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Nakład 1000 egz.

DOBRO TO NIE PLANY, TO CZYN !

Przy dźwiękach Poloneza Burmistrz Annopola Pan
Wiesław Liwiński, Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Wilk,
Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz, Dyrektor
Przedszkola Pani Iwona Wojewoda, Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Ryszard Gazda, Przewodnicząca Rady
Rodziców Pani Magdalena Rudziejewska Rudziewicz oraz
przedstawicielka naszych maluchów Weronika Religa,
dokonali uroczystego otwarcia budynku Przedszkola,
przecinając biało-czerwoną wstęgę.
Gmina Annopol doczekała się nowego budynku
Przedszkola - nowoczesnego, przestronnego i znakomicie
wyposażonego. Nowoczesna placówka zastąpiła stary,
wysłużony obiekt. Dzięki tej inwestycji dzieci od nowego
roku szkolnego mają komfortowe warunki do zabawy
i nauki.
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Budowa trwała niespełna dwa lata, inwestycja
kosztowała 4 600 000,00 złotych i została w całości
sfinansowana z budżetu gminy. Decyzja o budowie
budynku wielofunkcyjnego, na parterze którego miało
mieścić się Przedszkole została podjęta w 2009 roku.
Pierwsze pieniądze zostały zaplanowane w Uchwale
Budżetowej Rady Miejskiej w Annopolu 4.02.2009 r. –
środki przeznaczono na dokumentację.
W 2010 r. w Uchwale Budżetowej Rady Miejskiej
z dnia 27.01.2010 r. zabezpieczono środki finansowe na
budowę budynku.
Parter nowoczesnego budynku przeznaczonego na
Przedszkole oddała pod klucz firma Stanisława Flisa
FLISBUD z Janowa Lubelskiego.

7 października 2011 roku odbyła się uroczystość
oficjalnego otwarcia nowego budynku Przedszkola
w Annopolu.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
w Kościele parafialnym p.w. św. Joachima i Anny
w Annopolu, którą odprawił ks. Kanonik Andrzej Bąk proboszcz parafii. Po nabożeństwie zaproszeni goście
udali się do nowego obiektu, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości.
Poświęcenia budynku dokonał ks. Kanonik
Andrzej Bąk. W części oficjalnej Pani Dyrektor Iwona
Wojewoda powitała zebranych. W tym ważnym dla nas
wydarzeniu wzięli udział: ks. Kanonik Andrzej Bąk, Poseł
na Sejm Pan Wojciech Wilk, Lubelski Kurator Oświaty
Pan Krzysztof Babisz, przedstawiciel Starostwa
Powiatowego Pan Stefan Stachula, Radni Powiatu
Kraśnik: Pani Małgorzata Kozłowska i Pan Wiesław
Kołczewski, Burmistrz Annopola Pan Wiesław Liwiński,
zastępca Burmistrza Pan Roman Wiśniewski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Gazda,
Radni Gminy Annopol, pracownice Referatu ds. Obsługi
Oświaty z Panią kierownik Anetą Grzesik, Dyrektorzy
Szkół, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek
organizacyjnych działających na terenie gminy Annopol,
emerytowani dyrektorzy i pracownicy Przedszkola, oraz
przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola, przyjaciele
Przedszkola i Przedszkolaki.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na
Sejm RP - P. Wojciech Wilk, Lubelski Kurator Oświaty –
P. Krzysztof Babisz, Członek Zarządu Powiatu Kraśnik –
P. Stefan Stachula, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Annopolu – P. Ryszard Gazda, Przewodnicząca Rady
Rodziców Przedszkola – P. Magdalena Rudziejewska
Rudziewicz. Wszyscy gratulowali Burmistrzowi realizacji
inwestycji zapewniającej godziwe warunki edukacji
najmłodszym mieszkańcom. Przekazali serdeczne wyrazy
uznania i gratulacje z okazji otwarcia nowego budynku
Przedszkola, życzyli przedszkolakom, ich nauczycielom
oraz rodzicom zadowolenia z pobytu w nowej siedzibie
placówki.

Występ grupy pięciolatków

Występ grupy czterolatków

W części artystycznej uroczystości przedszkolaki
zaprezentowały efekty wspólnej zabawy i pracy – wiersze,
tańce, piosenki i przedstawienie o tematyce ekologicznej.
Mimo, że na przygotowanie programu był tylko miesiąc,
dzieci stanęły na wysokości zadania. Popisy najmłodszych
wywołały burzę braw.
Po występach dzieci głos zabrał Burmistrz
Annopola. Burmistrz powitał zaproszonych gości,
podziękował wszystkim osobom bezpośrednio lub
pośrednio zaangażowanym w realizację tego
przedsięwzięcia. Przedstawił historię powstałej inwestycji,
omówił jej przebieg i koszty. Podziękował Radnym za
odwagę w podjęciu tego wyzwania, akceptowanie
inwestycji w kolejnych budżetach gminy. Mówił
o znaczeniu inwestycji w środowisku lokalnym.

Dyrektor Przedszkola wyraziła radość
z powodu powstania placówki na miarę XXI wieku, która
jest i będzie wizytówką miasta. Stworzone tu warunki
pozwolą dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać
zainteresowania a przede wszystkim z wiarą patrzeć
w przyszłość. Obiecała, że zrobi wszystko, aby w nowym
Przedszkolu było zawsze bezpiecznie i radośnie
a atmosfera tu panująca sprzyjała twórczej efektywnej
zabawie, nauce oraz mądremu wychowaniu. Na
zakończenie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania nowego budynku Przedszkola.
Rodzice wraz z przedszkolakami wręczyli kwiaty
na ręce Burmistrza, Pani Dyrektor oraz zaproszonych
gości.
Dyrektor Przedszkola zaprosiła do zwiedzania
budynku Przedszkola, oglądania Kronik przedszkolnych,
wystawy zdjęć z kolejnych etapów budowy Przedszkola,
a także do wpisywania się do Księgi pamiątkowej.
Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na
poczęstunek przygotowany w nowocześnie wyposażonej
kuchni przedszkolnej.
Uroczystość otwarcia budynku dobiegła końca.
Ten wyjątkowy dzień na zawsze wpisze się na karty
lokalnej historii. Najmilej będą go wspominać
przedszkolaki, które po latach oczekiwań mają wreszcie
nowe Przedszkole a w nim odpowiednie warunki do
zabawy.
Za nowe Przedszkole i okazane nam serce
Chylimy czoła w ogromnej podzięce!!!
Dyrektor Przedszkola w Annopolu
Iwona Wojewoda

