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 WSTĘP 

 

Obszarem realizacji Planu Odnowy Annopola jest teren tej miejscowości,  a czas jego 

realizacji obejmuje lata 2008-2015. 

Aktywność i zaangażowanie społeczności Annopola w sprawy miasta zmaga się z ciągłym 

niedostatkiem środków finansowych uniemożliwiających realizację wielu koniecznych zadań. 

W związku z otwierającymi się możliwościami korzystania z różnych funduszy postanowiono 

przygotować niniejsze opracowanie by wesprzeć starania o dofinansowanie planowanych inwestycji.  

Aktualnie miasto zamieszkują 2 713 osoby. Obok aktywnej Rady Osiedla Annopol I                              

i Annopol II działają także: Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Wisła”, Ochotnicza Straż Pożarna, 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol,. Ich członkowie wspólnie z mieszkańcami 

postanowili opracować plan rozwoju miejscowości. Jego realizacja przyczyni się do podniesienia 

standardu życia mieszkańców, zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

Wykorzystanie naturalnych atutów Annopola ma wpłynąć na rozwój życia kulturalno - społecznego 

na terenie naszej miejscowości 

Określono zadania służące zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych oraz 

rozbudzające poczucie tożsamości społeczności, sprzyjające zachowaniu i kontynuowaniu 

dziedzictwa kulturowego. 
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I. C H A R A K T E R Y S T Y K A      M I E J S  C O W O Ś C I 

                                                

 

Położenie miejscowości 

Miasto Annopol usytuowane jest w zachodniej części powiatu kraśnickiego, w południowo-

zachodniej części województwa lubelskiego. Leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

komunikacyjnych: Lublin-Kielce i Puławy-Rzeszów.  

Niewiele miast w Polsce jest tak pięknie położonych jak Annopol. Miasto znane jest                                 

z organizowanych tu od niepamiętnych czasów dużych jarmarków. Miasto Annopol posiada 

wspaniałe walory historyczne, krajobrazowe, przyrodnicze i rekreacyjne. Znaczne kompleksy leśne, 

czyste powietrze, malownicze tereny stwarzają szansę rozwoju turystyki.  

Ludność 

Miejscowość Annopol swym zasięgiem terytorialnym obejmuje 2 osiedla: Annopol I i Annopol II. 

Liczba mieszkańców wraz z powierzchnią w ha przedstawia następująca tabela. 

 

 

Sołectwo Annopol Ludność 

na dzień 

30.06.2008r. 

Powierzchnia 

(w ha) 

Osiedle Annopol I 

 

2 230 598 

Osiedle Annopol II 

 

483 175 

RAZEM 2 713 773 
               Źródło: Urząd Miejski w Annopolu 

 

 Miasteczko Annopol jest stolicą gminy Annopol, leży w jej centralnej części. Mieszczą się tu: 

siedziba Urzędu Miejskiego, Parafia Rzymsko-Katolicka, Pogotowie Ratunkowe, 3 apteki, 

Posterunek Policji, 2 Banki Spółdzielcze, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz”, 

Centrum Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Przedszkole, Szkoła Podstawowa                        

i Gimnazjum, Zespół Szkół, Urząd Pocztowy, Posterunek Energetyczny, stacje paliw oraz stacje 

gazowe, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zakład Gospodarki Komunalnej, liczne zakłady 

usługowo-handlowe. 

 

Rys historyczny 

 

Dokładna data założenia Annopola nie jest znana. Miasto powstało pod koniec XVII lub 

początkiem XVIII w. i było początkowo zwane Rachowem. Nazwę Annopol zawdzięcza 

prawdopodobnie  Janowi Tomaszowi Morsztynowi – dziedzicowi majątku Rachowskiego.  

Najstarsza informacja o istnieniu Annopola pochodzi z 1724 roku, kiedy to miasto otrzymało 

przywilej na jarmarki i targi. W roku 1740 Jan Tomasz Morsztyn ufundował drewniany kościół, 

który był konsekrowany w 1741 roku . Z lat 1778 i 1790 zachowały się odciski pieczęci miejskiej                

z postacią Świętej Anny oraz z napisem „Pieczęć miasta Annopola czyli Rachowa”. Nazwa miasta 

nie od razu się przyjęła. Wielokrotnie w drugiej połowie XVIII wieku w dalszym ciągu miasto 

nazywano Rachowem.. Na stale nazwa utrwaliła się  w pierwszej połowie XIX w. 
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W roku 1869 Annopol stracił prawa miejskie. Ponownie je odzyskał w 1996 r., kiedy to stał 

się gminą miejsko – wiejską.  
Annopol i mieszkańcy gminy na przestrzeni dziejów historycznych dzielili losy narodu polskiego, 

województwa lubelskiego, powiatu janowsko-kraśnickiego. Wojny, powstania i okupacje zostawiały              

tu swoje ślady. Krew żołnierzy, którzy zginęli w walce i krew pomordowanych cywilów razem wsiąkły              

w tę ziemię. 

Od początku istnienia miasta, z powodu swego strategicznego położenia nad Wisłą, było 

świadkiem przemarszów wojsk, potyczek i bitew związanych  z prowadzonymi przez państwo polskie 

wojnami i powstaniami narodowymi podczas zaborów. 
Poważnym czynnikiem odróżniającym miasto od otaczających je wsi był handel. Oprócz codziennej 

sprzedaży w kramicach, jatkach i szynkach niezwykle ważne dla mieszkańców były dni cotygodniowych 

targów i kilka razy w roku organizowanych jarmarków. Annopol otrzymał w 1724 roku przywilej 

królewski na 6 jarmarków rocznie. Na jarmarki ściągała ludność nie tylko z okolicznych wsi  ale również 

z dalszych okolic. Przyjeżdżali także kupcy i rzemieślnicy z dalszych miast. Najważniejsza działalność 

handlowa obywała się na rynku. Stały tam rozstawione stragany, w których sprzedawali kupcy                        

i rzemieślnicy.  

Oprócz jarmarków w każdy czwartek odbywały się cotygodniowe targi. 

 Na rozwój gospodarczy Annopola i okolic oprócz handlu i rzemiosła wpływ miały funkcjonujące 

w mieście zakłady i fabryki. 

W początkach XIX wieku w Annopolu powstał browar, znany w okolicy   z dobrej jakości piwa   

a w początkach XX wieku przy ul. Lubelskiej młyn parowy i gorzelnia.  

Licznie występujące w okolicach Annopola surowce naturalne wpłynęły na powstanie firm 

wydobywczych. W pięciu kamieniołomach wydobywano granit używany do budowy dróg bitych oraz na 

fundamenty domów i zabudowań gospodarczych. Posłużył on także do budowy tam na Wiśle. 

