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Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą
chwile pełne wiary, nadziei i miłości.
Z tej okazji prosimy o przyjęcie
najserdeczniejszych życzeń zdrowia, wszelkiej
pomyślności oraz satysfakcji zarówno w życiu
zawodowym jak i rodzinnym.
Niech rok 2019 będzie czasem spełnionych nadziei
i oczekiwań, a życie osobiste i zawodowe pełne sukcesów.
Przewodnicząca Rady
Zenobia Jarmuła

Burmistrz Annopola
Mirosław Gazda
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ZAPRZYSIĘŻENIE BURMISTRZA ANNOPOLA
I ŚLUBOWANIE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ANNOPOL
„Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców.”
Większość radnych dodała po słowie
„Ślubuję” słowa „Tak mi dopomóż Bóg.”
Od tego momentu radni rozpoczęli
formalne wypełnianie swego mandatu.
Następnie swoje zaświadczenie
o wyborze na urząd Burmistrza odebrał
z rąk Przewodniczącej Mirosław Gazda,
który ślubował słowami:
„Obejmując urząd burmistrza Annopola,
uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców
miasta. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Następnie burmistrz przywitał wszystkich
zebranych i wygłosił swoje expose:
„Na wstępie chciałbym pogratulować
radnym, którzy uzyskali mandat zaufania
od wyborców. W dniu 4 listopada głosami
mieszkańców zostałem wybrany na
stanowisko burmistrza miasta i gminy
Annopol. Ten wybór to zbiorowa decyzja
lokalnej społeczności. To dla mnie wyraz
ogromnego zaufania ale i wielka
odpowiedzialność, której zamierzam
sprostać przy konstruktywnym wsparciu
Rady Miejskiej.”
W dalszej części swojej pierwszej mowy
świeżo zaprzysiężony włodarz mówił
o konieczności zmian:
„Zarządzanie gminą to delikatna materia.
Zawsze w takiej sytuacji pojawia się
dylemat, że może warto ostrożnie, że
może poczekać, że może zmiany nie są
konieczne. Otóż szanowni Państwo,
zmiany są potrzebne, bo kto stoi
w miejscu, ten się nie rozwija.”
W mowie programowej nie mogło
zabraknąć miejsca na wspomnienie
o priorytetach.
„Chciałbym wymienić najważniejsze
obszary działań, które stoją przed nami
jako organami samorządu. Po pierwsze:
przemodelowanie Urzędu Miasta i Gminy
tak, by był on nastawiony na służbę
ludziom. By ci mieszkańcy, którzy
przychodzą do niego, czuli się potrzebni.
Uważam, że pomoże w tym Biuro Obsługi
Klienta.
-Aby usprawnić funkcjonowanie Urzędu
Miasta oraz jednostek podległych pod
względem organizacyjnym,
bezpieczeństwa, informacji, ochrony
danych osobowych, informatyki oraz
w zakresie istniejącej gospodarki
ﬁnansowej zamierzam przeprowadzić
audyt zewnętrzny. Ma to na celu
zapewnić, że jednostka prawidłowo
realizuje swoje zadania oraz wykazać
w jakim zakresie wymagane są
usprawnienia lub zmiany.
Chciałbym pozyskiwać więcej środków
zewnętrznych przez stworzenie w tym
celu kompetentnego zespołu. Chciałbym
wzmocnić obecna obsadę, która zajmuje
się pisaniem projektów aby była jeszcze
skuteczniejsza.”

Burmistrz Annopola - Mirosław Gazda
W jesiennych wyborach samorządowych
mieszkańcy naszej gminy wybrali nowe
władze.
Burmistrzem Annopola został Mirosław
Gazda, który w drugiej turze wyborów
pokonał sprawującego ten urząd przez
trzy kadencje Wiesława Liwińskiego.
Zwyciężył swojego poprzednika
stosunkiem głosów 1916 (52,52%) do
1732 (47,48%).
Wybrano również 15 nowych radnych.
Mandaty radnego na kolejną kadencję
uzyskali:
- w okręgu nr 1 (Miasto Annopol, ulice:
Ogrodowa, T. Kościuszki, Rynek, Polna,
Szkolna, Os. Słoneczne, Legionów
Polskich, Kasztanowa) radny Mariusz Lis
z Komitetu Wyborczego Wyborców
„Z ludźmi dla ludzi”
- w okręgu nr 2 (Miasto Annopol, ulice:
Świeciechowska, Radomska,
Partyzantów) radny Waldemar Rakwał
z Komitetu Wyborczego Wyborców
Wiesława Liwińskiego
- w okręgu nr 3 (Miasto Annopol,
ul. Leśna) radny Jerzy Lipniacki
z Komitetu Wyborczego Wyborców
„Z ludźmi dla ludzi”
- w okręgu nr 4 (Miasto Annopol,
ul. Lubelska, Miasto Annopol, Osiedle
Annopol II, ul. St. Skały) radna Zenobia
Jarmuła z Komitetu Wyborczego
Wyborców Mirosława Gazdy
- w okręgu nr 5 (Sołectwa: Jakubowice,
Kopiec, Opoczka, Świeciechów
Poduchowny) radny Zdzisław Romański
z Komitetu Wyborczego Wyborców
Wiesława Liwińskiego
- w okręgu nr 6 (Sołectwo: Świeciechów
Duży) radny Andrzej Bownik z Komitetu
Wyborczego Wyborców Andrzeja
Bownika
- w okręgu nr 7 (Sołectwa: Bliskowice,
Baraki, Natalin, Popów) radny Grzegorz
Tęcza z Komitetu Wyborczego Prawo
i Sprawiedliwość
- w okręgu nr.8 (Sołectwa: Grabowka,
Grabówka Ukazowa, Zastocze) radna
Anna Wąsik z Komitetu Wyborczego
Wyborców Wiesława Liwińskiego

- w okręgu nr 9 (Sołectwa: Nowy Rachów,
Stary Rachów, Anielin, Sucha Wólka)
radny Witold Winogrodzki z Komitetu
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
- w okręgu nr 10 (Sołectwa: Huta,
Dąbrowa) radny Łukasz Babiracki
z Komitetu Wyborczego Wyborców
Wiesława Liwińskiego
- w okręgu nr 11 (Sołectwa: Wymysłów,
Opoka Duża, część: Opoka Kolonia,
Michalin, Józeﬁn) radna Bogumiła Iracka
– Burek z Komitetu Wyborczego
Wyborców Wiesława Liwińskiego
- w okręgu nr 12 (Sołectwo Opoka Duża,
część: Opoka Duża) radna Danuta Ksiądz
z Komitetu Wyborczego Prawo
i Sprawiedliwość
- w okręgu nr 13 (Sołectwa: Janiszów,
Zabełcze) radny Edward Koba z Komitetu
Wy b o r c z e g o Wy b o r c ó w W i e s ł a w a
Liwińskiego
- w okręgu nr 14 (Sołectwo Kosin) radna
Julita Domagała z Komitetu Wyborczego
Wyborców Wiesława Liwińskiego
- w okręgu nr 15 (Sołectwo Borów) radna
Elżbieta Kawka z Komitetu Wyborczego
Prawo i Sprawiedliwość
Nowa kadencja annopolskiego
samorządu, która tym razem potrwa pięć
lat, do 2023 roku rozpoczęła się w piątek
23 listopada.
Na specjalnie zwołanej, uroczystej sesji
Rady Miejskiej, która odbyła się
w Centrum Kultury w Annopolu nowy
burmistrz Mirosław Gazda oraz wszyscy
radni po złożeniu ślubowania zaczęli
pełnić swoje funkcje.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
obrady prowadził najstarszy radny. Był
nim Przewodniczący ustępującej Rady
Miejskiej Zdzisław Romański. Po
powitaniu przez prowadzącego
wszystkich zgromadzonych
i wprowadzeniu sztandaru odśpiewano
hymn państwowy.
Następnie z rąk Przewodniczącej
Miejskiej Komisji Wyborczej, Małgorzaty
Jabłońskiej wszyscy radni odebrali
zaświadczenia o wyborze, po czym każdy
z osobna ślubował do słów roty:

Burmistrz Annopola z zaświadczeniem
o wyborze
Zwierzchnik annopolskiego samorządu
zapewnił następnie zebranych o woli
współpracy ze wszystkimi, którzy chcą
działać na rzecz wspólnego dobra:
„Będę zabiegał o dobrą współpracę ze
wszystkimi, niezależnie od
przynależności i poglądów politycznych.
Liczę na konstruktywną współpracę
z każdym, kto ma pomysły na rozwój
n a s z e g o m i a s t a i g m i n y. Z g o d n a
współpraca z radnymi oraz sołtysami
poszczególnych miejscowości to moim
zdaniem recepta na sukces.
Wiem, że w wyborach licznie poparli mnie
ludzie młodzi upatrujący w dynamicznym
rozwoju Annopola szansy dla siebie, dla
swoich obecnych i przyszłych rodzin.
Postaram się nie zawieść pokładanych we
mnie nadziei.
Zamierzam również współpracować
z sąsiednimi gminami, powiatem,
samorządem wojewódzkim oraz
instytucjami rządowymi. Równie ważna
jest dla mnie współpraca ze strażakami
oraz organizacjami pozarządowymi.
Zapraszam do współpracy sołectwa,
paraﬁe oraz mieszkańców miasta i gminy,
ponieważ nie wszystko możemy zrobić
własnymi siłami.”
Burmistrz zakończył przemówienie
słowami podziękowań:
„Dziękuję przede wszystkim
mieszkańcom naszej gminy za poparcie
udzielone w wyborach. Dziękuję byłemu
burmistrzowi, Panu Wiesławowi
Liwińskiemu za dotychczasową pracę na
stanowisku burmistrza. Dziękuję radnym
i kandydatom startującym z mojego
komitetu wyborczego za okazane
zaufanie i udzielone wsparcie. Dziękuję
sołtysom poszczególnych sołectw
i radnym poprzedniej kadencji
a wszystkim państwu za cierpliwość
i uwagę.”

Prezydium Rady Miejskiej Annopol
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej Annopol w składzie:
1. Danuta Ksiądz – przewodniczący
komisji
2. Andrzej Bownik – członek komisji
3. Edward Koba - członek komisji
4. Jerzy Lipniacki – członek komisji
5. Anna Wąsik – członek komisji
6. Witold Winogrodzki – członek komisji
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Annopol w składzie:
1. Łukasz Babiracki – przewodniczący
komisji
2. Bogumiła Iracka – Burek – członek
komisji
3. Elżbieta Kawka – członek komisji
4. Edward Koba – członek komisji
5. Mariusz Lis – członek komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Gminy w składzie:
1. Jerzy Lipniacki – przewodniczący
komisji
2. Andrzej Bownik – członek komisji
3. Julita Domagała – członek komisji
4. Danuta Ksiądz – członek komisji
5. Waldemar Rakwał – członek komisji
6. Zdzisław Romański – członek komisji
7. Grzegorz Tęcza – członek komisji
8. Witold Winogrodzki – członek komisji

Zastępca Burmistrza - Józef Paćkowski
Następnie przyszedł czas na gratulacje
i składanie życzeń nowemu szefowi
annopolskiego magistratu, który tego dnia
świętował jednocześnie swoje 46
urodziny.
Na pierwszej sesji nowej kadencji
wybrano również w głosowaniu tajnym
Prezydium Rady Miejskiej Annopol.
Przewodniczącą wybrana została
Zenobia Jarmuła.
Jej jedynym kontrkandydatem był Andrzej
Bownik. Zgłoszono również kandydaturę
Zdzisława Romańskiego, ale
zainteresowany nie wyraził zgody
uzasadniając swoją decyzję powodami
osobistymi.
Wiceprzewodniczącymi zostali: Julita
Domagała i Grzegorz Tęcza.
Mirosław Gazda jeszcze tego samego
dnia, po zakończeniu sesji rozpoczął
aktywne urzędowanie. Nowy burmistrz
odwiedził wszystkie pokoje i gabinety
urzędu i zapoznał się z pracownikami oraz
pełnionymi przez nich funkcjami. Tego
samego dnia Burmistrz odwołał ze
stanowiska dotychczasowego Zastępcę
Burmistrza Romana Wiśniewskiego
i powołał nowego.

Został nim Józef Paćkowski.
„Znamy się od dawna i od dłuższego
czasu ze sobą współpracujemy. Myślę, że
będzie on odpowiednią osobą na tym
stanowisku.” - powiedział Burmistrz
w listopadowym wywiadzie dla Dziennika
Wschodniego.
Zastępca jest absolwentem prawa UMCS.
Ukończył również studia podyplomowe na
kierunku „Organizacja pomocy
społecznej”. Wcześniej sprawował
funkcje: Dyrektora Środowiskowego
Domu Samopomocy w Annopolu,
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Kraśniku, Dyrektora Zespołu
Ekonomicznego Oświaty
w Zawichoście, a przez ostatnie lata
Sekretarza Gminy Zawichost. Był także
Przewodniczącym Rady Osiedla
Annopol I.
To jedyna do tej pory decyzja personalna
nowego burmistrza.
Na kolejnej sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 29 listopada zostały powołane
komisje Stałe Rady Miejskiej, wybrani
zostali ich przewodniczący oraz
członkowie.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych
1. Anna Wąsik – przewodniczący komisji
2. Łukasz Babiracki – członek komisji
3. Julita Domagała – członek komisji
4. Bogumiła Iracka – Burek – członek
komisji
5. Elżbieta Kawka – członek komisji
6. Mariusz Lis – członek komisji
7. Zdzisław Romański – członek komisji
8. Grzegorz Tęcza – członek komisji
Zgodnie z nowelizacją ustaw
samorządowych od początku nowej
kadencji każda sesja Rady Miejskiej musi
być transmitowana na żywo oraz
nagrywana a następnie udostępniona
w internecie.
Annopolskie obrady można oglądać na
stronie Urzędu Miasta www.annopol.info
oraz na kanale Gmina Annopol na portalu
You Tube.