2

PANORAMA ANNOPOLA 4/2011

DNI ANNOPOLA
W dniach 23-24 lipca 2011 roku miały miejsce
uroczyste obchody Dni Annopola. W tym roku mało tego,
że byliśmy w plenerze, to jeszcze i w eterze, ponieważ
współorganizatorem obchodów było Radio Lublin,
natomiast głównym sponsorem Kompania Piwowarska
Producent Marki Żubr.
Pierwszy dzień annopolskiego święta przebiegał
pod znakiem alchemii słowa i zgromadził na Rynku liczną
publiczność. Po dokonaniu oficjalnego otwarcia święta
przez Burmistrza Annopola - Wiesława Liwińskiego,
nastąpiła promocja monografii pt. „Dzieje miasta
Annopola, czyli Rachowa do 1945 roku" autorstwa
Elżbiety Maj, nauczycielki historii w Miejskim Zespole
Szkół w Annopolu. W monografii autorka wnikliwie
opisuje najstarszą część historii miasta Annopola, od
momentu powstania do roku 1945. Przedstawia nie tylko
narodziny nadwiślańskiego miasta i kolejne lata
dojrzewania, ale ukazuje też żywot jego mieszkańców, ich
działalność gospodarczą i społeczną. Całość uzupełniają
unikatowe zdjęcia. Książka będzie cenną pamiątką dla
wielu pokoleń.
Następnie dokonano promocji debiutanckiego
tomiku wierszy zatytułowanego „Poskładać szept do
szeptu" młodego poety - Maksymiliana Kowala z Borowa,
niegdyś ucznia Zespołu Szkół w Annopolu, a od kilku lat
członka Koła Literackiego „Pegaz", działającego
w Centrum Kultury. Maksymilian jest skromnym
człowiekiem, który znajduje sens w młodzieńczym
pisaniu. Prezentował swoje wiersze na wieczorach
literackich i różnego rodzaju konkursach, zdobywając
nagrody i wyróżnienia. Dzięki wsparciu i pomocy
Burmistrza Annopola, Rady Miejskiej i Centrum Kultury
udało się wydać skromny tomik wierszy skromnego poety.
Podczas wieczoru autorskiego Maksymilian i jego ciocia Agata Kowal zaprezentowali kilka wierszy, których treść
znakomicie harmonizowała z piosenkami w wykonaniu
Radosława Rzepki.
Kulminacyjnym momentem wieczoru było
symboliczne przecięcie wstęgi na obydwu publikacjach
przez Burmistrza Annopola - Wiesława Liwińskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej - Ryszarda Gazdę. Po
tej wzruszającej chwili, książki podpisywane przez
autorów wędrowały do rąk czytelników. A tymczasem
w liryczny nastrój wprowadził zebranych Jacek Kadis bard kraśnicki swoim autorskim programem „Piosenka nie
napisana". Utworów artysty słuchało się jak intymnych
zwierzeń, które wsiąkały w zmrok, tworząc metafizyczny
pejzaż duszy.

Sobotni wieczór zakończono spektaklem
pt. „Kamienie" w wykonaniu koła teatralnego „Akcent"
z Centrum Kultury. Ciekawy w formie, treści i warstwie
muzycznej przekaz autorstwa Lucyny Jaskowskiej,
nawiązywał do motywów legend annopolskich. Słowo,
ruch, światło i muzyka umiejscowione na ulicy między
dwoma budynkami stały się magicznym porozumieniem
między młodymi aktorami a publicznością oraz impulsem
do głębszej refleksji.

Pamiątkowy wpis autorski do monografii

Drugi dzień świętowania rozpoczął się uroczystą
mszą św. w intencji mieszkańców, celebrowaną przez
ks. Kan. Andrzeja Bąka w kościele parafialnym
pw. Św. Joachima i Anny.
Dalsza część obchodów o charakterze festynu,
miała miejsce na stadionie sportowym i rozpoczęła się od
oficjalnego wystąpienia Burmistrza Annopola - Wiesława
Liwińskiego. W części oficjalnej głos zabrali Posłowie
Ziemi Lubelskiej - Wojciech Wilk i Jan Łopata. Swoją
obecnością zaszczycili nas również: Piotr Rzetelski-Radny
Sejmiku Województwa Lubelskiego, Wojciech CzaplaKomendant Powiatowy Policji w Kraśniku, Artur BisKomendant Powiatowy PSP w Kraśniku, Stefan Stachula
i Wiesław Kołczewski-Radni Powiatu Kraśnickiego oraz
Tomasz Siwek-Burmistrz Zawichostu, Wioletta Wilkos
Prezes Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej i Halina WykaSekretarz Miasta Kraśnik.

Goście zaproszeni na obchody Dni Annopola

Symboliczne przecięcie wstęgi na publikacjach
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Na uroczystości przybyli również Radni Rady
Miejskiej w Annopolu wraz z Przewodniczącym Rady
Ryszardem Gazdą, Dyrektorzy Szkół i Przedszkola oraz
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
Święto Miasta to także okazja do rozrywki,
integracji pokoleń i prezentowania dorobku kulturalnego,
toteż zaplanowano wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych.
Podczas festynu towarzyszyły nam Radio Lublin
i Telewizja Kraśnik. Jednak głównym reżyserem imprezy
okazała się aura i niestety niesprzyjające warunki
pogodowe przerwały festyn, dlatego organizatorzy byli
zmuszeni zmodyfikować część programu. Po burzy, która
przeszła nad Annopolem, na scenie zaprezentowała się
grupa teatralna „Arlekin" z Centrum Kultury w „Pokazie
mody ekologicznej", wzbudzając zainteresowanie
publiczności pomysłem inscenizacyjnym, ciekawymi
strojami i rekwizytami wykonanymi z tzw. odpadów.
Ponieważ nie wszystkie grupy z Centrum Kultury
zaprezentowały się na scenie, toteż w ramach
rekompensaty młode wokalistki zostały zaproszone do
udziału w programie „Wakacyjny Jasiek" na antenie Radia
Lublin. Najmłodsza publiczność miała możliwość
skorzystania z urządzeń rekreacyjnych oraz
zaprezentowano dzieciom ekologiczny program „Ziemia
to planeta dla ludzi". Artyści z Lubelskiej Agencji robili
wszystko, aby zachęcić najmłodszych uczestników festynu
do wspólnej zabawy o edukacyjnym charakterze.
W międzyczasie można było obejrzeć pokonkursową
wystawę prac dzieci z Przedszkola w Annopolu oraz
wystawę „Annopol w starej fotografii". Obydwie wystawy
zostały przygotowane przez Koło Historyczno-Wojskowe
działające od kilku miesięcy przy Centrum Kultury. Chętni
mogli odwiedzić stoiska promocyjne, podegustować
potraw z ryb wiślanych oraz wziąć udział w konkursach
sponsorowanych przez Radio Lublin, Urząd Wojewódzki
i Żubr.