Jednak największe znaczenie dla gospodarki miasta miało odkrycie na terenach majątku Rachów 

i na gruntach miejskich w okolicach Annopola, w latach dwudziestych XX wieku, najbogatszych                  

w Polsce złóż fosforytów. Fosforyty dostarczane były do Chorzowa, Mościsk, Tarnowa, Ostrowca, Kielc 

i innych fabryk odlewów żelaznych i nawozów sztucznych oraz zużywane na miejscu do nawożenia 

gleby.  

Od roku 1937 firma Tytusa Pawilczusa uruchomiła pierwszą w Polsce kopalnię bentonitu                  

w Opoce k/ Annopola.  

W okresie II wojny światowej miasteczko znalazło się na linii frontu niemiecko-sowieckiego. Zostało 

niemal doszczętnie zniszczone. Administracyjnie weszło w skład nowo utworzonego powiatu 

kraśnickiego (woj. Lubelskie).  W roku 1946 Annopol liczył 726 mieszkańców. 

W latach 50 XX w. nastąpił okres szybkiej odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych. 

Największy rozwój Annopola przypada na lata 1952-1959 w związku  uruchomieniem kopalni 

fosforytów. Dla potrzeb tworzącej się w ten sposób annopolskiej klasy robotniczej wybudowano                 

w mieście kilkanaście bloków mieszkalnych. w ramach prowadzonej w latach 60 w ówczesnym powiecie 

kraśnickim aktywizacji nowych osad i miasteczek – uporządkowane zostało centrum Annopola. W 

wyniku zastosowanych zmian architektonicznych dotychczasowy rynek miasta (130 x 110m) zamieniony 

został na skwer i otoczony blokami mieszkalnymi dla górników. 

Kolejne ożywienie rozwoju Annopola nastąpiło w latach 1970-1975. Po zlikwidowaniu kopalni 

fosforytów powstały nowe obiekty produkcyjne: Zakłady Przemysłu Metalowego „Metalchem”, Oddział 

Śrutu Kostnego. Wraz z tym nastąpił szybki rozwój sieci szkolnictwa podstawowego i średniego.                

Już w 1961r. w mieście została utworzona średnia szkoła zawodowa – Technikum Ekonomiczne, 

przekształcone następnie w Technikum Mechaniczne. Na bazie tego ostatniego powstał następnie Zespół 

Szkół Średnich. Od 1992r. – ponownie Technikum Ekonomiczne . 

W roku 1984 zostaje oddany do użytku budynek Gminnego Centrum Kultury  w Annopolu. Od początku 

1990r. w Annopolu zostało otwartych wiele małych prywatnych zakładów produkcyjnych i usługowych. 

Postępuje nadal rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i obiektów towarzyszących oraz 

poprawa infrastruktury. 
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Biorąc pod uwagę stan zagospodarowania Annopola, a zwłaszcza istniejący przemysł, 

szkolnictwo ponadpodstawowe, wyposażenie w usługi, infrastrukturę komunalną oraz pełnione od dawna  

funkcje o charakterze ponad lokalnym 1 stycznia 1996 roku Rozporządzeniem z dnia 19.12.1995r.                  

w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta Rada Ministrów nadała miejscowości 

Annopol status miasta. 

Od tego czasu w Annopolu nastąpił rozwój bazy szkolnej bazy lokalowej – w roku 2005 oddano 

do użytku budynek Zespołu Szkół oraz poprawa wizerunku centrum miejscowości (Odnowa centrum 

miejscowości I etap)  i infrastruktury  technicznej   w miejscowości. 

  W roku 2007 dokonano kompleksowego remontu i konserwacji zabytkowego kościółka                          

z 1740 roku - Sanktuarium Św. Anny w Annopolu. 

Przestrzenna struktura miejscowości. 

Historyczny układ urbanistyczny Annopola sięgający 1 połowy XVIII. W chwili obecnie jest słabo 

czytelny. Ośrodek układu miejskiego stanowił pierwotnie prostokątny rynek o wymiarach 110x130m. 

Bloki zabudowy związane z Rynkiem są dziś bardzo zróżnicowane. Jedynie pierzeje północno-zachodnia 

i południowo-zachodnia zachowały w części charakterystyczną małomiasteczkową zabudowę 

murowanymi domami piętrowymi i parterowymi. Nieregularność układu bloków wynika ze zmiany 

przebiegu kierunków komunikacyjnych ku przeprawom wiślanym. Annopol rozwijał się jako osada 

handlowa dla terenów sąsiednich, jednakże nie wykształciła się poza Rynkiem i blokami przyrynkowymi 

zabudowa miejska. 

Dalsze odkształcenie pierwotnego układu nastąpiły w latach 50-tych XXw.  Kiedy to część Rynku oraz 

blok przyrynkowy północny zostały zabudowane blokami mieszkalnymi. Zachowana zabudowa 

historyczna to przede wszystkim murowane budynki z lat 20-tych XXw. 

W latach 80-tych XXw. powstaje osiedle mieszkaniowe przy ul. Leśnej, składające się z 7 bloków 

mieszkalnych. 

W Annopolu  krzyżują się szlaki komunikacyjne. Przez centrum miejscowości przebiega droga 

krajowa  nr 74  Kielce –Lublin oraz drogi wojewódzkie Annopol- Gorzyce, Annopol-Puławy. 

Miasto Annopol jest dla okolicznej ludności usługowym ośrodkiem gminnym, miejscem 

zatrudnienia, nauki, ośrodkiem życia kulturalnego oraz węzłem komunikacyjnym.  

Miasto na rzecz całej gminy pełni funkcje:  

 administracyjną (jest siedzibą władz samorządowych), 

 integracyjną (miasto jest ośrodkiem umacniania integracji społecznej), 

 usługowo-handlową (w mieście koncentrują się handel i usługi dla mieszkańców ). 

W układzie funkcjonalno-przestrzennym miasta wyróżniają się: 

-centrum miasta z prostokątnym rynkiem, 

-skwerek zieleni otoczonym murowanymi blokami mieszkalnymi, 

-zespół budynków o przeznaczeniu handlowo-usługowym. 
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II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 

 

 

1.Zasoby przyrodnicze: 

Annopol ma piękne położenie naturalne. Do miasteczka wjeżdża się przez 

ponadsześćsetmetrowy most (drugi co do długości w Polsce), rozciągnięty nad szeroko rozlaną 

Wisłą. Na lewym brzegu Wisły znajdują się starorzecza i łąki, zaś na prawym  wysokie wapienne 

skały.  