WAŻNA INFORMACJA DLA
MIESZKAŃCÓW MIASTA
I GMINY ANNOPOL:
Decyzją burmistrza od 01.01.2019
Urząd Miejski w środy będzie
czynny w godzinach 8:00 – 16:00
Tekst i zdjęcia: Dariusz Zgardziński

Radni podczas pracy na III sesji Rady Miejskiej Annopol

"MOBILNE SPECJALISTYCZNE WSPARCIE RODZINY"
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ANNOPOL
Wsparcie udzielane w projekcie jest bezpłatne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza osoby/rodziny do uczestnictwa
w projekcie „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” w okresie od stycznia 2019 r.
do grudnia 2020 r..
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych
użyteczności publicznej.
Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę
rodziny, również o charakterze proﬁlaktycznym. Osoby korzystające z pomocy OPS
w Annopolu oraz przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych lub od stycznia 2019 r. mają możliwość skorzystania z następujących
usług:
- mediacje rodzinne,
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne dziecięce,
- pomoc psychiatry środowiskowego,
- terapia rodzinna,
- poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia m.in. od alkoholu i hazardu,
- poradnictwo w zakresie przemocy domowej,
- poradnictwo obywatelskie.

Pierwsze spotkania odbędą się ze specjalistami na miejscu w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Annopolu, a następnie mogą się odbywać w miejscu zamieszkania osoby
zainteresowanej wg. indywidualnych potrzeb rodzin.
Osoby/rodziny zainteresowane bezpłatnym poradnictwem prosimy o zgłaszanie się do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, adres: ul. Leśna 2.
Informacje dostępne są również na stronie internetowej OPS www.annopolops.pl oraz
pod nr telefonu 15/8613404.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt jest doﬁnansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zapraszamy osoby/rodziny do wzięcia udziału w projekcie.
OPS Annopol
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100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada br. w Annopolu odbyły się
jubileuszowe uroczystości 100. rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uroczystości rozpoczęły się w kościele
paraﬁalnym pw. św. Joachima i Anny
w Annopolu odśpiewaniem Hymnu
Narodowego. Następnie harcerze 20
Środowiskowej Drużyny Harcerskiej
„Nadwiślańskie Trampy” przekazali na
ręce proboszcza paraﬁi Ogień
Niepodległości, przywieziony z Wołynia.
Mszę świętą w intencji Ojczyzny
koncelebrowali proboszcz paraﬁi ks. kan.
Krzysztof Krzemiński, ks. kan. Antoni
Bezpalko, ks. Łukasz Bzymek i ks. Rafał
Olszówka. We mszy uczestniczyły poczty
sztandarowe urzędu miejskiego, szkół
z terenu miasta i gminy, organizacji
kombatanckich oraz Ochotniczych Straży
P o ż a r n y c h , m i e s z k a ń c y g m i n y,
kombatanci, radni powiatowi i radni rady
miejskiej, komendant komisariatu policji,
sołtysi, strażacy, dyrektorzy, kierownicy
i pracownicy gminnych jednostek
organizacyjnych, dzieci z przedszkola,
młodzież szkolna wraz z nauczycielami
oraz harcerze i zuchy.

Po zakończeniu mszy świętej odbył się
wzruszający Koncert Patriotyczny
w wykonaniu kwartetu z Filharmonii
Świętokrzyskiej. Następnie uczestnicy
uroczystości udali się na annopolski
Rynek, gdzie pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego odśpiewany został
hymn narodowy. Następnie głos zabrał
Burmistrza Annopola Wiesław Liwiński,
który przedstawił inicjatywy podjęte na
terenie gminy w związku z jubileuszem
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Kolejnym punktem uroczystości było
przekazanie na ręce burmistrza Ognia
Niepodległości przez harcerzy 20 ŚDH.
Ogień ten zapalony na mogiłach
legionistów w Polskim Lasku na Wołyniu
od 16 lat towarzyszy obchodom
rocznicowym 11 listopada. Odbyło się
składanie wieńców i wiązanek, przez
przybyłe delegacje samorządowców,
przedstawicieli kombatantów, instytucji
działających na terenie gminy.
Nagrania z koncertu można obejrzeć
na kanale Panoramy Annopola
na YouTube.
UM

OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI W ŚWIECIECHOWIE DUŻYM
W k o ś c i e l e p a r a ﬁ a l n y m p w. ś w.
Małgorzaty i Mikołaja w Świeciechowie
odbyła się w dniu 18.11.2018 uroczysta
i barwna msza św. celebrowana przez
ks. proboszcza Krzysztofa Szcześniaka
oraz koncert patriotyczny z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
W uroczystości wzięli udział ustępujący
z urzędu Burmistrzowie: Wiesław Liwiński
i Roman Wiśniewski oraz Burmistrzowie
elekci Mirosław Gazda i Józef Paćkowski.
Obecni byli również radni Rady Miejskiej,
Skarbnik Gminy Lila Kaczor, Pani Dorota
Kowalik z NZOZ „Zdrowie”, kierownik OPS
w Annopolu Pani Ewa Opoka,Radny
Sejmiku Wojewódzkiego Marek Kos,
Radny Powiatu Stefan Stachula, asp. szt.
Sławomir Okulus z Komisariatu Policji
w Annopolu i inni zaproszeni goście oraz
licznie zgromadzeni mieszkańcy
Świeciechowa i okolic.
Uroczystość została zorganizowana przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi
Świeciechowskiej "Powiślaki", Radę
Sołecką Świeciechowa Dużego wraz
z sołtysem Lucjanem Wierutem, Radnego
Rady Miejskiej Andrzeja Bownika, oraz
ks. kanonika Krzysztofa Szcześniaka.

Oprawę mszy. św. oraz koncert wykonał
Zespół Pieśni i Tańca "Racławice" im.
Rodziny Mireckich z Katolickiego Domu
Kultury "Arka" w Racławicach k. Niska.
Młodzi artyści z Zespołu „Racławice” - jak
sami o sobie piszą - poprzez taniec i śpiew
prezentują postawę umiłowania Ojczyzny,
a także propagują kulturę i tradycje
regionalne oraz narodowe.
Podczas mszy solistka z chórku
dziecięcego „Skowronki” zaśpiewała
psalm responsoryjny a dzieci z grup
wokalnych wspólnie z zespołem pieśni
i tańca śpiewały utwory wokalne: „Kraj
pięknieje”, „W listopadzie”, „Dziś idę
walczyć Mamo”, „Jak długo na Wawelu”
oraz deklamowały patriotyczne wiersze
Władysława Bełzy. Chórek Dziecięcy
„ S k o w r o n k i ” o r a z G r u p a Wo k a l n a
„BemollARKA”, wraz z solistką zaśpiewali
pieśń „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.
Najmłodsze dzieci zaprezentowały
miniaturę taneczną „Pasła Marysia”.
Występy zostały zakończone wspólnym
odśpiewaniem „Barki”.
P o m s z y ś w. k o ń c z ą c y k a d e n c j ę
Burmistrzowie, Pani Lila Kaczor oraz
członek Rady Powiatu Stefan Stachula
otrzymali z rąk organizatorów

podziękowania oraz wiązanki kwiatów.
Następnie wszyscy zaproszeni goście,
członkowie i opiekunowie zespołu
taneczno – wokalnego oraz organizatorzy
imprezy udali się na wspólny poczęstunek

do Szkoły Podstawowej
w Świeciechowie.
Nagrania wideo z uroczystości można
obejrzeć na kanale Panoramy Annopola
na portalu You Tube.
Przygotował Dariusz Zgardziński

,,NARÓD BEZ HISTORII BŁĄDZI JAK CZŁOWIEK
BEZ PAMIĘCI” – FESTYN W PSP DĄBROWA
29 września 2018 roku to dzień, w którym
w ramach gminnych obchodów uczciliśmy
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Dąbrowie 100. rocznicę Odzyskania
Niepodległości pod hasłem ,,Wolność
kocham i rozumiem…”.
Pani dyrektor Wioleta Kasak powitała
serdecznie przybyłych gości w osobach
Pana Burmistrza Annopola Wiesława
Liwińskiego, Zastępcę Burmistrza
Annopola Pana Romana Wiśniewskiego,
Radnego Rady Powiatu Kraśnickiego
Pana Stefana Stachulę,
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Annopolu Pana Zdzisława
Romańskiego, Radnego Rady Miejskiej
w Annopolu Pana Łukasza Babirackiego,
sołtysa wsi Dąbrowa Pana Mariusza Kusia
oraz wszystkich zebranych.
Uroczystość rozpoczął występ chóru
rodziców, mieszkańców wsi Dąbrowa.
Swoim pięknym śpiewem zachęcili
wszystkich zebranych do udziału
w obchodach. Następnie uczniowie klasy
trzeciej zaprezentowali taniec z ﬂagami,

oddający poważny nastrój sobotniego
spotkania. W dalszej części
konferansjerzy zaprosili wszystkich do
wspólnego czynnego uczestnictwa
w montażu słowno-muzycznym,
przygotowanym przez uczniów
i nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie
prezentowali pieśni i piosenki, które
śpiewano niegdyś w polskich domach,
a które mają często swoją bardzo ciekawą
historię. Pozwalały przetrwać trudy walki,
dodawały otuchy. W ich słowach i nutach
zaklęta jest opowieść o ojczyźnie. Nasze
wspólne śpiewanie to hołd, jaki składamy
tym, którzy przed laty tą wymarzoną
niepodległość wywalczyli. Występ chóru
i grupy gimnastyczno-akrobatycznej
Amino - przy muzyce ,,Rozkwitały pąki
białych róż”- zakończył część artystyczną
uroczystości.
Po oﬁcjalnych obchodach czekały na
zebranych dodatkowe atrakcje: pokaz
drużyny robotycznej Space Gears Team
z Kraśnika z robotem, zdobywcą wielu
międzynarodowych nagród, który
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oczarował szczególnie uczniów klas
młodszych. Mogliśmy podziwiać rzeźby
miejscowego rzeźbiarza Pana Sefana
Stachuli i rękodzieło Pani Darii Just.
Wielką uciechę sprawiły popisy konia
Wojtka, na którym chętni uczniowie brykali
po boisku szkolnym oraz pies Baron
pokazujący elementy posłuszeństwa.
Również Pani Daria Just zaprezentowała
małych psich zdobywców wielu nagród
z hodowli ,,Włochaty Świat”. Nie zabrakło
smakołyków z kuchni regionalnej. Panie
z koła gospodyń z Dąbrowy przygotowały
do degustacji przepyszne pierogi, faworki
i sałatki, była tradycyjna już festynowa
grochówka, bigos i ciasta upieczone przez
rodziców. Opiekujące się naszym
zdrowiem panie pielęgniarki przygotowały
kącik medyczny, gdzie chętni mogli
zmierzyć ciśnienie lub wykonać badanie
poziomu cukru czy cholesterolu we krwi.
PSP Dąbrowa

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA „MEDALU ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”

W dniu 14 października 2018 roku odbyła
się uroczystość wręczenia „Medalu za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, dla 12
par małżeńskich z naszej Gminy.
Uroczystość poprzedzona została mszą
świętą w intencji Jubilatów w Kościele
Paraﬁalnym w Annopolu, celebrowaną
przez Proboszcza Paraﬁi ks. kanonika
Krzysztofa Krzemińskiego. Jubilaci
otrzymali za pośrednictwem Proboszcza
Paraﬁi pasterskie błogosławieństwo od
Biskupa Sandomierskiego ks. Krzysztofa
Nitkiewicza.
Dalsza część uroczystości odbyła się
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Annopolu. Aktu dekoracji medalem,
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dokonał Burmistrz Annopola Pan
Wiesław Liwiński, który wręczył Jubilatom
dyplomy z gratulacjami oraz upominki
ufundowane przez władze samorządowe.
Gratulacje Jubilatom złożył również
Członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego
Pan Stefan Stachula, który wręczył
upominki ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Kraśniku.

Gratulacje i słowa uznania za 50 lat
wspólnego pożycia małżeńskiego złożył
Jubilatom również Przewodniczący Rady
Miejskiej w Annopolu Pan Zdzisław
Romański.
W imieniu Jubilatów podziękowania za
zorganizowanie tak pięknej uroczystości
złożyła Pani Kazimiera Kapica.
Oprawa artystyczna uroczystości została
wykonana przez dzieci i młodzież
z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Annopolu.Odśpiewano uroczyste 100
lat, po czym Jubilaci i goście usiedli przy
wspólnym stole i resztę czasu spędzili na
poczęstunku i sympatycznej rozmowie.
Medale za długoletnie pożycie
małżeńskie zostały przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Andrzeja Dudę postanowieniem
z dnia 21 września 2018 roku, na wniosek
Burmistrza Annopola.
„Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” otrzymały następujące pary
małżeńskie:
Ćwiek Stanisław i Zoﬁa, Dynek Marian

i Zoﬁa, Grzesik Józef i Krystyna, Kapica
Wiesław i Kazimiera, Kasza Jan i Danuta,
Krzysztoń Czesław i Genowefa, Merkun
Józef i Zoﬁa, Miksza Jan i Irena,

Romański Józef i Krystyna, Sochaj
Kazimierz i Marianna, Strugalski Czesław
i Danuta, Tyniec Andrzej i Lucyna.

