.M. Pana dotychczasowy największy sukces w pracy trenerskiej.
Myślę, że na razie największy sukces to awans ze Stalą do III ligi i utrzymanie się po pierwszej rundzie w górnej części tabeli.
J.M. Jak ocenia Pan drużynę Wisły po serii spotkań sparingowych?
Ogólnie ze sparingów jestem zadowolony, chociaż z wyżej notowanymi zespołami jak ,,Stal'' Kraśnik i ,,Wisła'' Sandomierz 
różnica poziomu była widoczna. Najważniejsze żeby chłopcy szybko zrozumieli moją wizję gry.
J.M. Jakie są ambicje drużyny z nowym trenerem?
 Na pewno będziemy walczyć o pierwsze miejsce w tabeli. Nie zaczynamy od zera ale warunki jakie stworzyli nam Miasto i 
Zarząd Klubu dają nadzieje na pozytywny końcowy wynik.
J.M. Pełni Pan funkcję trenera od niedawna, doszło także kilku nowych zawodników, czy 
 w tak krótkim czasie da się to wszystko poukładać, aby ten cel osiągnąć?
Klub opuściło z różnych powodów sześciu zawodników. Na ich miejsce pozyskaliśmy również sześciu piłkarzy. W sumie 
jestem zadowolony z kadry zespołu. Żeby stworzyć zgrany kolektyw na pewno potrzeba czasu. Ale uzupełniając skład 
ogranymi piłkarzami, mam nadzieje, że  aklimatyzacja i rozumienie mojej wizji przebiegnie w szybszym tempie i w czerwcu 
każdy kibic Annopola będzie cieszyć się razem z naszym Klubem.

J.M. Dziękuję za rozmowę i życzę samych zwycięstw.
                                                                                                                                         Rozmawiała Joanna Markiewicz

…Na pewno będziemy walczyć o pierwsze 
miejsce w tabeli – rozmowa z nowym 
trenerem Wisły – Tolą Ławryszynem 



                         TERMINARZ ROZGRYWEK RUNDA WIOSENNA SEZON 
2013/2014

1. UNIA WILKOŁAZ� � -WISŁA � � � 29.03.2014r.� 0:5
2. WISŁA ANNOPOL� � -HETMAN GOŁĄB� � 06.04.2014r. (niedziela) godz. 14.00

3. GRANIT BYCHAWA � -WISŁA ANNOPOL� � 13.04.2014r. (niedziela) godz. 16.00

4. TĘCZA BEŁŻYCE � � -WISŁA ANNOPOL� � 19.04.2014r. (sobota) godz. 14.00

5. WISŁA ANNOPOL � � -CZARNI DĘBLIN� � 27.04.2014r. (niedziela) godz. 15.00

6. POLESIE KOCK� � -WISŁA ANNOPOL� � 01.05.2014r. (czwartek) godz. 15.00

7. KS. DĄBROWICA� � -WISŁA ANNOPOL� � 04.05.2014r. (niedziela) godz. 11.00

8. GÓRNIK 1979 ŁĘCZNA� -WISŁA ANNOPOL� � 11.05.2014r. (niedziela) godz. 16.00

9. WISŁA ANNOPOL� � -POM PIOTROWICE� � 18.05.2014r. (niedziela) godz. 15.00

10.ISKRA KRZEMIEŃ� -WISŁA ANNOPOL� � 25.05.2014r. (niedziela) godz. 14.00

11.WISŁA ANNOPOL�� -VIKING LEŚNICZÓWKA� 01.06.2014r. (niedziela) godz. 17.00

12.SOKÓŁ KONOPNICA� -WISŁA ANNOPOL� � 07.06.2014r. (sobota) godz. 11.00

13. WISŁA ANNOPOL�� -SŁAWIN LUBLIN� � 15.06.2014r. (niedziela) godz. 17.00

14.CISY NAŁĘCZÓW�� -WISŁA ANNOPOL� � 18.06.2014r. (środa) godz. 18.00

15. WISŁA ANNOPOL�� -PIASKOWIA PIASKI�� 22.06.2014r.  (niedziela) godz. 17.00

 Drużyna Juniorów i Trampkarzy Wisły Annopol rozpoczynają rundę rewanżową w kwietniu.

Zarząd i zawodnicy Wisły dziękują za wsparcie działalności Klubu  p. Zygmuntowi Dędze  ZYGA TARTAK oraz Janowi 

Kosińskiemu.

ZDROWYCH, POGODNYCH, PEŁNYCH RODZINNEGO CIEPŁA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

SYMPATYKOM, SPONSOROM, KIBICOM, MIESZKAŃCOM ANNOPOLA ŻYCZĄ:

ZARZĄD, ZAWODNICY MGKS „WISŁA”

 Wygranym meczem  z  Unią Wilkołaz rozpoczęli piłkarze Wisły rundę rewanżową rozgrywek o Mistrzostwo 

Lubelskiej Klasy Okręgowej . Z nowym trenerem Anatolijem Ławryszynem, kilkoma nowymi zawodnikami i nowymi 

nadziejami na udany finisz w czerwcu. 

 

NOWE TWARZE WISŁY
TRENER

Anatolij Ławryszyn (jako zawodnik GKS Bełchatów, Tłoki Gorzyce, Stal Kraśnik).

ZAWODNICY:

Dawid Korona� - Siarka Tarnobrzeg, Dawid Szczuka - LKS Stróża, Wojciech Skrobisz - Kamienne Brody, Dawid Żak - 

KSZO Ostrowiec, Pavlo Stadnicki - Ukraina - Karpaty Lwów, Motor Lublin, Stal Kraśnik

UBYLI:

Marcin Wróbel�- trener – Klimontowianka, Tomasz Żelazowski�- nie wznowił treningów, Patryk Głodek�- ŚWIT Ćmielów, 

Kamil Węska - kontuzja, Maciej Kowalik -nie wznowił treningów

INAUGURACJA RUNDY WIOSENNEJ
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25.04.2014 (piątek)

Parafia p.w. św. Joachima i Anny oraz Centrum Kultury w Annopolu
zapraszają na 

wyjątkowe artystyczne spotkanie
z JANEM NOWICKIM

Koncert odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku
w kościele p.w. św. Joachima i Anny 

w Annopolu, godz. 18.00

27.04.2014 (niedziela)

Godz. 17:00 – Msza Święta
Godz. 18:00  
 Montaż słowno – muzyczny „Jan Paweł II – Wysłannik prawdy i nadziei” 
   w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu
 Występ Zespołu „Nadzieja”
 Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II 
 Program muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Centrum Kultury 
    w Annopolu
 Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II w moich oczach”
 Wspólne odśpiewanie pieśni „Barka”

Jan Nowicki – wybitny polski aktor. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną     
w Krakowie. Debiutował w Teatrze Starym. Przez wiele lat związany z legendarnym 
kabaretem „Piwnica pod Baranami”. Laureat wielu prestiżowych nagród filmowych. 
Wybitne role w filmach: „Popioły”, „Sanatorium pod klepsydrą”, „Spiralą”, „Wielki 
Szu”, „Niepochowany”. W 2011 roku odbył serię koncertów „Miłosz – koncert polski” 
z Biurem Koncertowym HEROLD.”

GMINNE OBCHODY 

KANONIZACJI 

JANA PAWŁA II

PANORAMA ANNOPOLA 1/201420