Głównymi walorami przyrodniczymi Annopola są: czyste powietrze i ekologiczne produkty 

rolne, bogactwo okolicznych lasów w jagody i grzyby, dogodne warunki do wędkowania, 

kajakarstwa, turystyki rowerowej i pieszej, biwakowania oraz innych form wypoczynku. Na tak 

dogodne warunki dla rozwoju turystki i agroturystyki w dużej mierze ma wpływ brak większych 

zakładów przemysłowych oraz innych czynników zanieczyszczających środowisko.  

Na terenie Annopola znajduje się zabytkowy park dworski, znajdujący się w pobliżu stadionu 

Miejsko Gminnego Klubu „Wisła” Annopol. Stanowi on część Zespołu dworsko parkowego 

wpisanego do rejestru  zabytków Województwa Lubelskiego, objętego ścisła ochroną 

konserwatorską. 

Projektowane pomniki przyrody to: grupa dziesięciu drzew w parku dworskim, lipa 

drobnolistna przy kościele parafialnym w Annopolu, topola czarna przy drodze prowadzącej                    

z Annopola na cmentarz parafialny, lipa drobnolistna na cmentarzu parafialnym w Annopolu.  

 

2. Dziedzictwo kulturowe 

Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków, prowadzonego przez  

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 

 

       Architektura i budownictwo: 

Kościół parafialny 

Zespół dworsko-parkowy 

     Cmentarze przykościelne: 

Dawny cmentarz przykościelny 

      Cmentarze: 

Cmentarz żydowski 

       Parki:  

Park dworski 

 

Zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, prowadzonej przez Burmistrza Annopola  

(Gminę Annopol) 

       Architektura i budownictwo: 

Kapliczka przy ul. Sandomierskiej (ul. Radomskiej) 

Kapliczka-figura Matki Boskiej (ul. Kościuszki) 

Kościół parafialny (murowany) 

Młyn przy ul. Lubelskiej 

Brama cmentarna 

       Cmentarze: 

Mogiła – zbiorowa mogiła ludności żydowskiej, 1941-1944r. 
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Cmentarz żydowski 

Cmentarz parafialny 

 

 

 

3.Obiekty i tereny: 

Na terenie Annopola bierze początek Nadwiślański Szlak Pieszy ( Małopolski Przełom Wisły)                

o długości  108 km.  Oznakowany jest on na  kolor niebieski. 

Szlak przebiega następująco: Annopol – Józefów – Kluczkowice – Piotrawin – Wilków – Kazimierz 

Dolny – Puławy – Gołąb – Dęblin. 

W centrum Annopola znajduje się wyodrębniony Rynek o wymiarach 110m x 130m.  

Na osiedlu mieszkalnym przy ul. Leśnej znajdują się  skwery zieleni miejskiej. 

 

4. Infrastruktura społeczna: 

Działalność kulturalna prowadzona jest przez Centrum Kultury oraz Miejsko-Gminną 

Biblioteka Publiczną w Annopolu.  

Centrum Kultury w ramach swojej działalności prowadzi: 

- naukę gry na instrumentach (pianino), 

- Dziecięcy Zespół Ludowy, 

- grupy teatralne , 

- grupę literacką PEGAZ , 

- zespół wokalny, 

- grupę tańca współczesnego, 

- zajęcia plastyczne, 

- Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, 

- młodzieżową scenę muzyczną, 

-kawiarenkę internetową powstałą w ramach akcji prowadzonej przez Ministerstwa Nauki                              

i Informatyzacji pod nazwą „IKONKA” 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, dysponuje  8 746  woluminami.  Jej księgozbiór jest 

regularnie uzupełniany w nowości wydawnicze. 

 

Do infrastruktury społecznej Annopola należy zaliczyć budynki Publicznej Szkoły Podstawowej            

im. Józefa Poniatowskiego w Annopolu i Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej oraz 

budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II wraz z halą sportową.  

Opieka zdrowotna dla mieszkańców Annopola zapewniana jest w budynku NZOZ „LEKARZ” przy 

ul. Leśnej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się w tym samym budynku. 

 

5. Infrastruktura techniczna: 

Na terenie Annopola znajduje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Lubelska 

zapewniający dostęp do podstawowych usług w zakresie doprowadzania ciepła i wody, 

odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami (w budynkach wielorodzinnych). Na terenie 

Annopola jak i całej gminy Firma REMONDIS  Sp. z o.o. w Ostrowcu świadczy usługi w zakresie 

odbioru segregowanych i niesegregowanych  odpadów komunalnych (budynki wolnostojące). 

W Annopolu znajduje się również Rejon Dystrybucji Energii Janów Lubelski Posterunek w 

Annopolu, ul. Radomska.  
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6. Gospodarka i Rolnictwo 

Annopol pełni funkcje ośrodka usług podstawowych obsługi rolnictwa, ludności                          

i administracji, podstawowy ośrodek mieszkalnictwa,  rekreacji, ośrodek lokalizacji przemysłu                  

i rzemiosła.  

Duże zakłady produkcyjne mieszczące się w Annopolu  to:  

FAMET-SERWIS Sp. z o.o.. Oddział w Annopolu, MEGA-SORT Sp. z o.o. Zakład produkcyjny w 

Annopolu, Żelbet Stal Sp. z o.o. w Annopolu., ELEKTROSTAL sp.j w Annopolu. Mieszcza się one 

przy ul. Skały, na terenie po byłych Zakładach Produkcyjnych „Metalchem Annopol”. 

Na terenie miasta znajduje się wiele dobrze prosperujących prywatnych zakładów wytwórczych               

i usługowo-handlowych. 

 

Na terenie Osiedla Annopol I znajduje się 284 gospodarstwa rolne, natomiast na terenie 

osiedla Annopol II 71 gospodarstw. Są to gospodarstwa powyżej 1 ha  fizycznego. Na terenie 

Annopola znajduje się 204 działki rolne o powierzchni do 1 ha. 

 

7. Kapitał społeczny i ludzki 

Ludność 

Miejscowość Annopol swym zasięgiem terytorialnym obejmuje 2 osiedla: Annopol I i Annopol II. 

Liczba mieszkańców wraz z powierzchnią w ha przedstawia następująca tabela. 

 

 

Sołectwo Annopol Ludność 

na dzień 

30.06.2008r. 