„PRZEDE WSZYSTKIM MUSI BYĆ MIŁOŚĆ” O SPOSOBIE NA UDANE MAŁŻEŃSTWO OPOWIADAJĄ
JUBILACI KAZIMIERA I WIESŁAW KAPICOWIE
Jedną z par świętujących jubileusz
Złotych Godów byli Państwo Kazimiera
i Wiesław Kapica z Annopola. Red.
Dariusz Zgardziński zapytał ich o przepis
na szczęśliwy i długotrwały związek
małżeński.
- Przeżyli Państwo ze sobą pięćdziesiąt
lat. Jak to jest przeżyć wspólnie pół
wieku?
- Tak. Pięćdziesiąt lat i trzy miesiące, co do
dnia.
Lata sześćdziesiąte, te w których się
pobraliśmy i siedemdziesiąte były ciężkie.
Były jednak sprzyjające jeśli chodzi
o wykształcenie bo w tamtym czasie
wykształciliśmy się oboje, dorobiliśmy się
domu, dzieci. Były to jednocześnie piękne
lata. Dużo pracowaliśmy a przez to
musieliśmy się nawzajem wspierać i dużo
sobie pomagać.
Bardzo miło wspominamy ten czas.
Później, z czasem przyszły większe
kłopoty ale jakoś to wspólnie
przezwyciężyliśmy.
- Co wydaje się Państwu najważniejsze
z perspektywy tych przeżytych razem lat?
- Przede wszystkim zgoda. Zgoda
i tolerancja. I musi być umiejętność
kompromisu, umiejętność pójścia na
ustępstwo. Jeśli jednej stronie bardzo na
czym zależy, chce coś przeforsować, to ta
druga strona musi choć trochę

ustąpić. Jeżeli nie będzie tego ustępstwa
to nie będzie i zgody. A wiadomo że
w życiu są różne sytuacje. Kiedy
stawialiśmy dom to trzeba było przy tej
budowie dużo pracować, ciężko
zdobywać materiały, brakowało pieniędzy
bo taka była sytuacja i takie były czasy ale
były pożyczki i wspólnie mogliśmy temu
wszystkiemu podołać.
- Co najbardziej cementuje związek
i sprawia, że staje się taki nierozerwalny?
Czy są to wspólnie przeżyte trudne chwile,
czy są to dzieci czy może jeszcze coś
innego?
- Z pewnością dzieci cementują bardzo
ale również a może przede wszystkim
wzajemna miłość i takie ciągłe
zauroczenie. Wszystko właściwie, przez
co się razem przechodzi cementuje ten
związek. Jest takie powiedzenie, że
w małżeństwie nie tylko pije się sobie
z dzióbków, bo jest przecież różnie.
Piękna jest w związku wzajemna
tolerancja i świadomość, że można na
siebie liczyć.
- Proszę zdradzić naszym czytelnikom
receptę na zgodny, trwały związek bo
niewątpliwie musi być zgodny aby
przetrwał tyle lat.
- Przede wszystkim musi być miłość,
jeszcze raz powiem, że musi być
tolerancja i musi być wzajemne zaufanie

bo bez zaufania nic nie będzie. Ja wiem,
że mogę polegać na moim mężu i mąż
wie, że może polegać na mnie w trudnych
chwilach, w chorobie czy stresowych
sytuacjach i to właśnie jest najważniejsze.

- Dziękuję Państwu bardzo za tę krótką ale
pełną życiowej mądrości rozmowę i życzę
kolejnych wielu lat w zdrowiu i zgodzie.
- I my również bardzo dziękujemy.
Rozmawiał Dariusz Zgardziński
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ROZSTRZYGNIĘCIE KOLEJNEJ EDYCJI
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
W dniu 16.10.2018r. został rozstrzygnięty
Konkurs fotograﬁczny „GMINA
ANNOPOL W OBIEKTYWIE” Edycja
2018.
Do konkursu zgłosiło się 7 osób: Wiesław
Szabat, Katarzyna Kwiecińska, Zuzanna
Michalska, Patryk Młynarczyk, Dariusz
Zgardziński, Mateusz Zgardziński, Teresa
Sosenko (wykluczona z konkursu).
Komisja w składzie Piotr Pilecki,
Agnieszka Matwiej i Aneta Grzesik biorąc
pod uwagę przedstawione na zdjęciach
walory przyrodniczo-krajobrazowe,
zabytki, ciekawe miejsca i obiekty z terenu
gminy Annopol przyznała nagrody
pieniężne:
I miejsce:
Dariusz Zgardziński za zdjęcia
pt. „Jesień”

II miejsce:
Katarzyna Kwiecińska za zdjęcie
„W świetle słońca”
III miejsce
Zuzanna Michalska za zdjęcie „Lato –
Nowy Rachów”.
Komisja przyznała wyróżnienia
pozostałym uczestnikom:
Wiesław Szabat;
Patryk Młynarczyk;
Mateusz Zgardziński;
Wręczenia nagród dokonano w dniu
1 9 . 1 0 . 2 0 1 8 r. w C e n t r u m K u l t u r y
w Annopolu, podczas cyklicznej imprezy
„Śladami Edwarda Stachury”.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do
wzięcia udziału w następnej edycji za rok.
UM

NAJLEPSI UCZNIOWIE NAGRODZENI STYPENDIAMI BURMISTRZA
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
19 października, podczas corocznego
cyklu „Śladami Edwarda Stachury”
w annopolskim Centrum Kultury
Burmistrz Annopol Wiesław Liwiński
nagrodził uczniów stypendiami za wybitne
osiągnięcia artystyczne, sportowe
i naukowe.
Stypendium za wybitne osiągnięcia
w nauce mógł otrzymać uczeń, który
w semestrze poprzedzającym przyznanie
stypendium uzyskał średnią ocen
szkolnych co najmniej 5.0, wzorową
ocenę z zachowania oraz został
laureatem lub ﬁnalistą w konkursach lub
olimpiadach przedmiotowych na szczeblu
rejonowym (powiatowym) lub wyższym.
Za 2018 r. stypendium otrzymało
10 uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kosinie, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz
z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. ks. Józefa Poniatowskiego
w Annopolu. Są to:
Jaśkiewicz Paulina, Wójcik Maciej,
Grzesik Patryk, Grzesik Klaudia,
Seraﬁn Dawid, Kieler Adam, Pawłaszek
Nikola, Wiecheć Wiktor, Sekutowska
Agata, Bęc Aleksandra.

Podstawowej w Dąbrowie, Publicznej
Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa
Poniatowskiego w Annopolu. Są to:
Szydlak Cezary, Misztal Kinga, Struzik
Sylwia, Pawłowski Dawid, Olszówka
Natalia, Struzik Edyta, Chodara Maja,
Sobka Sara, Plizga Artur, Misztal
Oliwia, Olszówka Aleksandra,
Pawłowska Weronika, Lipiec
We r o n i k a , Wo j e w o d a We r o n i k a ,
Gierczak Kacper, Olszówka Wiktor,
Jabłońska Patrycja, Dzięsław Agata,
Chodara Julia, Nieradka Wiktoria,
Gozdalska Katarzyna, Lipiec Paulina,
Dzięsław Martyna, Sekutowska Agata,
Gierczak Martyna, Opałka Patryk, Iskra
Adrian, Siebielec Bartosz, Wojtaszek
Julia, Hauer Gabriela, Złotucha
Paulina, Wójtowicz Aleksandra,
Suszko Agata, Gozdur Dominik,
Salczyńska Agata, Nikołajczuk Oliwia,
Dębniewski Kamil, Kowalczyk
Wiktoria, Dudek Martyna, Macias
Karol, Michalska Zuzanna, Ufniarz
Martyna, Michalski Kacper, Iskra
Marika, Szczekała Karolina, Zabłotny
Michał, Grzebyk Julia, Sobolewska
Aleksandra, Religa Weronika, Pobiega

Stypendium Burmistrza za osiągnięcia
artystyczne w dziedzinie kultury i sztuki
mógł otrzymać uczeń, który uzyskał co
najmniej dobrą ocenę z zachowania,
zdobył miejsce od I-V w konkursach,
przeglądach, festiwalach o zasięgu co
najmniej wojewódzkim lub miejsce od I-III
w konkursach, przeglądach, festiwalach
o zasięgu powiatowym.
Za 2018 rok stypendium w tej dziedzinie
otrzymało łącznie 79 uczniów
z: Publicznej Szkoły Podstawowej
w Świeciechowie, Publicznej Szkoły

Agata, Koniarczyk Aleksandra,
Pawłaszek Nikola, Skórska Natalia,
Grzebyk Natalia, Targos Natalia,
Koniarczyk Natalia, Iskra Martyna,
Jaśkiewicz Dominika, Ufniarz Milena,
Niemczycki Stanisław, Gozdalski
Szczepan, Ufniarz Mateusz, Paćkowski
Dawid, Wójcik Jakub, Czajka Daria,
Wójcicki Karol, Pawłaszek Oliwia,
Kozera Aleksandra, Toporowski Piotr,
Seraﬁn Dawid, Rudziejewski –
Rudziewicz Jakub, Łysuniek Zuzanna,
Chruściel Wiktoria, Likos Maria,

Targos Maja, Siwek Natalia, Puzio
Dominika, Spyra Sandra, Krawczyk
Mateusz.
Stypendium Burmistrza za wybitne
osiągnięcia sportowe mógł otrzymać
uczeń, który w semestrze
poprzedzającym przyznanie stypendium
uzyskał co najmniej dobrą ocenę
z zachowania oraz osiągnął wysokie
wyniki sportowe, tj.:
zajął I-X miejsce w zawodach
ogólnopolskich, lub zajął I-VI miejsce w
zawodach wojewódzkich, lub zajął I-III
miejsce w zawodach rejonowych.
Za 2018 rok Stypendium Burmistrza
otrzymuje łącznie 47 uczniów: zawodnicy
Międzyszkolnego Klubu Sportowego
„SKAŁKA”, uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie oraz uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks.
Józefa Poniatowskiego w Annopolu. Są
to:
Barszcz Nadia, Lenart Weronika,
Jabłońska Oliwia, Plewa Konrad,
Badura Kacper, Trębacz Kacper, Lis
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Oliwier, Lipiec Jan, Stąporkowski
Alan, Nizioł Natalia, Kowalczyk Julia,
Złotucha Paulina, Wójtowicz
Aleksandra, Pietroń Oliwia, Wojtaszek
Julia, Rytwińska Patrycja, Gazda
Dominika, Michalska Zuzanna, Dudek
Martyna, Matuszewski Jakub, Ufniarz
Dorian, Grzesik Bartosz, Miksza Zoﬁa,
Wójcik Jakub, Grzesik Dominik,
Matuszczak Mateusz, Maliński Karol,
Toporowski Piotr, Paćkowski Dawid,
Ufniarz Mateusz, Mysłowski Wiktor,
Wroński Bartosz, Wroński Daniel,
Jakubczak Marcin, Stawiarski Jakub,
Stępień Weronika, Grzesik Paulina,
Grzesik Patryk, Kuś Michał, Kuś
Marcin, Kamieniarz Daniel, Warsiński
P a t r y k , D u d e k K a c p e r, J a n i c k i
Bartosz, Bugajski Bartosz, Niciewicz
Szymon, Burek Arkadiusz
W 2018 r. na stypendia przeznaczono
łącznie 23 000 zł. Wszystkim
stypendystom gratulujemy i zachęcamy
do jeszcze lepszych wyników
w następnym roku.
UM

„ŚLADAMI EDWARDA STACHURY”
19 października po raz 19 wyruszyliśmy
Śladami Edwarda Stachury. Jak każdego
roku dzień festiwalowy rozpoczął się od
Konkursu Recytatorskiego utworów
E. Stachury. W tym roku na naszej scenie
zaprezentowało się 17 recytatorów,
spośród których komisja w składzie: Zoﬁa
Szymanek, Andrzej Gotner, Arleta
Tomczyk wyłoniła zwycięzców. I miejsce
powędrowało do Magdaleny Tyzo z ZS
nr 1 w Kraśniku, II zajął Piotr Targos z PSP
w Annopolu, na III miejscu ex aequo
stanęły Weronika Szczerepa z ZS
w Wólce Gościeradowskiej i Kinga Bernat
z ZPO w Terpentynie. Przyznano również
4 wyróżnienia: Natalia Rachoń,
Aleksandra Dudek, Julia Nycz i Olga
Burda. O godzinie 15.oo rozpoczęły się
przesłuchania do Konkursu Piosenki
im. Edwarda Stachury. Po długich
obradach panowie zasiadający w komisji
tj. Andrzej Gotner, Jacek Kadis i Piotr
Skała - I miejsce przyznali Natalii
Toczyskiej, której opiekunem jest Tomasz
Tu r e k , I I M a r i i D a m e t k o z G O K u
w Gościeradowie, III miejsce
powędrowało do podopiecznej Urszuli
Olszówki - Natalii Ćwik.

Wyróżnienie otrzymała Paulina Jaroć,
której opiekunem artystycznym jest Piotr
Pilecki. Następnie wręczono Stypendia
Burmistrza i nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu Gmina Annopol w obiektywie.
O godzinie 19.00 rozpoczęła się
prawdziwa muzyczna uczta, wspaniały
koncert - wspaniałych muzyków. Janusz
Kasprowicz i Stanisław Marinczenko
przenieśli nas do świata rosyjskiej
piosenki Włodzimierza Wysockiego.
Podczas koncertu nie zabrakło także
utworów Leonarda Cohena i interpretacji
utworów polskich poetów jak np. Andrzej
Bursa. Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w przygotowania
tegorocznego festiwalu. Gratulujemy
uczestnikom konkursów i ich opiekunom.
Dziękujemy za wsparcie ﬁnansowe
Gminnej Komisji ds Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Państwu
Teresie i Markowi Gilom z Annopola.
Organizatorami imprezy są: Starostwo
Powiatowe, Burmistrz Annopola oraz
Centrum Kultury.
CK

KINO OBJAZDOWE
Jako ostatni został wyświetlony Kler, który bije rekordy popularności na kinowym rynku.
Podobnie było również w Annopolu, ponieważ podczas tego seansu sala kinowa
wypełniła się po brzegi, a bilety zostały wyprzedane już kilka dni wcześniej. Następne
odwiedziny kina już po nowym roku. Aby być na bieżąco z aktualnościami związanymi
z życiem kulturowym naszej Gminy warto śledzić proﬁl Centrum Kultury na Facebook'u,

12 listopada w Centrum Kultury zagościło Profesjonalne Kino Objazdowe Outdoor
Cinema. Seanse ﬁlmowe, które wypełniły nam cały dzień przygotowane były dla widza
w każdym wieku. Najmłodsi mogli obejrzeć trzecią już część bajki Hotel Transylwania,
rodzinnie można było wybrać się na ﬁlm fantastyczny Zegar Czarnoksiężnika.
Dywizjon 303. Historia Prawdziwa to pozycja, która na salę kinową przyciągnęła sporą
grupę pasjonatów historii, a w romantyczny nastrój wprowadził ﬁlm Planeta Singli 2,
który tego dnia został wyświetlony dwa razy.