Występ Klubu Aktywnego Seniora

Następnie program biesiadny Lubelskiej Agencji
Artystycznej z dynamicznym tańcem i śpiewem oraz
barwnymi strojami był dla publiczności znakomitą zabawą.
Gwiazdą niedzielnego wieczoru był Zespół Redlin, który
dał fantastyczny i żywiołowy koncert. Silny i mocny głos
wokalisty, profesjonalizm występujących muzyków
i repertuar obejmujący przeboje muzyki folkowej
z różnych zakątków świata w ekspresyjnych i ciekawych
aranżacjach, rozgrzały annopolską publiczność.

Artyści z Lubelskiej Agencji Artystycznej

Zabawy z Lubelską Agencją Artystyczną
Występ Zespołu REDLIN

Wieczorną część programu zdominował folklor
i biesiada. Gminny Klub Aktywnego Seniora
zaprezentował publiczności pieśni i wiersze przygotowane
na okoliczność festynu.

Na zakończenie festynu zagrał Zespół Far Away
mrz Ostrowca, który bawił publiczność własnymi
kompozycjami i utworami coverowymi.
UM
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ŚWIĘTO MALIN W OPOCE
7 sierpnia w Opoce Dużej Stowarzyszenie Kobiety
Razem wspólnie z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej
zorganizowało pierwsze w gminie obchody Święta Malin.
Celem festynu była integracja społeczeństwa
Opoki, wzajemne poznawanie się oraz wyeksponowanie
dobrych, szlachetnych cech „bycia razem" a tym samym
zadowolenia z życia codziennego i szacunku do siebie
nawzajem.
W uroczystościach udział wzięli: Burmistrz
Annopola - Wiesław Liwiński, ks. Kanonik Andrzej Bąk,
Sekretarz Gminy - Jadwiga Łukasiewicz, Skarbnik Gminy
- Lila Kaczor, Radni Rady Miejskiej: Lucyna Jaskowska,
Danuta Ćwik, Eugeniusz Duda, Dyrektor PSP w Opoce Anna Niezabitowska.
Sponsorami Święta Malin byli: Wiesław
Kołczewski - Radny Powiatu Kraśnickiego, Prezes
przedsiębiorstwa „Annex", Andrzej Dłubek - dyrektor
przedsiębiorstwa „Annex", Jadwiga Pawłaszek przedsiębiorstwo TRANS - AGRO - BUD, Marek Malec młynarz z młyna w Annopolu, Jarosław Pizior - wikliniarz
z Kosina, Zdzisław Kwieciński - przedsiębiorstwo TRANS
- DREW, Maksymilian Bochen - Usługi Kowalskie,
Andrzej Gawrysiak - Usługi Stolarskie, Marian Duda,
Danuta Ćwik - Radna Rady Miejskiej, sołtys wsi - Józef
Gałat.
W programie uroczystości znalazły się konkursy:
- na najsmaczniejsze ciasto z malinami - I miejsce
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Bliskowic,

- najładniejszy koszyk malin - I miejsce Wioleta Jaśkiewicz
z Opoki,
- młócenie zboża cepami - I miejsce Zdzisław Kwieciński
- robienie powróseł - I miejsce Lila Kaczor z Bliskowic

Zawody podczas “Święta Malin”

Wszyscy uczestnicy konkursów z rąk Burmistrza
Wiesława Liwińskiego oraz Prezesa przedsiębiorstwa
Annex Wiesława Kołczewskiego i Dyrektora Andrzeja
Dłubka otrzymali atrakcyjne nagrody.
Obchody uświetniły występy zespołów:
Linowianki z Linowa, Powiślanki ze Świeciechowa, Klub
Aktywnego Seniora z Annopola oraz Kasia Smolarek
z Chwałowic.
UM

III DZIEŃ MIEJSCOWOŚCI BLISKOWICE
Dnia 14 sierpnia na placu przed remizą OSP
w Bliskowicach odbyła się impreza kulturalno rekreacyjna pod nazwą „ III Dzień Miejscowości
Bliskowice".
W festynie wzięli udział: członek Rady Powiatu
Kraśnickiego Stefan Stachula oraz Radny Powiatu
Kraśnickiego Wiesław Kołczewski, Burmistrz Annopola
Wiesław Liwiński oraz zastępca Burmistrza Roman
Wiśniewski, Radni Rady Miejskiej w Annopolu: Wiesław
Dąbrowski, Danuta Ćwik i Eugeniusz Duda, Ks. Marcin
Dębski, sołtysi, delegacje OSP z sąsiednich miejscowości
oraz przedstawicielki stowarzyszeń z Opoki,
Świeciechowa, Grabówki i Suchej Wólki. Występy
zespołów artystycznych trwały nieprzerwanie od godziny
15 do 20. Przed publicznością licznie zgromadzoną (250300 osób) wystąpili: Zespół „Krzemień" ze Szkoły
Podstawowej w Świeciechowie, zespół wokalny „Jubilat"
z Kraśnika, Katarzyna Góras, przepięknie śpiewająca
14 letnia uczennica z Linowa, Zespół „Powiślanki"
z obrzędem pieczenia chleba oraz kapela podwórkowa
„Apasze". Od godziny 20 zaczęła się zabawa taneczna pod
gołym niebem, do tańca przygrywał zespół „Revers"
z Annopola. Ok. godziny 21 odbył się pokaz sztucznych
ogni. Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs na
najsmaczniejsze ciasto z owocami. Do konkursu zgłoszono
20 ciast.
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I miejsce zdobyła Pani Marzena Jabłońska ze
Świeciechowa.
Wszyscy zaproszeni goście ( władze gminne,
radni, sołtysi, członkowie OSP i okoliczne stowarzyszenia)
oraz występujący artyści zostali zaproszeni na
poczęstunek, który przygotowały Panie ze Stowarzyszenia
Kobiet Aktywnych. Serwowano między innymi pierogi
z kapustą i grzybami, swojskie wyroby wędliniarskie oraz
chleb ze smalcem i kwaszonym ogórkiem.