Powierzchnia 

(w ha) 

Osiedle Annopol I 

 

2 230 598 

Osiedle Annopol II 

 

483 175 

RAZEM 2 713 773 
               Źródło: Urząd Miejski w Annopolu 

       

Dane demograficzne miasta Annopol na tle województwa i powiatu są uwidocznione poniżej: 

Lp. Wyszczególnienie Jednostki miary Województwo Powiat Miasto 

Annopol 

1. Ludność tys. 2199,1 101,1 2,7 

 - mężczyźni % 48,6 48,8 49,8 

 - kobiety % 51,4 51,2 50,2 

2. Ludność wg. 

ekonomicznych grup wieku: 

    

 - przedprodukcyjny % 24,3 23,9 27,7 

 - produkcyjny % 59,5 58,3 61,7 

 - poprodukcyjny % 16,2 17,8 10,6 

3. Współczynnik obciążenia 

ludnością nieprodukcyjną 

Osoby 68 72 62 

4. Wskaźnik feminizacji Osoby 106 105 101 
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5.  Źródła utrzymania ludności     

 - praca najemna % 40,5 38,8 53,2 

 - praca na rachunek własny % 20,4 21,9 12,3 

 - pozostałe źródła % 38,4 38,4 34,5 

6. Gospodarstwa domowe tys. 742,2 32,3 0,8 

 - przeciętna liczba osób w 

  gospodarstwie domowym 

 2,9 3,1 3,4 

7. Rodziny tys. 591,7 27,8 0,7 
Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 

 

Analizując strukturę ludności Annopola według kryterium płci, można zauważyć wśród mieszkańców 

niewielką przewagę kobiet. Na tle województwa i powiatu miasto Annopol charakteryzuje się dużą 

gęstością zaludnienia i wyższym wskaźnikiem ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. 

Miasto Annopol jest najgęściej zaludnionym, drugim  co do wielkości miastem powiatu po Kraśniku. 

 

Oświata  

Annopol stanowi ośrodek oświatowy dla terenu całej gminy. Funkcjonują tu następujące placówki 

oświatowe:  

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego 

2. Publiczne Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej 

3. Publiczne Przedszkole 

4. Zespół Szkół Średnich im. Jana Pawła II 

W skład zespołu Zespół Szkół Średnich w Annopolu wchodzą: 

 

1. Liceum Ogólnokształcące,  

2. Technikum Ekonomiczne,  

3. Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa, 

4. Technikum Informatyczne. 

 

 Wyżej wymienione szkoły dostosowują poziom, charakter i kierunki kształcenia młodzieży  

do potrzeb gospodarki regionu. Szkoły  posiadają dobrze wyposażone pracownie komputerowe.  

Dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Annopol znajdują opiekę                                       

w Publicznym Przedszkolu w Annopolu, gdzie zajęcia prowadzone są w 4 grupach wiekowych.  

 

Służba zdrowia 

Na terenie Annopola podstawową opiekę zdrowotną zapewniają mieszkańcom: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LEKARZ” w Annopolu oraz Wojewódzkie Pogotowie 

Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie  Punkt Wyjazdowy w Annopolu. Usługi higieny szkolnej 

sprawowane pielęgniarki w ramach indywidualnych kontraktów. 

Ponadto specjalistyczne usługi medyczne świadczą w ramach prywatnej praktyki lekarskiej lekarze 

przyjezdni: neurolog, okulista, dermatolog, kardiolog. 
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Opieka Społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą na poziomie miasta i gminy, realizującą 

zadania z zakresu pomocy społecznej na szczeblu lokalnym wykonując łącznie zadania własne           

i zlecone gminie. 

Zadania zlecone dotyczą głównie przyznawania i wypłacania zasiłków stałych. OPS realizuje 

zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, 

które obejmuje: przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych                            

i dodatków do tych zasiłków, świadczeń opiekuńczych, przyznawanie i wypłacanie jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. OPS realizuje zadania z zakresu postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Uprawniony jest także do załatwiania 

spraw w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zadania własne obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, 

umieszczanie osób w DPS oraz świadczenie usług opiekuńczych. 

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, jak również wychodząc 

naprzeciw potrzebom lokalnej społecznej OPS kieruje pomoc do osób i rodzin, które tego 

potrzebują. Najczęstszymi przesłankami będącymi podstawą do przyznania pomocy jest bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała choroba, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne. 

W 2007 roku udzielono pomocy 566 rodzinom z całej gminy, w tym 141  rodzinom z terenu miasta 

 

Bezpieczeństwo Publiczne 

Policja 

Na terenie Annopola mieści się Posterunek Policji, terytorialnie obsługujący teren miasta jak               

i całej gminy Annopol. Posterunek pełni służbę całodobowo. 

Posterunek swym zasięgiem obsługuje 2 rejony służbowe z terenu miasta  i gminy. 

Rejon pierwszy to: Annopol, Kopiec, Jakubowice, Opoczka, Opoka, Wymysłów, Dąbrowa i Huta. 

W rejon drugi wchodzą miejscowości: Świeciechów, Bliskowice, Popów, Natalin, Baraki, Rachów 

Nowy, Rachów Stary, Sucha Wólka, Zastocze, Anielin, Grabówka, Zabełcze, Janiszów, Kosin                    

i Borów. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Annopola działa jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej, dysponująca 1 samochodem bojowym lekkim, 1 samochodem bojowym ciężkim oraz 

sprzętem do prowadzenia akcji gaśniczych. Jednostka ta jest włączona do Krajowego Systemu 

Ratownictwa Pożarowego. 

OSP Annopol działalność swa prowadzi w formie stowarzyszenia. 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol 

Powstało ono w 2004 roku.  Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz mieszkańców 

miasta  i gminy Annopol i ich rozwoju a w szczególności:   

1. Działanie na  rzecz osób potrzebujących wsparcia a w szczególności bezrobotnych, 

biednych, niepełnosprawnych i osób z rodzin patologicznych, dotkniętych problemem 

alkoholowym, ofiar wypadków i klęsk żywiołowych 

2. Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych na terenie całego kraju 

3. Wspieranie działań obywateli, organizacji i instytucji lokalnych działających                     

w obszarze samorządności, kultury, edukacji, rolnictwa, ochrony zdrowia                           

i przedsiębiorczości. 

4. Działanie na rzecz promocji gminy Annopol 

5. Szerzenie i propagowanie kultury lokalnej i regionalnej 

6. Inne cele wynikające z potrzeb społeczności lokalnej gminy Annopol  
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Stowarzyszenie sprowadza  i zabezpiecza żywność w ramach współpracy z Bankiem Żywności                   

w Lublinie pt. „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”.  

  W roku 2008 Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.06.2008r. stowarzyszenie zostało 

wpisane do wykazu instytucji, organizacji społecznych fundacji i stowarzyszeń,  na które sądy mogą 

przekazywać nawiązki i świadczenia pieniężne. 