X-LECIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU AKTYWNEGO SENIORA

14 listopada Centrum Kultury w Annopolu
zorganizowało uroczystość jubileuszową
X – lecia działalności Gminnego Klubu
Aktywnego Seniora, który został
utworzony pod koniec 2008 roku
w ramach środków pozyskanych
z Programu Integracji Społecznej.
Głównym celem tej inicjatywy było
zapewnienie atrakcyjnych form spędzania
czasu wolnego w jesieni życia, poprzez
ich integrację oraz wspieranie
i inicjowanie szeroko pojętej aktywności.
Przez okres dziesięciu lat z Klubem
związanych było 53 Seniorów z terenu
Miasta i Gminy Annopol. Od samego
początku grupa spotyka się na
cotygodniowych zajęciach, motywując się
wspólnie do aktywności intelektualnej
i ﬁzycznej.
Jubileuszowe świętowanie rozpoczęło się
już 8 listopada udziałem we Mszy Św.
w intencji wszystkich Seniorów, również
tych, którzy zostali powołani do
wieczności. Jubileusz X – lecia Klubu
licznie zgromadził Gości oraz Seniorów.
Minutą ciszy uczczono pamięć Seniorów
i osób związanych z Klubem, którzy
odeszli na wieczną służbę.
Dziesięcioletnią działalność Klubu na
różnych

płaszczyznach obszernie przypomniała
opiekun Klubu – L. Jaskowska, która
podkreśliła, że Seniorzy pozytywnie
wpisali się w krajobraz kulturowy
Annopola i regionu. Podziękowała
również wszystkim, którzy na przestrzeni
lat wspierali działalność Seniorów,
mianowicie Burmistrzowi Annopola –
Wiesławowi Liwińskiemu, Radzie
Miejskiej ostatnich trzech kadencji,
Starostwu Powiatowemu w Kraśniku,
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Dyrektor
Joannie Markiewicz i pracownikom
Centrum Kultury.
Następnie podczas jubileuszowego
wieczoru był czas na życzenia,
podziękowania, kwiaty i upominki
składane przez Gości na ręce dyrektor
J. Markiewicz i opiekuna Klubu
L. Jaskowskiej.
Miłą niespodzianką było wręczenie
wszystkim Seniorom pamiątkowych
medali ufundowanych przez Centrum
Kultury.
Część oﬁcjalną zakończono koncertem
w wykonaniu Zespołu Impressja
z Krakowa. Ponadto zebrani mogli
obejrzeć wystawę zdjęć, obrazujących

najważniejsze wydarzenia z X – letniej
działalności Klubu oraz pokaźną
ekspozycją dyplomów pamiątkowych,
które Seniorzy otrzymywali, zdobywając
różnego rodzaju sukcesy sceniczne.
Jubileuszowe spotkanie zakończono
poczęstunkiem i wspólnym
biesiadowaniem. Był czas na
wspomnienia, rozmowy i wspólny śpiew
przy stole.
Cieszymy się, że udało się stworzyć
miejsce, do którego Seniorzy chętnie
przychodzą, chcą się uczyć, rozwijać,
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dzielić umiejętnościami i życiowym
doświadczeniem. Tu znaleźli przyjaciół,
czują się potrzebni, a integracja
korzystnie wpływa na ich samopoczucie
i ma duży wydźwięk społeczny w naszym
środowisku.
Przed Seniorami jeszcze wiele ciekawych
s p o t k a ń , w y j a z d ó w, k o n k u r s ó w,
wycieczek i popisów kulinarnych.
Zapraszamy do naszego Klubu. Niech
jesień życia upływa w samych pięknych
barwach.
CK

PIERWSZA NAGRODA DLA ZESPOŁU MANUFAKTURA
NA XV OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI HARCERSKIEJ
I TURYSTYCZNEJ „HIT” W NOWEJ SARZYNIE
Pierwszego grudnia 2018r., Zespół
M u z y c z n y „ M A N U FA K T U R A ” ,
reprezentujący gminę Annopol, wystąpił
na XV Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Harcerskiej I Turystycznej „Hit”
w Nowej Sarzynie. W tej doskonale
przygotowanej imprezie wzięło udział 26
zespołów i 4 solistów, w sumie ponad
trzystu uczestników. Jurorzy bardzo
wysoko ocenili występ zespołu
z Annopola, przyznając mu pierwszą
nagrodę. Nasi młodzi muzycy porwali
także festiwalową publiczność, która
w czasie ich występu wyszła z miejsc
i tworząc wielki korowód, w rytm piosenki
okrążała widownię.
Taka reakcja słuchaczy to dodatkowa,
jeśli nie najważniejsza nagroda oraz
bezcenne doświadczenie dla młodych
artystów, wielka satysfakcja i motywacja
do dalszej pracy w rozwijaniu swoich
talentów. To także ogromna satysfakcja
i duma dla opiekunów Manufaktury Renaty i Macieja Niemczyckich, którzy
wraz z młodzieżą wiele godzin poświęcają
na naukę techniki gry na instrumentach,
naukę technik wokalnych, opracowanie
aranżacji piosenek, nauczenie
i wyćwiczenie partii poszczególnych
instrumentów czy głosów, wreszcie
wyćwiczenie całości występu. Jest to
praca tym trudniejsza, że co roku
z zespołu odchodzi kilku członków, którzy
wyjeżdżają do szkół średnich do
odległych miast i nie mają możliwości
dalszego udziału w próbach i koncertach.
Na ich miejsce przychodzą nowi, często
z niewielkimi umiejętnościami. Jednak ich
uzdolnienia, wytrwałość i pasja

by po dwóch, trzech miesiącach
intensywnej pracy wystąpić na imprezie,
takiej jak ogólnopolski festiwal, i odnieść
tam sukces.
W najbliższych planach zespołu jest

udział w XXV Ogólnopolskim Festiwalu
„ Ś p i e w o g r a n i e c ” w Ta r n o b r z e g u ,
w dalszych nagranie płyty z własnymi
piosenkami.
Członkowie zespołu serdecznie dziękują

wszystkim osobom, których wsparcie
pomogło w zorganizowaniu wyjazdu na
festiwal do Nowej Sarzyny.
RiM

GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ PSP W ŚWIECIECHOWIE
Rok 2018 jest rokiem upamiętniającym
100- rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Jest to znakomita okazja,
by zwrócić uwagę na kształtowanie
postaw patriotycznych i obywatelskich
w kontekście historii państwa i narodu
polskiego.
W ramach zadań zaplanowanych przez
jednostki z Gminy Annopol
10 października 2018 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej w Świeciechowie
odbył się I Gminny Konkurs Pieśni
Patriotycznej dzięki któremu uczniowie
kształtowali postawy obywatelskie
i patriotyczne, uczyli się szacunku do
państwa i narodu polskiego poprzez pełen
emocji śpiew.
Konkurs rozpoczął się odśpiewaniem
hymnu narodowego przez wszystkich
p r z y b y ł y c h u c z e s t n i k ó w. D o b ó r
repertuaru był bardzo interesujący,
instruktorzy zwracali uwagę, aby utwory
nie powtarzały się, co dało ciekawy obraz
polskiej pieśni patriotycznej. Można było
wysłuchać znanych i mniej znanych
utworów tj: ”Malowani, dokąd Bóg
prowadzi…”, „Gdzie są kwiaty z tamtych
lat…”, „Biały orzeł”,”Idą Leśni” czy „O mój
rozmarynie”.

W jury konkursu zasiedli:
przewodniczący- p. Roman Biss muzyk,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Gościeradowie, p. Urszula
Młynarczykowska absolwentka UJ
w Krakowie wydziału historii i etnograﬁi,
pracownik Muzeum 24 Pułku Ułanów
w Kraśniku, emerytowany dyrektor
i nauczyciel historii, Ks. Rafał Olszówka
absolwent klasy skrzypiec Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Ignacego
Paderewskiego w Stalowej Woli, wikary
paraﬁi w Annopolu.
Uroczystość prowadziła w pierwszej
części dyrektor szkoły p. Katarzyna
Szwed, w drugiej zaś uczniowie klasy VIIIKinga Misztal i Patryk Opałka.
Do konkursu zgłosiło się dziewięć
zespołów z terenu gminy : Patrol 20 ŚDH
„Nadwiślańskie Trampy” z Annopola,
„Drużyna harcerska „Sokoły” z Grabówki ,
Młodzi Borowiacy”, „Radosław Wieczorek
+chórek dziecięcy 3 os” z Janiszowa,
18 Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”
z Annopola, „Dąbrowiacy I”, „Dąbrowiacy
II”, „Manufaktura”, nie mogło zabraknąć
w takim przeglądzie gospodarzy czyli
Młodzieżowego Ludowego Zespołu
„Krzemień”.

A oto wyniki konkursu:
I miejsce- „Manufaktura” – instruktorzy
p. Renata , Maciej Niemczyccy
II miejsce – „Dąbrowiacy I”- opiekunowie
J. Sobolewska, T. Iskra
III miejsce- Zespół „Krzemień”instruktorzy p. Renata, Maciej
Niemczyccy.
Do kategorii indywidualnych zgłosiło się
15 wykonawców z różnych szkół
należących do obwodu Gminy Annopol
oraz Centrum Kultury w Annopolu.
I – miejsce zajęła Natalia Gwóźdź
prezentując się w utworze „Rozkwitały
pąki białych róż”, „Dziś idę walczyć
mamo”- reprezentująca Centrum Kultury
w Annopolu, pod kierunkiem
p. Tomasz Turka,
II - miejsce Zoﬁa Ćwik wykonując „Dziś
idę walczyć mamo”, „Tu wszędzie jest
moja ojczyzna” reprezentująca Centrum
Kultury w Annopolu, pod kierunkiem
p. Tomasz Turka ,
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III – miejsce wyśpiewał Jakub Szymczyk
prezentując utwory „Flaga”, „Nadzieja” –
uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej
z Dąbrowy –instruktor p. Lilia Wilke.
Zwycięzcy otrzymali z rąk Burmistrza
Annopola Wiesława Liwińskiego
pamiątkowe puchary, zaś wszyscy
pozostali patriotyczny proporzec
upamiętniający setną rocznicę
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Pan Roman Wiśniewski – Zastępca
Burmistrza Annopola wręczył
instruktorom podziękowania za wkład
włożony w przygotowanie konkursu,
gratulując sukcesów i wyrażając nadzieję,
iż w kolejnych latach taka impreza będzie
kultywowana.
PSP Świeciechów

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października przypada święto
nauczycieli i pracowników oświaty. Dzień
Edukacji Narodowej ma przypominać
o ważnej roli jaką odgrywają nauczyciele
w życiu każdego człowieka.
Z okazji tego święta wszystkim
Nauczycielom i pracownikom oświaty
składamy najserdeczniejsze życzenia
zadowolenia z pracy, poczucia ważności
wykonywanego zawodu oraz
wdzięczności uczniów za okazywaną
troskę i opiekę.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej tak jak
co roku zostały przyznane Nagrody
Burmistrza Annopola dla nauczycieli
wyróżniających się swoją pracą. W tym
roku nagrody otrzymali: Pani Wioleta
Kasak dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie, Pan Józef
Wojtaszek i Pani Barbara Wójcik
Nauczyciele Publicznej Szkoły
Podstawowej im. ks. Józefa
Poniatowskiego w Annopolu oraz Pani
Anna Rybak nauczyciel Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kosinie. Serdecznie
gratulujemy.
UM

100. LECIE NIEPODLEGŁEJ – 100. LECIE ZHP

Na kilka dni przed uroczystościami 100.
rocznicy Odzyskania Niepodległości,
8 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole
Podstawowej w Annopolu odbyła się
Wieczornica Patriotyczna pt. "Śpiewajmy
pamięć....". Do udziału w tym wydarzeniu
środowisko annopolskich zuchów
i harcerzy zaprosiło rodziców, zacnych
gości oraz gromady zuchowe i drużyny
harcerskie z Hufca ZHP Sandomierz. Dla
członków naszej organizacji listopad 2018
roku to także jubileusz 100. lecia
powstania Związku Harcerstwa
Polskiego, a dla 20 ŚDH "Nadwiślańskie
Trampy" dodatkowo czas świętowania
15. lecia istnienia. Te doniosłe rocznice
mogliśmy przeżywać wspólnie
z udziałem: Dyrekcji Publicznej Szkoły
Podstawowej im. ks. Józefa
Poniatowskiego w Annopolu Pani Danuty
R y f k i o r a z P a n i R e n a t y Ż o ł n y,
ówczesnego Burmistrza Annopola Pana
W i e s ł a w a L i w i ń s k i e g o ,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana
Zdzisława Romańskiego, Komendanta
Hufca ZHP Sandomierz hm. Czesława
Rączkiewicza, kapelana zuchów
i harcerzy Diecezji Sandomierskiej
ks. phm. Dariusza Sidora, Ks. Proboszcza
miejscowej paraﬁi Krzysztofa
Krzemińskiego, księży wikariuszy Rafała
i Łukasza, phm. Ewy Leptuch –
współzałożycielki "Nadwiślańskich
Trampów" oraz Rodziców/Opiekunów.
Radość i entuzjazm do tego
niecodziennego spotkania wniosły zuchy
z GZ "Leśne Skrzaty" i DH "Szare
Szeregi" z Gościeradowa oraz GZ
"Ekoludki" z Pisar.