Występ Kapeli Podwórkowej “Apasze”

Impreza trwała prawie do rana, a to głównie dzięki
pięknej pogodzie oraz wspaniałym i niezawodnym jak
zwykle mieszkańcom Bliskowic i gościom z okolicznych
miejscowości. Na kolejne święto miejscowości
zapraszamy już za rok.
UM
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INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA SZANSĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA
Od 1 września 2011 r. w szkołach prowadzonych
przez Gminę Annopol rozpoczęły się zajęcia edukacyjne
w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla
każdego dziecka" współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem projektu jest wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z klas I-III poprzez
indywidualizację procesu kształceniowego we wszystkich
szkołach prowadzonych przez Gminę Annopol, w okresie
od września 2011 r. do czerwca 2012 r.
Projekt przewiduje realizację zajęć edukacyjnych
rozwijających zdolności dzieci, wyrównujących deficyty
wiedzy z zakresu edukacji polonistycznej, matematyczno
przyrodniczej, korygujących wady postawy oraz
rozwijających zdolności wokalno-taneczne u uczniów
klas I-III szkół podstawowych. Rodzaje zajęć stanowią
odpowiedź szkół na zdiagnozowane problemy.
W poszczególnych szkołach odbywają się
następujące zajęcia:
1.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa
Poniatowskiego w Annopolu:
- zajęcia wyrównawcze dla 26 uczniów z trudnościami
w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla
34 uczniów,
- zajęcia dla 27uczniów zdolnych w zakresie zajęć
matematyczno-przyrodniczych,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 30 uczniów.
Łącznie przez cały okres trwania projektu
przeprowadzonych w szkole zostanie 416 godzin zajęć
edukacyjnych dla grupy docelowej 83 uczniów.
2.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie:
- zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla
4 uczniów,
- zajęcia dla uczniów zdolnych w zakresie matematycznoprzyrodniczym dla 3 uczniów,
Przez cały okres trwania projektu przeprowadzonych
w szkole zostanie 128 godzin zajęć edukacyjnych dla grupy
docelowej 7 uczniów.
3.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut
w Grabówce:
- zajęcia wyrównawcze w czytaniu i pisaniu dla
11 uczniów,
- zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla
4 uczniów.
W sumie przeprowadzonych zostanie w szkole 96 zajęć
edukacyjnych dla docelowej grupy 11 uczniów.
4.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiszowie
- zajęcia wyrównawcze w czytaniu i pisaniu dla
10 uczniów,
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- zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla
9 uczniów.
Łącznie przeprowadzonych zostanie 128 zajęć
edukacyjnych dla docelowej grupy 10 uczniów.
5.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie :
- zajęcia wyrównawcze w czytaniu i pisaniu dla
10 uczniów,
- zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla
10 uczniów.
W okresie trwania projektu przeprowadzonych zostanie
łącznie 128 zajęć edukacyjnych w szkole.
6.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opoce:
- zajęcia wyrównawcze w czytaniu i pisaniu dla 4 uczniów,
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 2 uczniów
zdolnych,
- zajęcia polonistyczne dla 2 uczniów zdolnych.
Łącznie przez cały okres trwania projektu
przeprowadzonych w szkole zostanie 128 godzin zajęć
edukacyjnych dla grupy docelowej 8 uczniów.
7.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Świeciechowie:
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 9 uczniów,
- zajęcia wokalno taneczne dla 16 uczniów,
Przez cały okres trwania projektu
przeprowadzonych w szkole zostanie 128 godzin zajęć
edukacyjnych dla grupy docelowej 17uczniów.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w PSP w Świeciechowie

W ramach projektu zakupione zostały pomoce
dydaktyczne i wyposażenie na kwotę 119.993,00 zł.
Stanowią one ważny element w realizacji zajęć
edukacyjnych dotyczących indywidualizacji nauczania.
Realizacja projektu wprowadza w edukację klas
I-III innowacyjne działania, które przyczyniają się do
rozwoju u uczniów umiejętności polonistycznych,
matematyczno-przyrodniczych, wokalnych i tanecznych.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej poprawią stan fizyczny
u dzieci, poprawią samokontrolę i korekcję postawy.
UM
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DOŻYNKI GMINNE
,,Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić i ziemi
błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie
wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mozolnej
i zabiegów całorocznych"
Z.Gloger
W niedzielę 21 sierpnia odbyły się Dożynki
Gminne, nawiązujące do prastarego gospodarskiego święta
wsi, stanowiącego symboliczne zwieńczenie ciężkiej
i znojnej pracy rolników.
Święto żniwne rozpoczęto, jak co roku,
przemarszem korowodu dożynkowego sprzed Urzędu
Miejskiego do Kościoła Parafialnego na uroczystą Mszę
Świętą Dziękczynną w intencji rolników
i w podziękowaniu za tegoroczne zbiory. Msza Święta
celebrowana była przez proboszcza tutejszej parafii
ks. kanonika Andrzeja Bąka. Po jej zakończeniu, na stadion
miejski przemaszerował barwny korowód dożynkowy,
prowadzony przez Ranczo u Kowala, Starostów Dożynek
oraz Kapelę Ludową. W korowodzie podążały poczty
sztandarowe, druhowie OSP z terenu gminy, delegacje
z pięknymi wieńcami dożynkowymi, wykonanymi
z tegorocznych zbiorów. Za nimi władze samorządowe,
goście zaproszeni oraz mieszkańcy Miasta i Gminy
Annopol. Otwarcia uroczystości dożynkowych dokonał
Burmistrz Annopola Pan Wiesław Liwiński, który powitał
gości i wszystkich zebranych. Podczas tegorocznych
dożynek swoją obecnością zaszczycili nas m.in. : Poseł na
Sejm Pan Wojciech Wilk, Lubelski Kurator Oświaty Pan
Krzysztof Babisz, Radny Sejmiku Województwa
Lubelskiego Pan Piotr Rzetelski, przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie Pani Zofia Gorgol,
Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Pan
Zbigniew Gawdzik, przedstawiciele zaprzyjaźnionych
samorządów oraz zaproszeni goście .