Od br. dzięki pozyskanym środkom stowarzyszenie uruchomiło w Annopolu świetlicę opiekuńczo-

wychowawczą dla dzieci z trenu gminy. 

 

 

 

             Na terenie Annopola prężnie działa także Miejsko Gminny Klub Sportowy „Wisła” 

Annopol, skupiający młodzież, pragnąca rozwijać swoje zainteresowania sportowe.  

Stowarzyszenie zarejestrowane jest od 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Kraśniku oraz w 

Lubelskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Lublinie. 

W chwili obecnej liczy ok. 100 zawodników w różnych grupach wiekowych.  

1. Grupa I Trampkarzy starszych (chłopcy w wieku 11-13 lat) 

2. Grupa II Juniorzy ( chłopcy w wieku 15-18 lat) 

3. Seniorzy  

Członkowie klubu biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez Lubelski związek Piłki 

Nożnej.  

W chwili obecnej z obiektu sportowego (stadion sportowy) korzysta grupa dziewcząt pod opiekunem 

instruktora. 

Oprócz zarejestrowanych zawodników Klub prowadzi zajęcia z grupą chłopców w wieku 8-10 lat. 

Ze względu na ograniczone środki finansowe chłopcy nie biorą udziału w rozgrywkach tylko w 

turniejach. Klub dysponuje (w ramach użyczenia) stadionem sportowym wraz z budynkiem 

socjalnym. Stan techniczny obiektów wymaga remontu i wyposażenia w trybuny dla kibiców oraz 

zaplecza w postaci szatni, natrysków, sanitariatów.  

Płyta boiska wymaga wymiany a cały stadion ogrodzenia.  

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Drogi i szlaki komunikacyjne 

Miasto Annopol położone są na skrzyżowaniu ważnych dróg: Lublin-Kielce i Stalowa Wola-

Puławy. Takie położenie miasta na przecięciu się dróg, pobliski most na rzece Wiśle, przez który 

przebiega droga krajowa nr 74, ułatwiają łączność komunikacyjną zarówno z Annopolem jak i całą 

gminą. 

Sieć drogową miasta tworzą ciągi drogowe bądź odcinki dróg wchodzące w różne systemy 

funkcjonalne. Są to drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz zakładowe. Decydujące 

znaczenie dla układu komunikacji drogowej mają: droga krajowa nr 74, tj. Lublin –Kielce - Kraków 

oraz drogi wojewódzkie. Przebiegające drogi charakteryzują się dużym natężeniu przewozów                    

i różnorodną strukturze. W granicach administracyjnych miasta drogi krajowe, wojewódzkie                       

i powiatowe tworzą podstawowy układ komunikacyjny, który zapewnia powiązania na zewnątrz 

i wewnątrz miasta. Najbardziej uciążliwą drogą krajową dla miasta jest droga Kraśnik-Kielce, 

przebiegająca przez centrum miasta jest to droga o znacznym ruchu tranzytowym. 

Wiele dróg w chwili obecnej wymaga modernizacji  i poprawienia nawierzchni gdyż wzmożony 

ruch powoduje pogorszenie ich stanu technicznego  i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Wodociągi. 

Zaopatrzenie w wodę na obszarze Annopola opiera się na wykorzystaniu wód głębinowych               

z ujęcia wody w: Dąbrowie, Opoce i Annopolu. Są to ujęcia o różnej wydajności. Studnie te zasilają 
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sieci wodociągowe. Jakość wody jest dobra. Ujęcia wody zlokalizowane są w niżej wymienionych 

sołectwach: 

 Annopolu    ujęcie Metalchem,  

 Opoce     34,5m
3
/godz., 

 Dąbrowie    105 m
3
/godz., 

 

Obecnie Annopol jest zwodociągowany w 98%. 

Gospodarka ściekowa 

W mieście Annopol całkowita długość linii kanalizacyjnej wynosi  4771 m.b.. Z całej gminy 

Annopol skanalizowane jest częściowo tylko miasto Annopol. Obszar miasta posiadający sieć 

kanalizacyjną to jedynie centrum Annopola. 

Obecnie na terenie Annopola znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków: miejska oczyszczalnia 

ścieków oraz przemysłowa oczyszczalnia ścieków działająca przy byłych Zakładach Matalchem 

Annopol. Miejska oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1997 roku. Jest to nowoczesna 

oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna  o przepustowości ścieków 600 m
3
/dobę. 

Obecnie wykorzystywana ona jest w 40%. Ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do rzeki Wisły. 

Wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków spowodowało uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w Annopolu, poprawę jakości wód Wisły, a także przyczyniło się do ochrony wód 

podziemnych, będących źródłem zaopatrzenia w wodę.  

Budowa kanalizacji jest jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych gminy Annopol                     

na przyszłość. Ulice do skanalizowania to: Leśna-Osiedle Zachód, Radomska, Kościuszki, 

Partyzantów, Skały, Stępnia i Ogrodowa. 

Gospodarka odpadami 

Miasto Annopol posiada wysypisko śmieci, zlokalizowane na obrzeżach miasta, oddane            

do użytku w 1990 roku, o powierzchni 2,5 ha   i objętości 126 000 m
3
.  

Zbiórką i wywozem odpadów komunalnych objętych jest 100% mieszkańców zarówno miasta jak 

gminy. Zadaniem na przyszłe lata zarówno dla władz samorządowych jak i mieszkańców jest 

wprowadzenie recyklingu oraz selektywnej zbiórki odpadów. 

Ciepłownictwo 

Na terenie miasta Annopol znajdują się dwie nowoczesne, ekologiczne kotłownie olejowe. 

Kotłownie wytwarzają energię cieplną, zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania, jak                      

i na dostawy ciepłej wody dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. Leśnej.  

Przeprowadzona inwestycja przyniosła efekty nie tylko ekonomiczne w postaci obniżenia 

kosztów ogrzewania, ale również ekologiczne, znacznie ograniczając emisję szkodliwych związków 

do atmosfery poprawiając jakość powietrza w strefie zabudowy mieszkalnej. 

Elektroenergetyka. 

Teren miasta jest zelektryfikowany . Oświetlenia wymagają tylko ulice: Skały, Kościuszki               

w kierunku Opoki, Leśna – Osiedle Zachód.  

Stan sieci energetycznej na terenie Miasta Annopol jest stosunkowo dobry. Obszar miasta              

i gminy pod względem administracyjnym podlega Rzeszowskiemu Zakładowi Energetycznemu  

Rejon Energetyczny Janów Lubelski.  