Tuż przed obchodami Święta 11 listopada
zapłonęły one w Miejscach Pamięci
Narodowej, na mogiłach żołnierskich
i powstańczych zlokalizowanych na
terenie gminy Annopol.
W piątkowe popołudnie 9 listopada 2018
patrol harcerzy udał się na cmentarz
paraﬁalny w Borowie – część starą i nową.
Rozpoczęliśmy od uporządkowania
z wypalonych zniczy mogiły powstańców
z 1963 roku oraz mogiły zbiorowej oﬁar –
ludności cywilnej wymordowanej przez
okupanta niemieckiego 2 lutego 1944
roku. W ciszy, oddając hołd poległym, na
każdym z miejsc zapaliliśmy po kilka
zniczy. W drodze powrotnej do Annopola
zatrzymaliśmy się w Opoce Dużej.
W niewielkiej odległości od siebie
znajdują się tu dwie mogiły – jedna
poświęcona oﬁarom II wojny światowej,
druga z wysokim krzyżem, gdzie
spoczywają powstańcy styczniowi. I tu
zapłonęły światła pamięci.
W sobotnie przedpołudnie, 10 listopada
br. kolejny patrol odwiedził cmentarz
w Annopolu, gdzie najpierw oczyściliśmy
mogiłę bohaterów i oﬁar II wojny
światowej z dziesiątek wypalonych już po
1 listopada zniczy, a następnie z należytą
czcią i honorem złożyliśmy znicze pamięci
na tymże grobie oraz na mogile zbiorowej
żołnierzy z 1914 roku i grobie żołnierza
N S Z Ta d e u s z a R a d w a ń s k i e g o
ps. "Kostek". Udaliśmy się także do
Dąbrowy, gdzie w tamtejszym lesie
znajdują się nasypy ziemne – mogiły
poległych w Bitwie Kraśnickiej w 1914
roku. Jak w każdym z poprzednich miejsc
i tu zapłonął ogień pamięci. Mogiła była
uporządkowana, a my tylko wywieźliśmy
z l a s u w o r e k w y p a l o n y c h z n i c z y.
Francuski marszałek Foch powiedział:
„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc
pamięć, tracą życie”... Dlatego w akcji
"Znicz dla Bohatera" wyrażamy naszą
wdzięczną pamięć. Cześć i chwała
bohaterom!
Wspólnie z władzami samorządu
terytorialnego, przedstawicielami wielu
i n s t y t u c j i , j e d n o s t k a m i O S P,
społecznościami szkół i przedszkola oraz
mieszkańcami miasta i gminy Annopol
11 listopada 2018 roku przeżywaliśmy
uroczystości lokalne z okazji 100. rocznicy
Odzyskania Niepodległości.
Reprezentacja 20 ŚDH "Nadwiślańskie
Trampy" przekazała Ogień
Niepodległości, który w harcerskiej

Świeczowisko wprowadziło nas w klimat
wydarzeń związanych z obchodzonym
stuleciem Niepodległej oraz utworzenia
ZHP. W dalszej części imprezy na zuchów
i harcerzy z Annopola czekała
niespodzianka, a zarazem podniosły
moment. W otoczeniu licznie przybyłych
gości kilkorgu zuchom nadano barwy
gromady – pomarańczowe chusty,
a w "Nadwiślańskich Trampach" trzy
druhny i druh uroczyście złożyli
Przyrzeczenie Harcerskie, stając się
pełnoprawnymi członkami naszej
organizacji. Poczęstunek przygotowany
przy ogromnym zaangażowaniu
i wsparciu rodziców był okazją do
serdecznych rozmów i integracji
środowisk. Drugą część Wieczornicy
rozpoczęły występy zuchów i harcerzy
z Gościeradowa oraz Pisar. Brawurowe
wykonanie piosenek o tematyce
patriotycznej - znanych i mniej znanych
zachęciło wszystkich do przewidzianych
w programie pośpiewanek. Wspólnie
wykonaliśmy kilkanaście piosenek
legionowych i patriotycznych. Niezwykle
krzepiący jest fakt, iż najmłodsze
pokolenie doskonale zna dawne melodie
nucone przez polskiego żołnierza
w drodze do Niepodległej.
Na przełomie października i listopada
2018 annopolska drużyna przeprowadziła
po raz kolejny akcję "Dajmy wyraz naszej
pamięci” – znicz dla Bohatera. Uczniowie
PSP w Annopolu chętnie odpowiedzieli na
apel i przekazali ponad 60 zniczy z myślą
o bohaterach poległych w obronie
wolności Ojczyzny.
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sztafecie dotarł do nas z Kostiuchnówki na
Wołyniu – najpierw na ręce ks. celebransa
sprawującego Mszę Św. w intencji
Ojczyzny, a w dalszej części uroczystości
Burmistrzowi Annopola. Jak co roku,
wspólnie z przedstawicielem zuchów
złożyliśmy wieniec oraz pełniliśmy wartę
honorową przy pomniku wodza Legionów
Polskich. Na zakończenie druhny
i druhowie częstowali uczestników
obchodów Święta Niepodległości białoczerwonymi krówkami ufundowanymi
przez miejscowy Urząd.
Podejmując przez cały mijający rok od
listopada 2017 do listopada 2018
działania związane z setną rocznicą
odzyskania Niepodległości i aktywnie
uczestnicząc w życiu Hufca ZHP
Sandomierz, zuchy i harcerze zdobywali
Odznakę 100. lecie ZHP/100. lecie
Niepodległości, wydaną z indywidualnym
numerem dla danego członka naszej
organizacji.
Zakończenie jubileuszowych obchodów
Niepodległości Polski nie kończy
harcerskich inicjatyw, które wyrażają
pamięć o bohaterstwie poprzednich
pokoleń. W listopadzie przystąpiliśmy do
ogólnopolskiej akcji „Bożonarodzeniowa
Paczka dla Bohatera”. Do 11 grudnia
br. prowadziliśmy zbiórkę żywności
długoterminowej oraz art. chemicznych
i kosmetycznych, które po przekazaniu do
Lublina, traﬁą do kombatantów
i weteranów II wojny światowej,
szczególnie tych, którzy dziś znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej. Wspólnie
ze społecznością naszej szkoły
przygotowujemy także kartki świąteczne
dla naszych drogich Seniorów.
Jolanta Mochol

PAWEŁ RACZYŃSKI Z SUKCESEM W NEW YORK CITY MARATHON

Annopolanin Paweł Raczyński z Maciejem Golubiewskim
Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku
„Leżałem na asfalcie w Central Parku
i miałem łzy w oczach bo meta była tak
blisko a zarazem tak daleko”.
Annopolski biegacz Paweł Raczyński
wystartował 4 listopada w Maratonie
Nowojorskim.
Jest pierwszym annopolskim
sportowcem, który wystartował
w międzynarodowej imprezie tej rangi.
Debiutując w swojej biegowej karierze na
dystansie 42,195 km uzyskał bardzo
dobry czas 2 godziny i 38 minut, co dało
mu 135 lokatę open i „medalowe”
3 miejsce wśród startujących w zawodach
Polaków.
TSC New York City Marathon to jeden
z najbardziej prestiżowych i największych
ulicznych biegów maratońskich na
świecie. W tym roku wystartowało w nim
ponad 50 tys. osób ze 140 krajów świata.
Nazwiska uczestników oraz ich czasy,
w tym oczywiście również nazwisk
i świetny czas Pawła zostały
opublikowane w dodatku specjalnym do
jednego z najpoczytniejszych
amerykańskich dzienników, The New York
Times.
Następnego dnia po biegu, Paweł
Raczyński wraz z pozostałymi polskimi
biegaczami, którzy ukończyli Maraton
Nowojorski spotkał się z Konsulem
Gene ra ln ym R P w N ow ym Jorku ,
politologiem, dyplomatą i ﬁlozofem
Maciejem Golubiewskim.
Konsulat Generalny w Nowym Jorku to
jedna z najważniejszych polskich
placówek konsularnych na świecie.
Spotkanie z polskimi biegaczami
organizowane jest przez placówkę od
wielu lat, co roku, w dzień po maratonie.
W tym roku uczestniczyło w nim ponad
200 biegaczy reprezentujących nasz kraj.
W trakcie spotkania Konsul Generalny
tradycyjnie już wręczył Puchary dla
polskiej uczestniczki i polskiego
uczestnika maratonu, którzy osiągnęli
najlepszy czas. W tym roku wśród Polek
wygrała Aleksandra Dzierzkowska
z czasem 3:14:32 natomiast wśród
mężczyzn zwyciężył Grzegorz Gronostaj
uzyskując czas 2:32:03.
Następnie głos zabrali przedstawiciele
klubów biegaczy: Paweł Myśliwiec
z Polish American Sports Association oraz
Artur Tyszuk z Polska Running team. Obaj
pogratulowali wszystkim ukończenia
maratonu.
Tak pisze o spotkaniu Ministerstwo Spraw
Zagranicznych:
"Spotkanie w Konsulacie tradycyjnie
stanowi okazję do poznania się
i nawiązania znajomości i współpracy
polskich maratończyków zamieszkałych

w USA oraz tych przybyłych z Polski
i innych krajów. W tym roku spotkanie
odbyło się z rekordową frekwencją –
ponad 200 osób, w tym przedstawicieli
polskich i polonijnych klubów sportowych
zrzeszających maratończyków (m.in.
3runPL, POLSKA Running Team). Konsul
Generalny Maciej Golubiewski wyraził
słowa uznania dla wytrwałości wszystkich
biegaczy.”
„Z roku na rok zarówno w maratonie, jak
i w naszym spotkaniu uczestniczy coraz
więcej osób z Polski, co podkreśla naszą
obecność tutaj poza granicami,
a jednocześnie pokazuje, że jesteśmy
aktywni i bierzemy liczny udział w
w y d a r z e n i a c h o r a n d z e
międzynarodowej” - mówił Konsul
Golubiewski. „Bieg angażuje też w różny
sposób liczną młodzież polonijną.
Wszystkie elementy promujące polskość
mają ogromny potencjał w promocji
pozytywnego wizerunku Polski” dodał
Konsul."
Maraton nowojorski cieszy się ogromnym
zainteresowaniem mediów oraz
społeczności amerykańskiej.
Po powrocie Pawła do Polski zapytałem
go o wrażenia z podróży za ocean i startu
w najważniejszym z pewnością jak do tej
pory biegu jego życia.
Dariusz Zgardziński - Spełniło się
Twoje wielkie marzenie. Wystartowałeś
w jednym z najbardziej prestiżowych
maratonów świata.
Paweł Raczyński - Tak, zgadza się. Udało
mi się wystartować w tym największym
maratonie świata jakim jest New York City
Marathon, który do tej pory widziałem
jedynie w telewizji oglądając rok w rok
transmisje na kanale Eurosport.
W dodatku był to mój pierwszy maraton
więc chyba lepszego miejsca na debiut
nigdzie indziej na świecie mieć nie można.
Szczerze mówiąc, znam kilku Polaków
którzy tam startowali ale nikogo kto by tam
debiutował. Warto dodać, że był to
prawdopodobnie największy maraton
w historii. W tym roku ukończyło go 52704
osoby ,wcześniej rekord był z 2016 roku,
było to ponad 51 tysięcy. Podczas
tegorocznego biegu padł również drugi
wynik w historii. Było to 2:05:59
reprezentanta Etiopii Lelisy Desisa.
- Jak minął Ci lot do Stanów i jakie były
Tw o j e w r a ż e n i a p o p i e r w s z y c h
godzinach spędzonych w Ameryce?
- Tego właśnie się obawiałem, jak zniosę
ponad dziesięciogodzinny lot? Nigdy
jeszcze tak długo nie leciałem ale o dziwo
lot na trasie Berlin – Londyn - Newark
i później autobusem do Nowego Jorku na
Manhattan,gdzie znajdował się nasz hotel
zniosłem bardzo dobrze,bez żadnych
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przygód. Oczywiście tuż po przylocie
byłem mocno zmęczony ale z tego
wszystkiego nie mogłem zasnąć.
Pamiętam tylko, że tuż po przybyciu do
hotelu o 2 w nocy poszedłem na oddalone
o zaledwie kilkaset metrów Times Square.
- Odczuwałeś zmianę czasu?
Potrzebowałeś aklimatyzacji? Wiem że
to bardzo ważne dla sportowców.
- Tak, odczuwałem ją. Na drugi dzień po
przylocie poszedłem na trening do Central
Park i biegło się bardzo ciężko, w nocy nie
mogłem spać ale w dniu startu już było
wszystko w miarę w porządku. Jestem
więc bardzo ciekawy jakbym się czuł
gdybym przyleciał np. dwa tygodnie przed
startem a nie na 3 dni przed nim. Czy
lepiej?.. Mogę się tylko domyślać.
- Pamiętam, że kilka tygodni przez
wylotem poważnie się rozchorowałeś
i obawiałeś się, że zburzyło to na tyle
Twój plan przygotowań iż nie uda Ci się
osiągnąć dobrego wyniku.
- Tak. Sam Ci nawet napisałem, że chyba
nic z tego nie będzie i że polecę tam chyba
tylko w roli kibica - turysty. Niestety
w ostatnim miesiącu przed startem cały
czas łapały mnie różne infekcje czy też
kontuzja łydki. Tak właśnie najczęściej jest
gdy organizm jest dość mocno
eksploatowany intensywnym treningiem a
trening do maratonu ma to do siebie, że
wymaga bardzo dużo czasu i dużo
wysiłku. Tygodniowo biega się nawet po
180km więc ciało się broni. Biegałem
w kratkę nawet przy tej chorobie, niestety
to nie było to samo aż w końcu odpuściłem
gdy nie wytrzymałem jednego z treningów
a było to 32- kilometrowe rozbieganie.
Przebiegłem wtedy Ok. 17 km
a pozostałe 15km wracałem na piechotę
zupełnie wyczerpany. Na kilka dni przed
startem było już lepiej więc wykonałem
jeszcze kilka lekkich treningów
i wystartowałem, co ostatecznie wyszło
jak wiadomo całkiem nie najgorzej.
- Co udało Ci się zobaczyć w Nowym
Jorku? Co byś powiedział o tym
mieście, które nigdy nie śpi?
- W Nowym Jorku odwiedziłem
oczywiście kilka ciekawych i znanych
miejsc a były to między innymi: World
Trade Center, Times Square, Madison
Square Garden, Empire State Building,
Most Brookliński ,Amerykańskie Muzeum
Historii Naturalnej czy też Statuę
Wolności.
Nowy Jork jest miastem magicznym,
chodząc jego ulicami czułem się jak
właśnie w takim amerykańskim ﬁlmie,
powiedzmy jak taki trochę Kevin (śmiech).
Jest przede wszystkim miastem
wielokulturowym ale też miastem wielu
kontrastów. Z jednej strony widać jego
wielkość i bogactwo ale zaraz za rogiem
czai się przerażająca bieda i nieład .
Szczerze mówiąc cieszę się, że mogłem
tam być i zobaczyć, każdemu polecam,
ale ogólnie to nie chciałbym tam mieszkać
na stałe.