Starostów Dożynek - panią Iwonę Iskrę i pana Bogusława
Stępnia. Dożynkowym chlebem podzielono się z gośćmi
i uczestnikami uroczystości. Ten gest jest wyrazem
solidarności i woli pomocy drugiemu człowiekowi. Część
oficjalną zakończono tradycyjnie ,,Rotą",
która
przypomina o wartości ziemi rodzinnej i szczytnych
ideałach naszych ojców, które pozostały niepisanym
testamentem dziejowym. W części festynowej zebrani
wzięli udział w biesiadzie dożynkowej słuchając pieśni,
wierszy i monologów oraz oglądając żywiołowe tańce
w wykonaniu naszych lokalnych zespołów, kultywujących
piękne ludowe tradycje. Na scenie zaprezentowały się
m.in. Zespół Artystyczny ,,Borowiacy" z Borowa,
Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Ludowy z PSP
w Świeciechowie, Zespół Śpiewaczy ,,Powiślanki " oraz
Bogumiła Dolecka z Popowa.
Biesiada dożynkowa zakończyła się występem
Kapeli Władysława Pogody z Kolbuszowej, która od wielu
lat niezmordowanie kultywuje lasowiacki folklor, biorąc
udział w festiwalach i przeglądach, zdobywając prestiżowe
nagrody. Szczególne zainteresowanie publiczności
wzbudził nestor Kapeli - 91-letni Pan Władysław, któremu
można było pozazdrościć wigoru, humoru i talentu.
W programie Święta Plonów nie zabrakło oczywiście
konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Splatanie
wieńców jest jedną z najstarszych rolniczych tradycji
i pozwala zachować ciągłość i jedność kulturową wielu
pokoleń. W tym roku swą pracą artystyczną
i pomysłowością pochwaliło się 11 grup wieńcowych
z terenu gminy. Przygotowane wieńce dożynkowe
prezentowały się jak niezwykłe dzieła sztuki. Najwyżej
oceniono, przyznając ex aeguo Ι miejsce, wieniec
,,Powiślanek "ze Świeciechowa i wieniec z Zabełcza,
II miejsce przyznano wieńcowi z Grabówki. W kategorii
wieńców współczesnych najwyżej oceniony został wieniec
z Borowa. Rozstrzygnięty również został konkurs na
najładniejszy ogródek przydomowy, w którym zwyciężyli
ex aeguo Państwo Katarzyna i Grzegorz Sędrowie
z Annopola oraz Pani Beata Płudowska z Borowa. Za
najbardziej zadbane gospodarstwo rolne uznano
gospodarstwo Pani Justyny Kopeć z Grabówki Kolonii.
Zwycięzcom i pozostałym uczestnikom obydwu
konkursów wręczono nagrody.

Dzielenie dożynkowego chleba przez
Starostów Tegorocznych Dożynek
i Burmistrza Annopola

Goście zaproszeni w swoich wystąpieniach
zwracali uwagę na trudne warunki pogodowe, w jakich
w tym roku przyszło pracować rolnikom oraz składali
podziękowania za wysiłek i zbiory. Momentem
kulminacyjnym dożynkowego święta było przekazanie
bochna świeżego, pachnącego chleba jako symbolu
dostatku i pomyślności, na ręce Burmistrza przez
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Ponadto ogłoszono również wyniki Zawodów
Wędkarskich o Puchar Burmistrza, w których
uczestniczyło 25 wędkarzy.
Zwycięzcami zawodów zostali:
I miejsce - Kózka Czesław
II miejsce - Suchowolak Mariusz
III miejsce - Bernat Marcin
IV miejsce - Badura Mariusz
V miejsce - Wilk Stanisław
VI miejsce - Woźniak Henryk
Podczas festynu dużym zainteresowaniem
cieszyły się stoiska promocyjne i gastronomiczne.
Z zaciekawieniem przyglądano się wystawie
gołębi i ptactwa domowego.
Wyjątkowo smakował pyszny smalec z kiszonym
ogórkiem i bardzo smaczne różnorodne gatunki ciasta.
Dzieci mogły poszaleć na dmuchanych zjeżdżalniach
i skorzystać z przejażdżki kucykiem. Zważywszy, że
festynowi dożynkowemu towarzyszyła w tym roku piękna
i słoneczna pogoda. Pod wieczór mnóstwa energii
i fantastycznej zabawy dostarczył publiczności Marcin
Siegieńczuk z Zespołem, który swoimi przebojami
wprowadził w świetny nastrój.
Następnie publiczność z zapartym tchem
przyglądała się mrożącym krew w żyłach wyczynom
utytułowanego sportowca szkoły Karate DO Black
Kombat - Mistrza Jurija Ziniewicza z Białorusi. Był to
niezwykły pokaz siły, mądrości i talentu. Z pewnością na
długo pozostanie w pamięci annopolskiej publiczności.