Telefonizacja.  

Potrzeby w zakresie telekomunikacji w mieście Annopol zaspokajane są przez Zakład 

Telekomunikacji SA w Lublinie oraz trzech operatorów telefonii komórkowej.  

Na terenie gminy oprócz telefonów kablowych pracują 4 stacje radiowe.  
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Gazownictwo. 

     Obecnie mieszkańcy miasta zaopatrują się w gaz pochodzący  z butli gazowych.                             

W roku 2004 nastąpiło otwarcie pierwszego odcinka gazociągu, doprowadzającego gaz do nowo 

wybudowanego budynku Zespołu Szkół Średnich w Annopolu. Budynek szkoły jest pierwszym 

odbiorcą gazu na terenie Annopola. 

 

 

Budownictwo mieszkaniowe. 

 Na terenie miasta przeważa wysokie budownictwo wielorodzinne oraz domki jednorodzinne 

a także budownictwo zagrodowe, które wykazuje tendencję do przekształcania się w niskie 

jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. 

 

SFERA GOSPODARCZA  

 

Miasto Annopol pełni rolę ośrodka administracyjno-usługowego dla całego obszaru gminy. 

Pozarolnicza działalność gospodarcza. 

Annopol, jak i cała gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy.  Działalność gospodarczą 

prowadzą liczne prywatne zakłady wytwórcze i usługowo-handlowe.  

Miasto Annopol jest miejscem koncentracji ponad połowy działających w gminie podmiotów 

gospodarczych, tworząc tym samym centrum usługowo-handlowe. 

Rolnictwo 

Na terenie miasta Annopol tzn. osiedla Annopol I i Annopol II znajduje się 355 gospodarstwa 

rolne oraz 204 działki rolne o powierzchni do 1 ha. 

 Charakteryzują się one dobrą  i średnią jakością gleb, dużym rozdrobnieniem oraz małym 

areałem użytków rolnych.  

Strukturę użytkowania terenów Annopola przedstawia poniższa tabela  

 

Tabela. Struktura użytkowania terenów Annopola 

Sołectwo/ Ogółem Użytki rolne Leśne Pozostałe 

wieś ha ha % ha % ha % 

Annopol miasto 775 537 69,29 135,0 17,41 103,0 13,29 

 

Największą powierzchnię w miejscowości stanowią użytki rolne. Zajmują one około 537 ha 

co stanowi 69,29% ogólnej powierzchni Annopola  

Rolnictwo w Annopolu to wyłącznie gospodarstwa indywidualne, gdzie wiodącym kierunkiem 

działalności rolniczej jest uprawa zbóż i ziemniaków oraz owoców miękkich. 

 Większość gospodarstw prowadzi produkcję żywności na własne potrzeby.  

Leśnictwo. 

Lasy są największym bogactwem naturalnym Annopola i całej gminy.  Powierzchnia lasów                        

w Annopolu wynosi 135 ha ha, co stanowi 17,41% powierzchni Annopola. Znajdują się tu lasy 

iglaste, głównie sosnowe.  

Lasy obfitują w owoce runa leśnego, zwierzynę łowną oraz ptactwo. Na terenie lasów 

prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i łowna. Prowadzone są tu uprawy szkółkarskie m.in. 

produkuje się tu sadzonki drzew leśnych, krzewy ozdobne, na własne potrzeby, jak również dla 

rolników. 

Na terenie gminy Annopol przetwórstwo i obróbkę drewna prowadzi 1 tartak w Annopolu, który 

obsługuje miejscową ludność. 
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III    M O C N E   I   S Ł A B E   S T R O N Y    A N N O P O L A 

 (analiza SWOT) 

 

Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony Annopola oraz jego 

szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to także na określenie obecnej sytuacji w 

Annopolu oraz przyszłych kierunków jego rozwoju.  

Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses 

(słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 

 

MOCNE STRONY: 
 

 położenie geograficzne na skrzyżowaniu dróg krajowej i wojewódzkiej 

 duży potencjał ludzki - duże zasoby siły roboczej 

 korzystna struktura wiekowa mieszkańców miasta i gminy 

 czyste środowisko naturalne 

 posiadanie niewielkiego centrum miasta jako miejsca spotkań mieszkańców 

 dobrze rozwinięte szkolnictwo, dobry dostęp do szkół średnich 

 Zespół Szkół  ważny ośrodek oświatowy  

 dogodny dostęp do podstawowych usług medycznych 

 duża liczba podmiotów gospodarczych 

 nowoczesna oczyszczalnia ścieków 

 ekologicznae kotłownie osiedlowe 

 zmechanizowany system odbioru śmieci 

 gminne wysypisko śmieci 

 dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji 

 rosnące aspiracje i świadomość mieszkańców miasta  

 rozwijające się Centrum Kultury 

 rozwijający się Miejsko Gminny Klub Sportowy Wisła Annopol 
 

SŁABE STRONY: 

 wysokie bezrobocie 

 niskie dochody ludności 

 małe możliwości znalezienia pracy na terenie miasta  

 małe możliwości przyciągania inwestorów 

 brak lokalnego kapitału 

 mało zakładów przemysłowych  

 zły stan dróg 

 braki w infrastrukturze technicznej – gaz, kanalizacja, zwodociągowanie, oświetlenie 

 zły stan techniczny stadionu sportowego WISŁA Annopol 

 brak infrastruktury bazy sportowo – rekreacyjnej (stadion) 

 zły stan techniczny Publicznego Przedszkola 

 brak możliwości zbytu produktów rolnych 
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 rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

 brak wytyczonych szlaków i ścieżek turystycznych 

 niewykorzystanie posiadanych walorów przyrodniczych 

 teren nieprzystosowany do wykorzystania turystyczno-rekreacyjnego 

 brak gospodarstw agroturystycznych 

 zły stan techniczny stadionu sportowego 
 

SZANSE: 

 wykorzystanie zasobów siły roboczej 

 planowane inwestycje rozwoju infrastruktury technicznej 

 wykorzystanie posiadanych zasobów 

 rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej, 

 rozbudowa bazy turystycznej 

 wzrost zainteresowania wypoczynkiem  

 możliwość promowania miasta  jako miejsca czystego ekologicznie 

 rozwój rekreacji 

 rozwój agroturystyki 

 dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa 

 pozyskiwanie i wykorzystanie  środków pomocowych na rozwój infrastruktury, aktywizację 

terenów wiejskich,  
 

ZAGROŻENIA: 

 odpływ młodych ludzi z gminy 

 ujemny przyrost naturalny 

 migracja młodych ludzi z terenu miasta       

 brak skutecznych programów zwalczania bezrobocia 

 pogarszanie się poziomu życia mieszkańców  brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego         

 i ekonomicznego 

 pogarszająca się sytuacja finansowa mieszkańców 

 brak perspektyw rozwoju dla rolnictwa 

 brak środków na inwestycje 

 brak środków na utrzymanie posiadanej infrastruktury 

 brak perspektyw na duże inwestycje na terenie gminy 

 brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych 
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IV.        P L A N O W A N E    K I E R U N K I    R O Z W O J U    