- Czas przejść do pytań o sam bieg. Czy
odczuwałeś stres przed startem?
Takiemu wydarzeniu z pewnością
towarzyszy ogromny przypływ
adrenaliny.
- Oczywiście tak. Przed takimi zawodami
jest niewyobrażalny skok adrenaliny.
Dobrze, że w ogóle zasnąłem przed
startem (śmiech). Natomiast stojąc na linii
mety już nie mogłem się doczekać
odliczania i wystrzału z armaty bo cały
czas były jeszcze jakieś przemówienia,
hymn USA itp. Po wystrzale wszystko
minęło ale też nie dałem się ponieść
emocjom i pierwszy kilometr na moście
Ve r r a z z a n o r o z p o c z ą ł e m w d o ś ć
spacerowym jak dla siebie tempie
3:58/km. Później było już dużo, dużo
szybciej.
- Jak to jest biec razem z tysiącami
innych ludzi przez takie miasto?
- Powiem szczerze, że ja aż tak tego nie
odczułem. Jedynie około 53 tysięcy ludzi
widziałem za sobą na starcie. A na czasy
takie poniżej 3h biega niewiele osób . Na
tyle ludzi tam startujących większość trasy
biegłem praktycznie sam, może czasem
w jakiejś niewielkiej grupce. Sama trasa
natomiast jest bardzo ciekawa
i widokowa, prowadząca przez wszystkie
5 nowojorskich okręgów: Staten Island,
Brooklyn, Queens, Bronx i Manhattan.
- Jaka jest atmosfera wzdłuż trasy
biegu? Czy przy tak dużej koncentracji
byłeś w ogóle w stanie dostrzec to co
się działo dokoła?
- Atmosfera wzdłuż trasy jest
niesamowita. Są tłumy kibiców, blisko
2,5miliona na całej długości trasy. Na
żadnym innym maratonie na świecie
z tego co mi mówili znajomi biegacze, nie
ma takiego dopingu. To miasto po prostu
żyje tym wydarzeniem. W pewnym
miejscu to normalnie chyba
potrzebowałem zatyczek do uszu
(śmiech). Tłum niesie a człowiek w ogóle
nie czuje zmęczenia. No i oczywiście
wielu Polaków krzyczących „Polska,
Polska!” Jest to coś pięknego
i dodającego ogromnej dawki energii.
Dopingu nie ma jedynie na mostach
ponieważ tam nie mogą przebywać kibice
i w dzielnicy żydowskiej też nam nikt nie
kibicował.
- Podczas naszej rozmowy przed
wylotem mówiłeś, że masz
przygotowaną strategię rywalizacji.
Udało się ją zrealizować?
- Częściowo tak. Do 35 km trzymałem
średnie tempo 3:39/km wiec nawet o 1s
sekundę szybciej niż zakładaliśmy
z trenerem ale później zaczęły się schody
co ostatecznie dało średnio 3:45/km przez
42km195. Mówiłem w naszej
wcześniejszej rozmowie dla Panoramy
Annopola, że będę zadowolony z wyniku
2:40 a było 2:38. Celowałem w miejsce
w pierwszej setce tych zawodów. Było 135
na 52 tys 704 zawodników, choć na 35
kilometrze byłem bodajże na 95 miejscu.

Paweł Raczyński na ﬁniszu NEW YORK CITY MARATHON

- Miałem okazję obejrzeć wszystkie
Twoje zdjęcia z maratonu wykonane
przez fotografów pracujących na trasie
biegu. Widać na nich na Twojej twarzy
ogromne skupienie, determinację
i wielki wysiłek.
- Tak, to prawda. Na całej długości trasy
byłem bardzo mocno skupiony na biegu,
myśląc tylko o jak najlepszym miejscu
i wyniku oraz o tym czy nie nastąpi
w pewnym momencie jakiś kryzys, co było
trochę niepotrzebne. Zresztą tak jak
mówisz, to wszystko można odczytać ze
zdjęć. Im bliżej mety tym większe było
zmęczenie i ból.
- Wiemy z Twojego facebooka, że ten
kryzys, którego się obawiałeś
faktycznie nastąpił, i że był poważny.
Opowiedz nam o tym.
- Kryzys rozpoczął się na 35 km kiedy to
tuż po zbiegu z wiaduktu zacząłem
odczuwać skurcze mięśnia dwugłowego
uda co oczywiście odbiło się na tempie
biegu. Natomiast na 39km, już będąc
w Central Parku skurcz - już nie pamiętam
nawet w której nodze - był tak silny, że
dosłownie sprowadził mnie na ziemię.
Leżałem tam chyba na asfalcie przez
blisko 3 minuty podnosząc nogę do góry
aż trochę puściło. Nie ukrywam, że
miałem wtedy łzy w oczach bo meta była
tak blisko a zarazem tak daleko.
Myślałem, że to już koniec i że nie
dobiegnę. Widziałem tylko mijających
mnie biegaczy i wiedziałem, że tracę to
o co ciężko walczyłem przez
4 0 k i l o m e t r ó w. P o c h w i l i j e d n a k
podniosłem się i ruszyłem dalej nie myśląc
o bólu. Ostatni, 42 kilometr pokonałem
w tempie 3:21/km – był to mój najszybciej
przebiegnięty kilometr podczas całego
maratonu.
- Wspaniale, że mimo wszystko udało
Ci się pokonać słabość, podnieść się,
pobiec dalej do mety i uzyskać ciągle
świetny wynik.
- Tak. Miałem naprawdę duży zapas siły
i gdyby nie te skurcze byłbym może nawet
80 - 90 spośród tych blisko 53 tysięcy
zawodników.
- Przybiegłeś na metę jako trzeci
z blisko trzystu Polaków i jako
pierwszy Polak w swojej kategorii
wiekowej. To wielki sukces,
szczególnie jak na kogoś, kto właśnie
zadebiutował jako maratończyk.
- Jak na debiutanta to może być, choć
domyślałem się już wcześniej ,że mogę
być wysoko wśród Polaków i kto może być
ewentualnie przede mną.

- Wziąłeś udział w spotkaniu polskich
uczestników maratonu z Konsulem
Generalnym RP w Nowym Jorku. Jak
wyglądało to wydarzenie?
- Spotkanie polskich uczestników
nowojorskiego maratonu z Konsulem
Generalnym RP to już tradycja. Odbywa
się co roku w poniedziałek, w dzień po
maratonie. Wydarzenie to ma przede
wszystkim na celu propagować bieganie
wśród Polaków mieszkających w kraju jak
i w USA bo bieganie ma łączyć Polaków
rozsianych po całym świecie. Na
spotkaniu były oczywiście liczne
przemówienia, gratulacje oraz nagrody
dla najlepszego polskiego uczestnika
i najlepszej polskiej uczestniczki NYC
Maratonu.
- Czy podczas tej imprezy udało Ci się
nawiązać jakieś ciekawe znajomości?
- Poznałem tam oczywiście wiele osób.
Oczywiście również kilka słów zamieniłem
z Panem Konsulem Maciejem
Golubiewskim. Pytał między innymi skąd
pochodzę więc powiedziałem mu kilka
słów o naszym Annopolu. Rozmawiałem
też z Pawłem Fajdkiem, naszym wybitnym
lekkoatletą. Dość dobrą znajomość
zawiązałem z Panem Arturem Tyszukiem
pochodzącym z Białegostoku, Polakiem
mieszkającym od 17 lat w Nowym Jorku,
który jest prezesem polskiego klubu
biegowego Polska Running Team. Działa
on także przy organizacji biegów w NY
i zaprasza na kolejny raz.
- Wiem, że poszedłeś w Nowym Jorku
na mecz koszykówki NBA. Przez wiele
lat marzyłem aby choć raz zobaczyć w
akcji Chicago Bulls. Ty zobaczyłeś
chyba Nicks'ów.
- Tak, zgadza się. Byłem na meczu NBA
New York Knicks właśnie z Chicago Bulls.
Odbył się w znanej hali widowiskowej
Madison Square Garden, którą ja kojarzę
głownie z wielkich gal bokserskich.
- O proszę, podwójna zazdrość! A teraz
powiedz nam co jeszcze poza
nieocenionym doświadczeniem
sportowym przywiozłeś z USA. Nie
pytam oczywiście o prezenty (śmiech).
- Jak już pisałem wcześniej poznałem
wielu ciekawych ludzi, których pasją jest
bieganie i są walnięci na tym punkcie tak
samo jak ja. I przede wszystkim
zobaczyłem jak wygląda życie w jednej
największych światowych metropolii jaką
jest Nowy Jork.

Spotkanie z polskimi biegaczami biorącymi udział w Maratonie Nowojorskim
w Konsulacie Generalnym RP
- Czy myślisz o spróbowaniu sił w tym
maratonie również w przyszłym roku?
- Nie ukrywam, iż organizacja jak i sam
klimat tej imprezy wywarły na mnie
ogromne wrażenie. Jedyny chyba minus
to trudna trasa, która uniemożliwia
osiąganie jeszcze lepszych wyników, ale
na pewno będę chciał tu jeszcze kiedyś
wrócić, już jako doświadczony
maratończyk.
W przyszłym roku mam plany by pobiec
w innym wielkim światowym maratonie,
oczywiście na bardziej płaskiej trasie.
Będę celował w wynik poniżej 2h 30min.
- Jakie są Twoje sportowe zamierzenia
na najbliższe tygodnie i resztę zimy?
- Właśnie niedawno zakończyłem
trzytygodniowe roztrenowanie i wchodzę
małymi krokami w trening. Przez
najbliższe tygodnie jak i resztę zimy będę
przygotowywał się pod przyszły sezon
i w styczniu prawdopodobnie jakiś start
kontrolny na dystansie 10km lub 15km
w Warszawie.
- Wiem, że masz również dalekosiężne,
bardzo ambitne plany. Powiedz nam
proszę kilka słów i o nich.
- Cóż mogę powiedzieć..Trenuję już
trochę lat więc powoli zaczynam się
wydłużać mówiąc w żargonie biegaczy
i biegać maratony. Moim marzeniem jest

zdobycie korony maratonów świata World
Marathon Majors, w którego w skład
wchodzi 6 największych maratonów:
Nowy Jork, Chicago, Boston, Tokio,
Londyn i Berlin. W przyszłym roku na
moim celowniku jest Bank of America
Chicago Marathon, na który oczywiście
już posiadam minimum jakie wynosi 3:05
do 34 lat. Więcej szczegółów zdradzę już
w przyszłym roku. Na wiosnę jeszcze
oczywiście planuje pobiec na krajowym
podwórku w Orlen Warsaw Marathon,
podczas którego rozgrywane są
Mistrzostwa Polski.
- Wierzę w takim razie, że zaraz po zimie
usłyszymy o Tobie w kontekście
kolejnego dobrego wyniku, dziękuję Ci
bardzo za rozmowę i życzę
spokojnego, wytrwałego trenowania
abyś mógł nadal spełniać swoje
sportowe marzenia.
- Ja również dziękuję za rozmowę,
tradycyjnie już nie dziękuję aby nie
zapeszać i również mocno wierzę w to, że
będę miał okazję opowiedzieć
o niejednym jeszcze udanym starcie.
Przygotował Dariusz Zgardziński

PRZEKAZANIE NABYTYCH URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA DLA
OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH
31 października 2018 roku w remizie
Dysponent funduszu po akceptacji
Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu
odbyło się przekazanie nabytych
urządzeń i wyposażenia dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy
Annopol zakupionych ze środków
Funduszu Sprawiedliwości , którego
dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Burmistrz Annopola
Wiesław Liwiński podczas przekazania
pogratulował strażakom otrzymanego
profesjonalnego sprzętu, który podniesie
skuteczność ich działań.

wniosku Burmistrza i podpisaniu umowy
udzielił dotacji celowej w kwocie
111 800,00 zł. Gmina Annopol zapewniła
wkład własny w wysokości 1% wartości
wszystkich zakupów tj. 1 129,29 zł.
W przekazaniu uczestniczyli
p r z e d s t a w i c i e l e j e d n o s t e k O S P,
st. specjalista - st. kpt. mgr inż. Artur
Malinowski z Wydziału OperacyjnoRozpoznawczego Państwowej Straży
Pożarnej w Kraśniku, Z-ca Burmistrza
Annopola Roman Wiśniewski i Jerzy
Kowalczyk pracownik UM.
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I ŐB

J ŘŒŖŃŖÑŊXÕŌÒÑŌÒÑ

Ĩ ǾŖÑŖŌMŃŖÑŌÒÑ ŒŐǾŖåPÞ
(Jednostki OSP)

ĈB

ĶÑŒPMR ǾMtownictwa medycznego PSP R‐1

ĖŌŌŎŐŎÕĈ ŒŖPB
Borów 1 szt.

ČB

GÑŅÒNǾŘÕMPŎǾĖED w skrzynce Peli

ĖŌŌŎŐŎÕĈ ŒŖPB
Borów 1 szt.

ĊB

ĶÑŒPMR ŌMǾŖåŇŖÒOŘŇǾMÞÕÒŃŖŌŘŃO ŐŎŒÒMŇMÓâŃŘŃO ŌŎǾÖ MPŘR ŇŎ
ratownictwa technicznego w zakresie podstawowych czynności
ratowniczych

ĘŎǾXR Ĉ ŒŖPB

ÇB

ĶÑŒPMR R ŘŒŎÔŎŃÒeŌÒÑŌÒŎR ŘŃO poduszek podnośnikowych

DB

Î ŒŐǾŖåP ŇŎ ŖMŒÒÕMŌÒMŖ NÞPÕÒŒŐǾå ŎŌÑŊŎ ŐŎR ÒÑPǾŖM
wysokociśnieniowych poduszek

ĖŌŌŎŐŎÕĈ ŒŖPB

ĎB

ĘÞPÕMŌMŒŐǾå ŎŌÑ ŐŎR ÒÑPǾŖÑ ŇŎ ŐŎŇŌŎŒŖÑŌÒMŐŎŇÞŒŖÑÔ
pneumatycznych o pojemności min. 6l

ĖŌŌŎŐŎÕĈ ŒŖPB

ĐB

ĖŊǾÑŊMP ŐǾâŇŎPR XǾŃŖŘ Ĉ‐faz z AVR EKO moc znamionowa min
2,7 kVA,

ĖŌŌŎŐŎÕĈ ŒŖPB
Świeciechów 1 szt.

ÐB

Ĩ ÒÕMǾÔM MċŃÞŃOŎR MŇŎ ŇǾÑR ŌMŎ ŌMŐåŇŖÒÑ ŒŐMÕÒŌŎR ŘÖ

ĠǾMNXR ÔM1 szt.
Świeciechów 1 szt.

EB

Ì MŒŖP ŎeR ÒÑPÕÑŌÒŎR Ř

ðR ÒÑŃÒÑŃOXR Ĉ ŒŖPB

Ėnnopol 1 szt.

KRONIKA POLICYJNA
INTERNETOWE
OSZUSTWO

Komisariat Policji w Annopolu prowadzi
postępowanie w sprawie oszustwa,
którego oﬁarą padł mieszkaniec Trzydnika
Małego. Waldemar S. dokonał zakupu
w sklepie internetowym depilatora za
kwotę 1111zł. Do dnia dzisiejszego nie
otrzymał zamówionego towaru ani zwrotu
pieniędzy.