Marcin Siegieńczuk z zespołem rozbawił
annopolską publiczność

Festyn dożynkowy zakończył się wyśmienitą
zabawą z Zespołem ,, Rewers ", którego muzyka cieszy się
dużym powodzeniem.
Lucyna Jaskowska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Pełni dyżur w czwartki w godz. 10:00 - 12:00
w pok. 17 (II piętro)
Urzędu Miejskiego w Annopolu
ul. Rynek 1
tel. (15)861 30 61 wew. 23 lub 663 440 950
e-mail: przewodniczacy@annopol.eurzad.eu

DOŻYNKI POWIATOWE
W dniu 11 września 2011 r. w Wilkołazie odbyły
się Dożynki Powiatowe Powiatu Kraśnickiego,
organizowane przez starostę kraśnickiego Tadeusza
Wojtaka i wójta gminy Wilkołaz Andrzeja Łysakowskiego.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.00 mszą
św. w intencji rolników, w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela w Wilkołazie. Barwny korowód z wieńcami
dożynkowymi przemaszerował następnie na stadion Unii
Wilkołaz.
,

Reprezentacja Annopola podczas Dożynek Powiatowych

Uroczystego otwarcia „Święta Plonów" dokonał
gospodarz - wójt gminy Wilkołaz - Andrzej Łysakowski.
Po nim głos zabrał starosta kraśnicki Tadeusz Wojtak.
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Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
Posłowie na Sejm RP: Jan Łopata, Wojciech Wilk,
Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa
Lubelskiego - Krzysztof Hetman, Przedstawiciel
Wojewody Lubelskiego - Jan Buczma, Lubelski Kurator
Oświaty - Krzysztof Babisz Prezes KRUS - Henryk
Smolarz.
Po powitaniu przybyłych gości, starostowie
Dożynek - Leokadia Kosikowska z Dąbrowy gm. Trzydnik
Duży i Marian Ryś, Obroki, gm. Wilkołaz- uroczyście
przekazali bochen chleba z tegorocznego ziarna na ręce
gospodarzy Dożynek - starosty kraśnickiego i wójta
Wilkołaza. Członkinie zespołu ludowego częstowały
chlebem zgromadzoną publiczność, która z przyjemnością
go kosztowała.
Honorowe odznaki Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi "Zasłużony dla rolnictwa" otrzymali: Stanisław
Ładziak (Studzianki, gm. Zakrzówek), Jerzy Serwinek
(Kolonia Pasieka, gm. Kraśnik), Jan Pęzioł (Węglin,
gm. Trzydnik Duży), Marek Kowal (Polichna III,
gm. Szastarka), Tomasz Szot (Bliskowice, gm. Annopol),
Grzegorz Chmiel (Wilkołaz II, gm. Wilkołaz), Mirosław
Wrzołek (Liśnik Duży Kolonia, gm. Gościeradów),
G r z e g o r z L a t a w i e c ( G o ś c i e r a d ó w U k a z o w y,
gm. Gościeradów), Henryk Cieśłik (Ludmiłówka,
gm. Dzierzkowice), Józef Mazur (Józefin, gm. Urzędów).
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Medale starosty kraśnickiego otrzymali z rąk
starosty Tadeusza Wojtaka starostowie Dożynek, zaś
dyplomami za szczególne osiągnięcia w produkcji rolnej
nagrodzeni zostali: Tomasz Bis (Dzierzkowice Podwody),
Julian Bielak (Popkowice Księże, gm. Urzędów), Janusz
Lenart (Góry Kolonia, gm. Zakrzówek), Jerzy Rapa
(Wilkołaz Górny), Zbigniew Pizoń (Zalesie,
gm. Wilkołaz), Marek Malarczyk (Wilkołaz III), Adam
Jach (Trzydnik Duży Kolonia), Paweł Trancygier
(Księżomierz Dzierzkowska, gm. Gościeradów), Tomasz
Surdacki (Suchynia, gm. Kraśnik), Andrzej Ortyl
(Świeciechów Poduchowny, gm. Annopol).
Dyplomem i nagrodą Starosty Kraśnickiego za
szczególne osiągnięcia w produkcji owoców miękkich
wyróżnieni zostali: Ryszard Kowal (Słodków III,
gm. Kraśnik), Tomasz Rachoń (Zakrzówek Wieś), Mariusz
Jakubaszek (Blinów I, gm. Szastarka).
Tradycyjnie podczas dożynek w ludowym
repertuarze zaprezentowały się zespoły artystyczne
z terenu powiatu kraśnickiego.
Jurorzy w składzie: Andrzej Maj - radny powiatu
kraśnickiego, Zbigniew Wichrowski - dyrektor Muzeum
im. 24 Pułku Ułanów w Kraśniku oraz Andrzej Wojtan regionalista, dziennikarz „Kuriera Lubelskiego" ocenili
wieńce zgłoszone do konkursu na najładniejszy wieniec
dożynkowy.

W kategorii wieńca tradycyjnego zwyciężyła
grupa z Sołectwa Zabełcze, gm. Annopol, a kolejne miejsca
przypadły dla KGW Rzeczyca Ziemiańska (gm. Trzydnik
Duży) i Sołectwa Suchynia (gm. Kraśnik). Laureatem
w kategorii wieńca współczesnego zostało KGW
z Moniaków (gm. Urzędów), drugie miejsce zajął zespół
ludowy z Ksieżomierzy (gm. Goscieradów), a trzecie
mieszkańcy wsi Aleksandrów (gm. Gościeradów).
Po południu doskonałą zabawę i niezapomniane
wrażenia zapewnił ukraińskie zespół folklorystyczny
GERDAN, po którym wystąpił zespół „Lider Dance".
Wieczorem na scenie wystąpiła gwiazda wieczoru - zespół
„LIBER" i Sylwia Grzeszczak.
Po pokazie sztucznych ogni obchody
powiatowego „Święta Plonów" zakończyła dyskoteka pod
gołym niebem - do tańca przygrywał zespół DJ Mario.
Uroczystościom towarzyszyły stoiska promocyjne
gmin, które chwaliły się tym, co u nich najpiękniejsze
i najsmaczniejsze. Na stoisku promocyjnym naszej gminy
nie mogło zabraknąć smacznej ryby, swojskiego smalcu
a także ciast przygotowanych w tym roku przez
Stowarzyszenie „Kobiety Razem" z Opoki.
Zaprezentowane zostały również materiały
promocyjne tzn. foldery, mapy, wirtualny spacer po gminie
Annopol oraz zdjęcia z lotu ptaka i wystawa „Skarby
annopolskiej kopalni".
UM

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012
w Gminie Annopol odbyła się 1 września w Publicznej
Szkole Podstawowej w Świeciechowie. Rozpoczął się
zatem dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców kolejny rok
pracy i nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.
Najważniejszym wyznacznikiem rozwoju
annopolskiej oświaty są wyniki uczniów z egzaminów,
sprawdzianów a także różnego rodzaju konkursów
i zawodów sportowych. W ubiegłym roku szkolnym
uczniowie z terenu gminy zajmowali medalowe miejsca
w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. Te
wszystkie sukcesy to przede wszystkim wielka zasługa
nauczycieli, którzy motywują swoich wychowanków do
efektywnej pracy.