 

Wizja rozwoju Annopola : 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORYTET 1:  Poprawa standardu życia mieszkańców: 
 

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Annopola (Odnowa centrum Annopola  

  II etap-wymiana oświetlenia parkowego, rewitalizacja zieleni, budowa parkingu,  

  wyposażenie w ławeczki i kosze na śmieci)   

- remont stadionu sportowego „Wisła” wraz z zapleczem  

- budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Annopola 

- budowa i remont chodników, placów, parkingów, 

- budowa nowego budynku  Publicznego Przedszkola  w Annopolu 

- remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Annopolu 

- podniesienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta poprzez budowę                 

  i remont dróg , budowę  oświetlenia ulicznego 
 

PRIORYTET 2: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i kulturalnej. 

- remont stadionu sportowego MGKS WISŁA Annopol 

- budowa ścieżki rowerowej w Annopolu (Osiedle Annopol II) 

- budowa informacji turystycznej Annopola 

- budowa targowiska w Annopolu 

- przygotowanie ofert inwestycyjnych miejscowości 

- działania na rzecz kompleksowego rozwoju usług na  potrzeby turystyczne 

- skuteczna promocja walorów turystycznych i ekologicznych 

- remont budynku Centrum Kultury 

- zagospodarowanie terenów po byłej kopalni fosforytów w Annopolu 
 

PRIORYTET 3:  Poprawa dochodowości mieszkańców i zapobieżenie patologiom 
 

- rozwinięcie nowych form działalności gospodarczej 

- poszukiwanie nowych źródeł dochodu,  

- zakładanie własnej działalności gospodarczej 

- organizowanie i uczestnictwo w  szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe osób    

  bezrobotnych i zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 

- umożliwienie rolnikom skorzystania z funduszy UE 
 

PRIORYTET 4: Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych: 
 

- wspieranie imprez kulturalnych 

- organizowanie  imprez promujących i integracyjnych dla mieszkańców 

 

PRIORYTET 5: Wspieranie inicjatyw mieszkańców w działaniach na rzecz odnowy  
 

-wspieranie działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol   

Miasteczko atrakcyjne dla turystów, przyciągające 

inwestorów zewnętrznych, stwarzające warunki 

atrakcyjnego zatrudnienia, godnego życia w czystym                     

i przyjaznym środowisku. 
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V. P L A N O  W A N E     P R Z E D S I Ę WZ I Ę C I A 

Lp Nazwa inwestycji Opis planowanych 

zadań  

Cel Przeznaczenie Harmonogram 

realizacji 

Kwota 

/zł/ 

Źródło 

pozyskania 

1. Odnowa centrum 

Annopola II etap  

W ramach tego 

działania przewiduje 

się  realizację 

następujących prac: 

-remont oświetlenia 

parkowego 

-budowa parkingu 

-rewitalizacja zieleni 

-wyposażenie w 

elementy małej 

architektury 

Celem projektu jest 

podniesienie 

standardu życia 

mieszkańców 

poprzez 

zagospodarowanie 

przestrzeni 

publicznej w 

centrum Annopola 

Dla wszystkich 

mieszkańców 

Annopola, 

przyjezdnych gości, 

turystów itp. 

Wyodrębniony Rynek 

w centrum 

miejscowości pełni dla 

mieszkańców funkcje 

integracyjną oraz 

wypoczynkową. Jest 

miejscem spędzania 

wolnego czasu 

mieszkańców 

Rok 2008-2015 270 000 PROW, 

ŚRODKI 

WŁASNE 

2. Modernizacja 

stadionu 

sportowego w 

Annopolu 

(etap I) 

W ramach etapu I 

przewiduje się 

realizację 

następujących działań: 

-budowa budynku 

socjalnego 

-budowa trybun 

niezadaszonych 

-budowa piłkochwytów 

Celem projektu 

będzie poprawa 

jakości życia 

mieszkańców  oraz 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych i 

kulturalnych 

mieszkańców 

miejscowości oraz 

promowanie 

Annopola na 

zewnątrz. 

Dla wszystkich 

mieszkańców 

Annopola, 

przyjezdnych gości, 

turystów, klubów 

sportowych, 

uczestników imprez 

kulturalnych itp. 

 

Rok 2008-2015 566 000 PROW, 

ŚRODKI 

WŁASNE 

3. Modernizacja 

stadionu 

sportowego w 

Annopolu 

(etap II) 

W ramach etapu II 

przewiduje się 

realizację 

następujących działań: 

 

Celem projektu 

będzie poprawa 

jakości życia 

mieszkańców  oraz 

zaspokojenie potrzeb 

Dla wszystkich 

mieszkańców 

Annopola, 

przyjezdnych gości, 

turystów, klubów 

Rok 2008-2015 298 000 PROW, 

ŚRODKI 

WŁASNE 

Załącznik nr 1 do  

Uchwały  Nr XLII/ 262/10 

Rady Miejskiej w Annopolu 

z dnia 20 sierpnia 2010 roku 
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-budowa zadaszenia 

trybun 

-budowa ogrodzenia  

społecznych i 

kulturalnych 

mieszkańców 

miejscowości oraz 

promowanie 

Annopola na 

zewnątrz. 

sportowych, 

uczestników imprez 

kulturalnych itp. 

 

4. Modernizacja 

stadionu 

sportowego w 

Annopolu 

(etap III) 

W ramach etapu III 

przewiduje się 

realizację 

następujących działań: 

-modernizacja płyty 

boiska  

- budowa parkingów 

Celem projektu 

będzie poprawa 

jakości życia 

mieszkańców  oraz 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych i 

kulturalnych 

mieszkańców 

miejscowości oraz 

promowanie 

Annopola na 

zewnątrz. 

Dla wszystkich 

mieszkańców 

Annopola, 

przyjezdnych gości, 

turystów, klubów 

sportowych, 

uczestników imprez 

kulturalnych itp. 