Komisariat Policji w Annopolu prowadzi
postępowanie w sprawie kradzieży drzew
z lasu we wsi Dąbrowa. Nieznani sprawc
wycięli i skradli ok. 100 sosen. Właściciel
wycenił szkody na 20 tys. zł.

KRADZIEŻ ROWERU

KRADZIEŻ TOPOLI

Knieznany sprawca dokonał kradzieży
pozostawionego przed lokalem
gastronomicznym w Annopolu przy
ul. Rynek roweru oraz torby z zawartością
frezarki do drzewa i kluczy do mieszkania.
Pokrzywdzony mieszkaniec naszej gminy
ocenił wartość strat na kwotę 2000 zł.
Postępowanie prowadzi KP w Annopolu.

Nieznany sprawca dokonał 11.11.2018 r.
wycięcia i kradzieży topoli z kompleksu
leśnego w Annopolu o wartości 1000 zł na
szkodę właściciela. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi annopolska policja.

POBICIE W
GOŚCIERADOWIE

Komisariat Policji w Annopolu prowadzi
czynności w sprawie pobicia przez dwóch
nieznanych mężczyzn mieszkańca gminy
G o ś c i e r a d ó w, d o k t ó r e g o d o s z ł o
11 . 11 . 2 0 1 8 . W w y n i k u n a p a ś c i
mężczyzna doznał złamania nosa
i powierzchownych ran twarzy.

ROWEREM NA GAZIE

Funkcjonariusze annopolskiej policji
zatrzymali 01.10.2018 w Zielonce
mieszkańca gminy Trzydnik Duży, który
jechał rowerem po drodze publicznej
w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna miał
we krwi ok 1,5 promila alkoholu, miał
również sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów. Postępowanie prowadzi KP
w Annopolu.

MIESZKANKA SUCHEJ
WÓLKI WJECHAŁA
W STACJĘ PALIW

KRADZIEŻ DRZEW

Na terenie otwartej niedawno stacji paliw
Orlen przy ul. Lubelskiej doszło
16.10.2018. do nietypowej
i spektakularnej kolizji. Uszkodzona
została witryna wejściowa budynku oraz
towary wystawione przed nią.
Zdarzenie miało miejsce przed godz. 22 –
pisał o zajściu red. Paweł Bieleń
w powiatowym Gońcu – Samochód
o s o b o w y w j e c h a ł w s t a c j ę p a l i w.
Wezwany na miejsce patrol z Komisariatu
Policji w Annopolu zastał rozbite drzwi
wejściowe przez samochód osobowy oraz
poważnie uszkodzony asortyment
wystawiony przed budynek. Na szczęście
nikt nie odniósł obrażeń.'
„- Kierowcą volkswagena była 19-letnia
mieszkanka gminy Annopol, która, jak
twierdziła, straciła panowanie nad
pojazdem. Badanie alkomatem wykazało
również inną przyczynę niefortunnego
zakończenia jazdy. Młoda kobieta miała
w organizmie prawie 1,8 promila alkoholu
– informował rzecznik prasowy z KPP
Kraśnik, asp. Sztab. Janusz Majewski.
- W samochodzie jechało jeszcze trzech
kolegów siedzącej za kierownicą kobiety.
Z ustaleń policjantów wynika, że
przynajmniej jeden z jadących pasażerów
był trzeźwy i posiadał uprawnienia do
kierowania pojazdami.’
19-latka straciła prawo jazdy, będzie
również odpowiadała przed sądem za
jazdę w stanie nietrzeźwości. Będzie
musiała również pokryć straty
spowodowane wjechaniem w witrynę
stacji, które wyniosły kilkadziesiąt tys. zł.
Na miejscu zdarzenia oprócz
annopolskiej policji interweniowała
również OSP KSRG Annopol.

KONKURS
NAJLEPSZY
DZIELNICOWY

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
rozstrzygnęła konkurs na „Najlepszego
Dzielnicowego 2018 roku”. Tytuł ten
zdobył mł.asp. Waldemar Zadura,
dzielnicowy z KP w Kraśniku.
W konkursie uczestniczyło 14
dzielnicowych. Konkurs przebiegał
dwuetapowo. Pierwszym etapem było
oddawanie głosów przez mieszkańców na
najbardziej rozpoznawalnego
dzielnicowego powiatu kraśnickiego za
pośrednictwem portalu krasnik24.pl.
W drugim funkcjonariuszy czekał
wewnętrzny test z wiedzy prewencyjnej
policyjnej i ocena pracy przez
przełożonych.
Drugie miejsce w plebiscycie zajął
sierż.szt. Mariusz Bury – dzielnicowy
Komisariatu Policji w Annopolu, a trzecie
miejsce - sierż.szt. Tomasz Król dzielnicowy KP Kraśnik.
Mł. asp. Mariusz Bury ma 33 lata. W policji
służy od września 2003r. Stanowisko
dzielnicowego objął 1 listopada 2014r.
W m a r c u 2 0 0 6 r. u k o ń c z y ł k u r s
podstawowy, a w grudniu 2014r. kurs
specjalistyczny dla dzielnicowych.
Na co dzień jest dzielnicowym na terenie
gminy Trzydnik Duży., gdzie jednym
z problemów, które trzeba wyeliminować
jest spożywanie alkoholu w rejonie sklepu
w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska.

USZKODZONE AUTO
NA DĄBROWIE

Mężczyzna kopiąc bez powodu
zaparkowany na prywatnej posesji
samochód marki Audi 6 dokonał
uszkodzenia prawego tylnego błotnika
i prawych tylnych drzwi. Do zdarzenia
doszło 18.10.2018. w Dąbrowie.
Mieszkańcy Kraśnika, którzy są
właścicielami auta oszacowali straty na
2000zł.
Czynności w tej sprawie prowadzi KP
w Annopolu.

12

WYPADEK
W DĄBROWIE

Na drodze krajowej 74 w pobliżu Dąbrowy
doszło 15.10.2018. do poważnej kolizji.
Jak ustalili funkcjonariusze z KP
w Annopolu, do zdarzenia doszło gdy
kierująca seatem kobieta wykonywała
manewr skrętu w lewo.
„ - Wówczas na skrzyżowaniu w jej
samochód uderzyła osobowa skoda,
również kierowana przez kobietę.
Uderzone auto zjechało z drogi,
przeleciało przez rów i zatrzymało się na
skarpie. Jak się okazało, kierująca skodą
wykonywała manewr wyprzedzania
dwóch samochodów ciężarowych, przed
którymi jechał seat – mówił rzecznik KPP
Kraśnik asp. sztab. Janusz Majewski
w rozmowie z redaktorem Gazety
Powiatowej.
- Niestety kierująca skodą nie
przewidziała, że na odcinku wyprzedzania
jest skrzyżowanie, w które skręcało
osobowe auto jadące przed
cieżarówkami.”
Na miejscu zdarzenia oprócz
annopolskiej policji i OSP KSRG Annopol
obecna była również JRG Kraśnik oraz
pogotowie ratunkowe.
Kierująca seatem 58-letnia kobieta traﬁła
z obrażeniami ciała do szpitala. Obie
kierujące pojazdami były trzeźwe.
Fot. OSP KSRG Annopol

WYPADEK W SUCHEJ
WÓLCE

07.10.2018. w Suchej Wólce doszło do
groźnego zdarzenia drogowego. 23-letni
mieszkaniec gminy Gościeradów
kierujący Oplem Vectra z nieustalonych
dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył
w metalowe ogrodzenia prywatnej
posesji. Jak poinformowali lokalną prasę
świadkowie zdarzenia, kierowca pomylił
sobie drogę publiczną z trasą rajdową.
Jechał z dużą prędkością i wykonywał
manewry z użyciem hamulca ręcznego.
W wyniku wypadku doznał on poważnych
obrażeń ciała i został przewieziony
transportem lotniczym do szpitala
w Lublinie. Na miejscu zdarzenia
interweniowała OSP KSRG Annopol,
jednostka JRG Kraśnik, Pogotowie
ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Czynności
w sprawie prowadzi Komisariat Policji
w Annopolu.

Kronika policyjna powstaje na podstawie materiałów prasowych Komendy
Powiatowej Policji w Kraśniku i opracowywanych na ich bazie artykułów
z rubryki 'Na sygnale' Gońca Gazeta Powiatowa.
Opracował Dariusz Zgardziński

TURNIEJE MINISIATKÓWKI Z OKAZJI ROCZNICY 100-LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCIi
Dziewczęta uczestniczyły równolegle
w Ogólnopolskim Turnieju Niepodległości
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Dęba. W turnieju brały udział zespoły
z województwa, świętokrzyskiego,
małopolskiego oraz podkarpackiego.
Zespół Skałki w składzie /Nadia Barszcz,
Oliwia Jabłońska, Natalia Rozmus/ po
bardzo dobrej grze zajął drugie miejsce.
Klasyﬁkacja końcowa turnieju kat. trójek:
1. MUKS Dunajec Nowy Sącz
2. MKS Skałka Annopol I/Nadia Barszcz,
Oliwia Jabłońska, Natalia Rozmus/
3. KPS Nowa Dęba I
4. UKS Chobrzany I
5. UKS Szóstka Mielec II
6. STS Sandecja Nowy Sącz III

W dniu 10.11.2018r zawodnicy MKS
Skałki Annopol uczcili rocznicę 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę
uczestnicząc w dwóch okolicznościowych
turniejach minisiatkówki.
Chłopcy rywalizowali w Leżajsku gdzie
zmierzyli się z najlepszymi drużynami
województwa podkarpackiego
i świętokrzyskiego.
Nasz pierwszy zespół w składzie /Kacper
Trębacz, Kacper Badura, Konrad Plewa/
po wyrównanych pojedynkach zwyciężył
w całym turnieju. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został wybrany
Kacper Badura.
Klasyﬁkacja końcowa turnieju kat. Trójek:
1. MKS Skałka Annopol 1/Kacper
Trębacz, Kacper Badura, Konrad Plewa/
2. AKS Rzeszów I

7. MKS Skałka II /Natalia Nizioł, Zoﬁa
Miksza, Iga Dębniewska/
8. MKS Skałka III /Natalia Woźniak,
Kamila Dębniewska, Giovanna
Fiorentino, Aleksandra Jachura/
9. Szóstka Mielec I
10. UKS Przemyśl I
11. KPS Nowa Dęba II
12. SMS MUKS Jedynka Ostrowiec Św.
13. STS Sandecja Nowy Sącz II
14. UKS Przemyśl II
15. STS Sandecja Nowy Sącz I
16. KPS Nowa Dęba III
17. UKS Zaleszany
18. UKS Dwójka Krynica Zdrój
Trenerem zespołu jest p. Renata Ul

3. PSP 2 Strzyżów I
4. AKS Rzeszów II
5. DMKS Plas Kielce I
6. MKS Skałka Annopol 2 /Jan Lipiec,
Oliwier Lis, Mateusz Koślak/
7. MKS Skałka Annopol 3 /Alan
Stąporowski, Mikołaj Barszcz, Doria
Ufniarz/
8. DMKS Plas Kielce II
9. UKS Trójka Leżajsk II
10. UKS Trójka Leżajsk I
11. UKS Trójka Leżajsk III
12. MKS Skałka Annopol IV /Bartosz
Grzesik, Jakub Matuszewski, Adrian
Cyran/
13. PSP 2 Strzyżów II
14. Ibis Mirzec I
15. Ibis Mirzec II
Trenerem zespołu jest Wojtaszek Józef

II TURNIEJ O MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA MŁODZIKÓW
ROCZNIK 2004
II Turniej o Mistrzostwo województwa Młodzików rocznik 2004, został rozegrany
w dniach 24-25.11.2018 w Międzyrzecu Podlaskim. To kolejny z czterech
zaplanowanych turniejów w rozgrywkach młodzików. W pierwszym turnieju
rozegranym w październiku w Chełmie zawodnicy MKS Skałki Annopol zajęli
6 miejsce.
Turniej w Międzyrzecu zakończyli na miejscu 7. Nie udało się chłopcom powtórzyć
poprzedniego wyniku ale nasi siatkarze rywalizują w rozgrywkach młodzika jako
rocznik młodszy. Jednym z powodów słabszego występu był również brak Wiktora
Mysłowskiego, jednego z podstawowych zawodników, który z powodu choroby nie
wyjechał na turniej. Tegoroczne zmagania traktujemy jednak bardziej szkoleniowo,
zbierając doświadczenie na kolejny sezon.