Zaangażowanie pedagogów wspierane jest przez
organ prowadzący szkoły, a więc Gminę Annopol. Ażeby
szkoła była przyjazna i bezpieczna należy w nią
inwestować i stale podnosić jej walory estetyczne.
W okresie wakacyjnym udało nam się dokonać
remontu kolejnego budynku szkolnego. Po budynkach
szkół w Grabówce, Kosinie i Annopolu wyremontowanych
w ostatnich dwóch latach jest to trzecia placówka
oświatowa, która zmienia swój wygląd. Dokonana została
wymiana dachu na kwotę 86 tys. zł. a w najbliższym
miesiącu zostanie wykonana elewacja zewnętrzna
budynku na kwotę 84 tys zł. Remontowane jest również
boisko przy szkole. Środki na ten cel pochodzą z funduszu
sołeckiego wsi.
W sierpniu otrzymaliśmy informację
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, że wniosek który
składaliśmy w ramach 0,6% rezerwy oświatowej na
wymianę okien w Publicznej Szkole Podstawowej
w Opoce został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu
w najbliższych miesiącach zostaną wymienione okna na
kwotę 20 tys. zł. z czego 10 tys. zł. to wkład własny gminy.
Gmina wspiera również szkoły publiczne
prowadzone przez inne podmioty niż jednostka samorządu
terytorialnego. W bieżącym roku przekazano 15 tys. zł. dla
Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowie prowadzonej
przez Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi Borów na
remont dachu na budynku szkoły.

Wręczenie upominków dla szóstoklasistów
z PSP w Świeciechowie
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Uczniowie PSP w Świeciechowie podczas uroczystej
inauguracji roku szkolnego 2011/2012

Rok szkolny 2011/2012 na pewno przejdzie do historii
naszego miasta. Od tego roku bowiem najmłodsze dzieci
rozpoczynają swoją edukację w nowym budynku
przedszkola. Inwestycja kosztować będzie samorząd
ok.. 4.450.000, 00 zł.
W tym roku uwzględniając
oczekiwania rodziców, ich zainteresowanie edukacją
przedszkolną utworzona została dodatkowa grupa dla
młodszych dzieci.
Wszystkie nasze działania mają na celu
podniesienie jakości pracy w szkołach, co przekłada się na
efekty nauczania i rozwój uczniów. Dzięki temu szkoła
oprócz miejsca obowiązkowej nauki, staje się miejscem do
którego przychodzi się z przyjemnością.
Z okazji nowego roku szkolnego życzymy
uczniom jak najlepszych ocen i wielu sukcesów; rodzicom
jak najwięcej radości ze swoich pociech i ich edukacyjnych
postępów; nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej.
UM

AKTUALNOŚCI Z ŚDS
Czekając na przeniesienie do nowego budynku
Środowiskowy Dom Samopomocy poszerza swoją
działalność. Decyzją budżetową nr 61 Wojewody
Lubelskiego z dnia 09.08.2011r. otrzymaliśmy 2 nowe
miejsca dla podopiecznych od września 2011r oraz
30 tysięcy zł na zakup wyposażenia do nowej siedziby.
Środki te pochodzą z rezerwy celowej, ale oprócz
tego Lubelski Urząd Wojewódzki przyznał nam kwotę
20 tysięcy zł, które również przeznaczone mają być na
wyposażenie pracowni terapeutycznych i miejsca
hostelowego.

Poszerzenie bazy materialnej placówki spowoduje
wzrost jakości usług świadczonych przez Dom oraz
wyższy komfort pracy.
Osoby zainteresowane i chętne do uczestnictwa
w terapii zapraszamy do obejrzenia i zapoznania się ze
specyfiką świadczonej rehabilitacji już w nowym budynku
od miesiąca listopada tego roku.
ŚDS

1 MIEJSCE W PRZEGLĄDZIE PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
W JANOWIE LUBELSKIM
30 lipca 2011roku podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Annopolu wzięli udział
w II Janowskim Przeglądzie Piosenki Turystycznej dla
podopiecznych z Ośrodków Wsparcia województwa
lubelskiego. Przegląd zorganizowany był przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim
pod hasłem ”jesteśmy… nie przechodź obojętnie…”
Po długich przygotowaniach, codziennych
próbach w pracowni muzykoterapii pod czujnym okiem
instruktora pana Piotra Pileckiego , podopieczni : Łukasz
Kalinowski, Maria Szymanek oraz Piotr Tomczyk
pojechali ,by zaprezentować swoje zdolności muzyczne
i wokalne na wielkiej scenie. Muzyka i śpiew dla tych
osób są wielką pasją i wspaniałym przeżyciem mogąc
wystukiwać rytm ulubionych piosenek.
Podczas przeglądu podopieczni zaprezentowali
dwie piosenki o tematyce turystycznej: „Rozmyślanie nad
wodospadem” i „Gór mi mało”. Akompaniament na
keyboardzie przygrywał Łukasz Kalinowski a pomagał
mu pan Piotr Pilecki grając na gitarze.
Po występie naszego zespołu jury po krótkiej
naradzie jednogłośnie stwierdziło, że nasz zespól
zaśpiewał najładniej i przyznało nam I miejsce.
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Podopieczni ŚDS w Annopolu na przeglądzie
w Janowie Lubelskim