 

Rok 2008-2015 2 366 000 PROW, 

ŚRODKI 

WŁASNE 

5. Budowa parkingu 

w Annopolu                  

ul. Kościuszki                   

(za kościołem) 

W ramach tego 

działania przewiduje 

się  realizację budowy 

parkingu wraz z drogą 

dojazdową 

Celem projektu jest 

podniesienie 

standardu życia 

mieszkańców 

poprzez 

zagospodarowanie 

przestrzeni 

publicznej w 

centrum Annopola 

Dla wszystkich 

mieszkańców 

Annopola, 

przyjezdnych gości, 

turystów. 

Rok 2010-2017 208 304 PROW, 

ŚRODKI 

WŁASNE 

6. Remont elewacji 

Sanktuarium             

Św. Anny w 

Annopolu 

W ramach tego 

działania przewiduje 

się  realizację 

następujących prac 

konserwatorskich: 

-szalunków ścian 

- pokrycia dachu 

Celem projektu jest 

zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego 

Annopola, oraz 

wzrost atrakcyjności 

turystycznej. 

Dla wszystkich 

mieszkańców 

Annopola, 

przyjezdnych gości, 

turystów itp. 

Rok 2010-2017 49 955 PROW,  

Fundusz 

Kościelny, 

Środki własne 



Plan Odnowy Annopola 

 20 

-podmurówki 

kamiennej 

7. Zagospodarowanie 

terenu wokół 

Sanktuarium Św. 

Anny w Annopolu  

 Celem projektu jest 

zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego 

Annopola, oraz 

wzrost atrakcyjności 

turystycznej. 

Dla wszystkich 

mieszkańców 

Annopola, 

przyjezdnych gości, 

turystów itp. 

 

Rok 2008-2015 Ok.35 000  PROW, 

ŚRODKI 

WŁASNE 

8. Budowa ścieżki 

rowerowej w 

Annopolu 

(Osiedle Annopol 

II) 

 Celem projektu 

będzie poprawa 

jakości życia 

mieszkańców  oraz 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych i 

kulturalnych 

mieszkańców 

miejscowości oraz 

promowanie 

Annopola na 

zewnątrz. 

Dla wszystkich 

mieszkańców 

Annopola, 

przyjezdnych gości, 

turystów itp. 

Rok 2008-2015 Ok.100 000 PROW, 

Środki własne, 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

9. Budowa informacji 

turystycznej 

Annopola  

 Celem projektu 

będzie wzrost 

atrakcyjności 

turystycznej 

Annopola, 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych i 

kulturalnych 

mieszkańców oraz 

promowanie 

Annopola na 

zewnątrz. 

Dla wszystkich 

mieszkańców 

Annopola, 

przyjezdnych gości, 

turystów itp. 

Rok 2008-2015 Ok.30 000 PROW, 

Środki własne  

10. Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z 

 Celem projektu 

będzie poprawa 

Dla mieszkańców 

nieskanalizowanych  

Rok 2008-2015 Ok.4 000 000  RPO, 

PROW, 
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urządzeniami 

przynależnymi w 

Annopolu 

warunków i jakości  

życia mieszkańców  

oraz zwiększenie 

dostępu do 

podstawowych usług  

częśći Annopola Środki własne 

11. Budowa sieci 

wodociągowej na ul. 

Radomskiej w 

Annopolu 

 Celem projektu 

będzie poprawa 

warunków i jakości  

życia mieszkańców  

oraz zwiększenie 

dostępu do 

podstawowych usług 

Dla mieszkańców 

niezwodociągowanych  

części Annopola 

Rok 2008-2015  Ok.310 000  PROW, 

RPO, 

Środki własne 

12. Termomodernizacja 

Centrum Kultury              

i budowa parkingu 

w Annopolu 

 Celem projektu 

będzie zaspokojenie 

potrzeb kulturalnych 

mieszkańców  oraz 

poprawa warunków 

życia 

Dla wszystkich 

mieszkańców 

Annopola, 

przyjezdnych gości, 

turystów itp. 

 

Rok 2009-2016 Ok. 460 000 

zł 

PROW, 

RPO, 

Środki własne 
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Uzasadnienie: 

 

Realizacja powyższych zadań pozwoli mieszkańcom miejscowości osiągnąć cele 

założone w wizji rozwoju Annopola. Przyczyni się do poprawy estetyki i podniesienia 

standardu życia mieszkańców i osób przyjezdnych. Ponadto będzie bodźcem do dalszych 

działań społeczności lokalnej na rzecz miejscowości oraz rozwijania innych form aktywności 

np. w zakresie sportu,  kultury i turystyki. 

W konsekwencji przyczyni się do większej integracji społeczności lokalnej. 
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VI  OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O 

SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB 

MIESZKAŃCÓW SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU 

KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH 

POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO 

PRZESTRZENNE 
 

W Annopolu  można wyróżnić obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.  

Obszary te zaznaczono na mapie poglądowej.  

         Jeden obszar, to teren położony w centralnej części  miejscowości, obejmujący                  

ul. Rynek, teren zabytkowego kościoła – Sanktuarium Świętej Anny w Annopolu wraz  

parkingiem.  

Rynek stanowi miejsce zarówno spotkań, wypoczynku jak i organizacji imprez kulturalnych             

i  patriotycznych przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Teren zabytkowego kościoła z 1740 roku wraz z kościołem parafialnym i przyległym 

parkingiem ze względu na swoje położenie i układ przestrzenny oraz wartości kulturowe pełni 

dla mieszkańców miejscowości bardzo ważną funkcję.  

         Drugim obszarem jest stadion sportowy, który położony jest przy drodze krajowej nr 74 

Kielce-Lublin. Stanowi on miejsce spotkań mieszkańców, sportowców i przyjezdnych gości. 

Na stadionie odbywają się rokrocznie plenerowe imprezy kulturalne takie jak: Dzień Dziecka, 

Dni Annopola, Dożynki. Stadion jest przede wszystkim miejscem  rozgrywek Miejsko-

Gminnego Klubu Sportowego WISŁA w Annopolu.  

Na obiekcie brakuje nowoczesnego zaplecza socjalnego. Brakuje profesjonalnych szatni wraz 

z WC i prysznicami dla zawodników zarówno gospodarzy jak i dla drużyny gości oraz dla 

sędziów. Planowana modernizacja stadionu sportowego wpłynie na poprawę funkcjonalności 

tego obiektu.  

          Stadion sportowy ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności dla rozwoju  aktywności 

fizycznej dzieci i młodzieży, nawiązywaniu kontaktów  społecznych jak i zaspakajania 

potrzeb kulturalnych. 
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Plan Annopola –mapa poglądowa obrazująca obszary o szczególnym 

znaczeniu dla mieszkańców. 

. 

   

  

 