Klasyﬁkacja końcowa:
1. MKS Avia Świdnik
2 UKS Serbinów Biała Podlaska
3. UKS Tempo Chełm I
4. UKS Międzyrzecka Trójka
5. UKS Tempo Chełm II
6. TPS Lublin
7. MKS Skałka Annopol
Planowane terminy kolejnych turniejów: 2-3.02.2019, 2-3.03.2019
Skład zespołu: Paćkowski Dawid, Ufniarz Mateusz, Wroński Daniel, Wroński Bartosz,
Jakubczak Marcin, Stawiarski Jakub, Młynarczyk Oskar, Wójcik Jakub.
Trenerem zespołu jest Zbigniew Siewierski

MINISIATKÓWKA Z MIKOŁAJEM W KRAŚNIKU
W dniach 4-5.12.2018 r. w Kraśniku
o d b y w a ł s i ę M i k o ł a j k o w y Tu r n i e j
Minisiatkówki zorganizowany przez
Międzyszkolny Klub Sportowy przy
Publicznym Gimnazjum nr 1.
Tutaj podobnie jak w Lublinie zawodnicy
Skałki zdominowała cały turniej
wygrywając większości kategorii
dziewcząt i chłopców.
Dziewczęta:
Kat. trójki / 11 zespołów/
I miejsce /Nadia Barszcz, Weronika
Lenart, Natalia Rozmus/
II miejsce /Natalia Nizioł, Zosia Miksza,
Natalia Woźniak/
III miejsce /Iga Dębniewska, Giovanna
Fiorentino, Ola Jachura/
Kat. dwójki /17 zespołów/
VII miejsce /Wiktoria Chruściel, Hania
Wiącek/
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Chłopcy:
Kat. dwójek /7 zespołów/
I miejsce /Dorian Ufniarz, Mikołaj Barszcz/
Kat. trójek /9 zespołów/
I miejsce/ Kacper Trębacz, Konrad Plewa,
Jan Lipiec/
II miejsce /Oliwier Lis, Mateusz Koślak,
Bartosz Grzesik/
III miejsce/ Jakub Matuszewski, Alan
Stąporowski, Adrian Cyran/
Kat. czwórki /3 zespoły/
I miejsce / Wiktor Mysłowski, Mateusz
Malec, Dominik Grzesik, Kacper
Michalski/
W turnieju uczestniczyły kraśnickie szkoły
podstawowe: /SP 3, SP 5, SP 6/

ZAWODNICY SKAŁKI NAJLEPSI
W WOJEWÓDZTWIE W MINISATKÓWCE
Po pewnej i dobrej grze trzy nasze
zespoły w kat. "trójek" dotarły do
rozgrywek ﬁnałowych. Pierwszy zespół
Skałki pokonał ﬁnale UKS Serbinów Biała
Podlaska. Natomiast w meczu
o trzecie miejsce spotkały się dwa nasze
zespoły.
Kat. „trójek”
I miejsce /Kacper Trębacz, Kacper
Badura, Konrad Plewa/
III miejsce/ Jan Lipiec, Oliwier Lis,
Mateusz Koślak/
IV miejsce/Jakub Matuszewski, Bartosz
Grzesik, Alan Stąporowski, Adrian Cyran/

W dniach 1-2.12.2018r w Lublinie był
rozgrywany XXVII Wojewódzki
Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki. Nasi
zawodnicy zdominowali całe zawody
wygrywając rywalizację zarówno
w kategorii dziewcząt jak i chłopców .
W pierwszym dniu turnieju rywalizowały
dziewczęta. Po bardzo dobrej grze
zwyciężyły kategoriach „dwójek” i „trójek”
Kat. „dwójek”
I miejsce /Nadia Barszcz, Weronika
Lenart/
W kategorii ,,dwójek'' wzięło udział 37
zespołów /Avia Świdnik, Olimp Opole,
Jagiellończyk Biała Podlaska, SP7
Świdnik, SP 24 Lubli, SP6 Lublin, SP7
Lublin, Szóstka Biała Podlaska, SP 32
Lublin/

W kategorii „dwójek” wystartowało 27
zespołów: /UKS Tempo Chełm, UKS
Serbinów Biała Podlaska, UKS Olimp
Opole Lub, Orlęta Łuków, SP21 Lublin, SP
24 Lublin, UKS Międzyrzecka Trójka/.W
ﬁnale nasza drużyna pewnie pokonała
zespół UKS Tempo Chełm.
Kat. dwójek
I miejsce / Dorian Ufniarz, Mikołaj
Barszcz/
Najlepszymi zawodnikami turnieju
w swoich kategorii wybrany zostali nasi
wychowankowie Kacper Trębacz i Mikołaj
Barszcz.

Kat. „trójek”
I miejsce/ Oliwia Jabłońska, Natalia
Rozmus, Natalia Nizioł/
XXI miejsce / Giovanna Fiorentino, Iga
Dębniewska, Aleksandra Jachura,
Karolina Ścibura/
Nadia Barszcz oraz Oliwia Jabłońska
o tr z y m a ł y n a g r o d y d l a n a j l e p s z e j
zawodniczki turnieju w swojej kategorii.
W drugim dniu turnieju do rywalizacji
przystąpili chłopcy . W zawodach
wystartowało 20 zespołów: /UKS II LO
Chełm, UKS Serbinów Biała Podlaska,
UKS Olimp Opole Lub, Orlęta Łuków,
SP21 Lublin, SP 24 Lublin, Avia Świdnik,
UKS Tempo Chełm/.

MIKOŁAJKOWE TURNIEJE MINISIATKOWKI
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
puchary. Nagrody w imieniu Starosty
Kraśnickiego p. Krzysztofa Starucha,
wręczali członek zarządu powiatu
p. Tomasz Mularczyk, radny powiatu
p. Krzysztof Skórski oraz Dyrektor
Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Annopolu
p. Elżbieta Gąsiorowska i Koordynator

Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Annopolu
p. Małgorzata Jabłońska.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
wybrany został Kacper Trębacz z MKS
Skałki Annopol.

X OGÓNOPOLSKI TURNIEJ MINISIATKÓWKI CHŁOPCÓW O PUCHAR
STAROSTY KRAŚNICKIEGO
MIEJSCA 1-4
NAZWA
DRUŻYNY

08 i 09 grudnia 2018 r. sala sportowa
Zespołu Szkół w Annopolu gościła
siatkarki i siatkarzy z klas V szkół
podstawowych. Przez dwa dni można
było oglądać zmagania siatkarskie
dziewcząt i chłopców w rozgrywkach
minisiatkówki, w kategorii „trójek”.
Annopolskie turnieje minisiatkówki urosły
już do rangi zawodów ogólnopolskich.
Pierwszego dnia rozgrywany był
X Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki
o Puchar Starosty Kraśnickiego, a do
r y w a l i z a c j i p r z y s t ą p i l i c h ł o p c y.
Współorganizatorem pierwszego turnieju
jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Annopolu, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Annopolu oraz
Międzyszkolny Klub Sportowy Skałka
Annopol.

W turnieju chłopców wzięło udział
18 zespołów z 8 klubów. W Annopolu
gościły zespoły z Rzeszowa, Kraśnika,
Mirca, Białej Podlaskiej, Kielc, Leżajska,
Opola Lubelskiego oraz Annopola.
Tegoroczny turniej stał na bardzo
wysokim, wyrównanym poziomie.
W końcowej klasyﬁkacji najlepsi okazali
się nasi zawodnicy z MKS Skałki Annopol,
którzy przegrali zaledwie w jednym
turnieju, ulegając w fazie grupowej
zespołowi Plas Kielce I. Chłopcy
zrewanżowali sie później rywalom za
przegraną, wygrywając z Plasem I w fazie
ﬁnałowej. Ta wygrana była kluczem do
wygrania całego turnieju.
Wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali
pamiątkowe medale oraz paczki ze
słodyczami. Opiekunowie zespołów
otrzymali materiały promocyjne Powiatu
Kraśnickiego, a trzy najlepsze zespoły
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25‐13

1

KIELCE
I

2

ANNOPOL
I

26‐24

3

LEŻAJSK I

21‐25

13‐25

4

KIELCE
II

25‐17

2‐25

25‐21

MIEJSCA 5-8
NAZWA
DRUŻYNY

14

BIAŁA
PODL. I

ANNOPOL
II

ANNOPOL
III

BIAŁA
PODL. II

18‐25

23‐25

25‐10

4

III

20‐25

25‐15

5

II

25‐15

6

I

3

IV

1

BIAŁA PODL.
I

2

ANNOPOL
II

25‐18

3

ANNOPOL
III

25‐23

25‐20

4

BIAŁA PODL.
II

10‐25

15‐25

15‐25

VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY DZIEWCZĄT O PUCHAR
BURMISTRZA ANNOPOLA
FAZA FINAŁOWA 1-10

X OGÓNOPOLSKI TURNIEJ MINISIATKÓWKI CHŁOPCÓW O PUCHAR
STAROSTY KRAŚNICKIEGO
FAZA FINAŁOWA 9 -18
MECZE O :
9 miejsce:
11 miejsce
13 miejsce
15 miejsce
17 miejsce

RZESZÓW I - LEŻAJSK II
MIRZEC I - OPOLE L. I
KRAŚNIK I - RZESZÓW II
OPOLE L. II - MIRZEC II
OPOLE IV - OPOLE L. III

25-20
25-22
25-18
21-25
23-2

KOŃCOWE WYNIKI TURNIEJU:
1. MKS SKALKA ANNOPOL
TR. WOJTASZEK JÓZEF – KACPER TRĘBACZ,
KONRAD PLEWA, JAN LIPEC
2. PLAS KIELCE II
TR. SZCZUBIAŁ DARIUSZ – OLAF SERAFIN,
MARCEL MALINOWSKI, KACPER POŁEĆ, DOMINIK ŚWIDERSKI
3. PLAS KIELCE I - JAN PAWEŁCZYK, OLIWIER BEDNARCZYK, WOJCIECH
TOPORKIEWICZ, WOJCIECH STEPIEŃ
4. TRÓJKA LEŻAJSK I
5. MKS SKAŁKA ANNOPOL III LIS OLIWIER, MATEUSZ KOŚLAK, BARTOSZ
GRZESIK
6. MKS SKAŁKA ANNOPOL II DORIAN UFNIARZ, MIKOŁAJ BARSZCZ, JAKUB
MATUSZEWSKI
7. UKS SERBINÓW BIAŁA PODLASKA I
8. UKS SERBINÓW BIAŁA PODLASKA II
9. AKS RZESZÓW I
10. TRÓJKA LEŻAJSK II
11. IBIS MIRZEC I
12. MKS OLIMP OPOLE LUBELSKIE I
13. MKS KRAŚNIK I
14. AKS RZESZÓW II
15. IBIS MIRZEC II
16. MKS OLIMP OPOLE LUBELSKIE II
17. MKS OLIMP OPOLE LUBELSKIE III
18. MKS OLIMP OPOLE LUBELSKIE IV

ANNOPOL I - CHOBRZANY
RADOM I - NOWA DĘBA I
ANNOPOL I – RADOM I
CHOBRZANY – NOWA DĘBA I

25-23
25-20
25-14
25-18

MECZE O:
5 miejsce:
7 miejsce:
9 miejsce:

NOWA DĘBA II - ANNOPOL II
KRAŚNIK II - ANNOPOL III
LEŻAJSK I - RADOM II

25-12
15-25
10-25

FAZA FINAŁOWA 11-19
11 miejsce:
LEŻAJSKI II - KRAŚNIK I
13 miejsce:
KRAŚNIK IV - OPOLE I
15 miejsce:
KRAŚNIK III - NOWA DĘBA IV
17 miejsce-19 miejsce: MECZE DO 15 PUNKTÓW
ŚWIDNIK I - NOWA DĘBA III
16-14
NOWA DĘBA III - OPOLE II
15-7
OPOLE II - ŚWIDNIK I
15-12
ŚWIDNIK I

ŚWIDNIK
I
NOWA
DEBA
III
OPOLE L.
II

NOWA
DĘBA
III
16‐14

14‐16

15‐12

7‐15

23-25
23-25
25-21

OPOLE L.
II

PUNKTY

MAŁE
PUNKTY

MIEJSCE

12‐15

3

II

15‐7

3

28‐19
/‐1/
29‐23
/+6/
22‐27
/‐5/

III

3

I

WYNIKI KOŃCOWE
VII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MINISIATKÓWKI DZIEWCZĄT
O PUCHAR BURMISTRZA ANNOPOLA:

NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU – KACPER TRĘBACZ MKS SKAŁKA
ANNOPOL
W drugim dniu zmagań siatkarskich
rozegrany został VII Mikołajkowy Turniej
Minisiatkówki Dziewcząt, tym razem
o Puchar Burmistrza Annopola.
Organizatorem drugiego z rozgrywanych
turniejów jest Miasto i Gmina Annopol,
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Annopolu oraz MKS Skałka Annopol.
W tym roku w kategorii „trójek” dziewcząt
rywalizowało 19 zespołów z: Radomia,
Chobrzan, Nowej Dęby, Kraśnika,
Leżajska, Opola Lubelskiego, Świdnika
oraz Annopola.
Mecze dziewcząt stały na wysokim
poziomie, były bardzo zacięte
a momentami obﬁtowały w bardzo długie
wymiany. W końcowej klasyﬁkacji,
rywalizacje wśród dziewcząt wygrały, idąc
za przykładem kolegów z klubu,
zawodniczki z MKS Skałki Annopol.
Dziewczyny pokonały w meczu ﬁnałowym
silny zespół z Radomia I wynikiem 25-14.

O MIEJSCA 1-4
1. Półﬁnał
2. Półﬁnał
Finał 1 miejsce:
Finał 3 miejsce:

1. MKS SKAŁKA ANNOPOL I TR. RENATA UL - BARSZCZ NADIA,
JABŁOŃSKA
OLIWIA, LENART WERONIKA
2. AKADEMIA 33 RADOM I
TR. KRZYSZTOF SKUBIK, MICHAŁ SUWAŁA –
DOMINIKA KOLTUNIAK, JULIA RADOMSKA, WIKTORIA KATANA
3. ULKS CHOBRZANY
TR. MAŁGORZATA SZELĄG – JULIA
NOWACZEK, ALEKSANDRA MACHALA, EMILIA BAJER, NIKOLA SEDROWICZ
4. KPS NOWA DĘBA I
5. KPS NOWA DEBA II
6. MKS SKAŁKA ANNOPOL II NATALIA ROZMUS, NATALIA NIZIOŁ, ZOFIA
MIKSZA
7. MKS SKAŁKA ANNOPOL III IGA DĘBNIEWSKA, ALEKSANDRA JACHURA,
GIOVANNA FIORENTINO
8. MKS KRAŚNIK II
9. AKADEMIA 33 RADOM II
10. TRÓJKA LEŻAJSK I
11. MKS KRAŚNIK I
12. TRÓJKA LEŻAJSK II
13. MKS OLIMP OPOLE LUBELSKIE I
14. MKS KRAŚNIK IV
15. MKS KRAŚNIK III
16. KPS NOWA DĘBA IV
17. KPS NOWA DĘBA III
18. AVIA ŚWIDNIK
19. MKS OPLIMP OPOLE LUBELSKIE II

Wszystkie zawodniczki turnieju również
otrzymały pamiątkowe medale oraz
paczki ze słodyczami. Opiekunowie
zespołów otrzymali materiały promocyjne
Annopola, a trzy najlepsze zespoły
puchary.
Nagrody wręczone zostały przez
Burmistrza Annopola p. Mirosława Gazdę
oraz Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Annopolu p. Danutę
Ryfkę.
Najlepszą zawodniczką turnieju wybrana
została Nadia Barszcz z MKS Skałki
Annopol.
Turniejom jak co roku towarzyszy
Ogólnopolska Akcja Charytatywna
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę” ,
podczas której wolontariusze z Publicznej
Szkoły w Annopolu oraz Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Annopolu prowadzą
zbiórkę słodyczy.

Z OKAZJI ZBLIŻAJACYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
W IMIENIU WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW I TRENERÓW
MĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SKAŁKA ANNOPOL
SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
ZDROWIA I SZCZĘŚCIA W NADCHODZĄCYM NOWYM 2019 ROKU

NAJLEPSZA ZAWODNICZKA TURNIEJU – BARSZCZ NADIA – MKS SKAŁKA
ANNOPOL
Zbigniew Siewierski
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