To już kolejny sukces naszych podopiecznych
i mamy nadzieję że nie ostatni, bo w najbliższych
miesiącach występować będą jeszcze na wielu scenach.
ŚDS
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90 - LECIE ZWIĄZKU OSP RP
Centralne uroczystości z okazji 90 rocznicy
zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce w dniu
8 września poprzedziła konferencja prasowa, która odbyła
się w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego
w Warszawie. Z dziennikarzami spotkali się: wicepremier,
prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar
Pawlak, podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew
Sosnowski, komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej generał bryg. Wiesław Leśniakiewicz oraz
wiceprezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny.
O godzinie 10 w Bazylice Archikatedralnej
św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście rozpoczęła się
uroczysta msza św., którą koncelebrował metropolita
warszawski arcybiskup, kard. Kazimierz Nycz. Wzięli
w niej udział zaproszeni goście, licznie przybyłe delegacje
z całej Polski oraz władze Związku. Wydarzenie uświetniło
przybycie blisko 90 pocztów sztandarowych z całego kraju
oraz występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów.
Po mszy delegacja przedstawicieli pożarnictwa polskiego
złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Natomiast orkiestra oraz poczty sztandarowe
przemaszerowały na plac Zamkowy.
Główna uroczystość odbyła się w Sali Wielkiej
Zamku Królewskiego. Wzięli w niej udział licznie
zaproszeni goście, delegacje strażaków z poszczególnych
województw oraz władze Związku i Państwowej Straży
Pożarnej.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali
strażacy ochotnicy, którzy narażając własne życie i zdrowie
wykazali się wyjątkową odwagą w działaniach
ratowniczych. Wśród zaproszonych i odznaczonych był
druh z naszej gminy z OSP Janiszów Marian Rybak
któremu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za
wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi
w bezpośrednich działaniach ratowniczych przyznał
srebrną odznaką Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej.

Wręczenie odznaczenia dla dh Mariana Rybaka przez
Podsekretarza Stanu MSWiA Zbigniewa Sosnowskiego
UM

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W dniu 10.07.2011r na boisku sportowym
w Grabówce został rozegrany kolejny turniej piłki nożnej
Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza
Annopola.

Najlepszym zawodnikiem rozgrywek został
Dawid Kapica z drużyny OSP Grabówka a najlepszym
bramkarzem Jakub Środa z drużyny OSP Borów.

Mecz drużyn z Popowa i Grabówki

Wręczenie nagród podczas Turnieju Piłki Nożnej OSP
w Grabówce

W turnieju udział wzięło siedem drużyn z terenu
gminy które jak zwykle stoczyły zacięte pojedynki
w dwóch grupach eliminacyjnych. W pasjonującym finale
po dogrywce i rzutach karnych drużyna z Grabówki
pokonała Borów i z kompletem punktów zwyciężyła
turniej. W meczu o trzecie miejsce Sucha Wólka pokonała
Bliskowice.
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Zwycięzcom Burmistrz Annopola Wiesław
Liwiński wręczył dyplomy i puchary gratulując wyników.
Burmistrzowi asystował ks. Mirosław Bończoszek
Proboszcz parafii Grabówka, który kibicował strażakom.
UM
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MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY “SKAŁKA” ANNOPOL
Bardzo udany sezon 2010/2011 mają za sobą
zawodnicy MKS Skałka Annopol. Do największych
sukcesów młodych siatkarzy można zaliczyć:
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach w piłce siatkowej
chłopców w Kraśniku
I miejsce w Rejonowych Igrzyskach w piłce siatkowej
chłopców
III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach w piłce siatkowej
chłopców w Białej Podlaskiej
II miejsce w Rejonowych eliminacjach do ogólnopolskiego
Turnieju Kinder+Sport w Opolu Lubelskim
V miejsce w finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego
Turnieju Kinder+Sport w Świdniku
III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piłki
Siatkowej i Minisiatkówki w Lublinie
IX miejsce w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Piłki
Siatkowej w kategorii młodzika
VI miejsce w Ogólnopolskim Zimowym Turnieju Nadziei
Olimpijskich w Warszawie
VIII miejsce w VII Ogólnopolskim Turnieju Młodzików
w piłce siatkowej rocznika 1997 w Białej Podlaskiej
X miejsce w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Kadeta.

Zarząd Klubu podjął decyzję o nie zgłaszaniu do
rozgrywek drużyny kadeta, która startowała w zawodach w
poprzednim sezonie. Kilku zawodników osiągnęło już
wiek juniora /Błażej Szot, Damian Mochol, Patryk
Kwiatkowski, Sebastian Dolecki, Adrian Wójcicki/,
natomiast najlepszy zawodnik tej drużyny/ członek
wojewódzkiej kadry kadeta oraz uczestnik Mistrzostw
Polski Kadr Wojewódzkich/- Wasiluk Bartosz od
przyszłego sezonu będzie zawodnikiem GUMP Ostrowiec
Świętokrzyski.

XVII Festiwal Minisiatkówki

W maju 2011 roku z uwagi na duże
zainteresowanie siatkówką wśród dziewcząt Zarząd Klubu
MKS Skałka postanowił dokonać naboru do grupy
dziewcząt z rocznika 2000 /i młodsze/, którą poprowadzi
trener Ul.. Renata.

Zawodnicy MKS Skałka na XVII Festiwalu
Minisiatkówki i Piłki Siatkowej
Lublin 17-19.06.2011

Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęły się
obozem sportowym pod koniec sierpnia. Zawodnicy
wystartują w tym roku w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi
Młodzika, do rozgrywek której, Klub zgłosił 2 drużyny.
W drużynie z rocznika 1998 prowadzonej przez
trenera Zbigniewa Siewierskiego wystąpią: Nowak
Dominik, Stojek Mikołaj, Maruszewski Patryk,
Chałupczak Łukasz, Wilke Michał, Pulnicki Piotr, Puzio
Dawid, Grzebyk Damian, Siebielec Adrian, Kamieniarz
Kacper/zawodnik z Gościeradowa/.
W drugiej drużynie z rocznika 1999 /i młodsi/
prowadzonej przez trenera Józefa Wojtaszka wystąpią:
Niedziela Damian, Nowak Damian, Nowak Jakub, Nowak
Kamil, Giezek Michał, Grzesik Adrian, Wójtowicz Jakub.
Rozgrywki młodzika to seria czterech
dwudniowych turniejów wojewódzkich, z których
pierwszy odbędzie się już w dniach 1-2 października 2011
r. w Kraśniku.
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MKS Skałka grupa dziewcząt rocznik 2000 i młodsi

Skład grupy tworzą zawodniczki: Sęder Wiktoria,
Janicka Natalia, Janicka Martyna, Wójcicka Klaudia,
Romańska Kinga., Wojtaszek Julia, Wilk Klaudia, Gazda
Dominika, Żyłka Natalia, Bednarek Julia, Przybylska
Patrycja, Złotucha Paulina, Kowalczyk Julia.
Wszystkich młodych sympatyków siatkówki
zapraszamy na treningi,które odbywają się w Sali Zespołu
Szkół w Annopolu.
Zbigniew Siewierski
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