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ROZWAŻANIA NA PROGU LATA…
Czerwiec to w naszym kalendarzu 

miesiąc o wyjątkowym znaczeniu. Od 
pokoleń wszystkim kojarzy się z końcem 
nauki szkolnej, upragnionymi wakacja-
mi i letnim wypoczynkiem. Wszyscy 
przecież byliśmy uczniami i mieliśmy 
wakacyjne plany, wręczane świadectwa 
szkolne (czasem i nagrody) w ostatnim 
dniu nauki, letnie wyjazdy i przygo-
dy, a potem powroty do sal lekcyjnych 
na kolejny rok. Wraz z dorastaniem 
ten czas wspomina się coraz milej. Te 
wspomnienia powracają, kiedy patrzy-
my na nasze dzieci i wnuki. Przypomi-
namy sobie wtedy naszych nauczycieli, 
którym tyle zawdzięczamy…

Przed dziećmi utrudzonymi szkol-
nym obowiązkiem są całe dwa miesią-
ce laby. Odpoczną też ich rodzice, bo 
nie trzeba będzie codziennie szykować 
dzieci do szkoły, sprawdzać prace do-
mowe i przez pięć dni w tygodniu bu-
dzić o poranku. Odpoczynek jest po-
trzebny, zwłaszcza tym uczniom, którzy 
pracowali solidnie, bo ci słabsi aż tak 
bardzo się nie natrudzili.

Dla nauczycieli czas tuż przed waka-
cjami to okres wytężonej pracy – wysta-
wiania ocen, wypisywania świadectw, 
wypełniania dokumentacji szkolnej, ro-
bienia przeróżnych zestawień i analiz 
wyników nauczania. Przychodzi wtedy 
też refl eksja nad efektami kolejnego 
roku szkolnego. W dniu rozdawania 
świadectw i nagród miło jest widzieć 
radość dzieci i ich wdzięczność, choć 
czasem w ciągu roku sprawiały nam 
niektóre niemało kłopotów. Zwykle na 
sam koniec tej uroczystości nauczy-
ciele już tak pomiędzy sobą, w pokoju 
wspominają dawnych wychowanków 
i ponarzekają sobie trochę, że… kie-
dyś dzieci lepiej się uczyły, chociaż 
takich pomocy dydaktycznych i metod 
nauczania jak dziś nie było. Za to wię-
cej się czytało książek i zapamiętywało 
z lekcji, lepiej odrabiało się prace do-
mowe. Większość dzieci musiała wtedy 
jeszcze w domu pomagać przy pracach 
gospodarskich. Zapewne za kilkanaście 
czy kilkadziesiąt lat przyszli nauczycie-
le też będą mieć podobne utyskiwania 
i wspominki, że w roku 2017 uczniowie 
byli ogólnie lepsi niż teraz w ich szkole. 
Tak to już jest od pokoleń. Zmienia się 
oblicze polskiej szkoły i chyba dobrze, 
że tak jest, bo marazm byłby najgorszy.

W tym roku od miesięcy już za-
stanawiamy się wszyscy nad tym, jak 

to też będzie w naszych szkołach od 
września. Tyle się przecież ma zmienić! 
Pozostaje nam przekonanie, że polski 
nauczyciel ze wszystkim sobie jakoś 
poradzi. 

Koniec nauki swoich dzieci zawsze 
też przeżywają ich rodzice, a nierzadko 
nawet dziadkowie. Najpierw jest wy-
czekiwanie na przyniesienie ze szkoły 
świadectwa, a potem weryfi kacja tych 
oczekiwań z rzeczywistością. Dobrze, 
kiedy tego rozdźwięku nie ma – kiedy 
dobrych ocen wszyscy się w domu spo-
dziewali, bo przy solidnej nauce zapła-
ta za ten trud szkolny może być tylko 
jedna. Smutniej, kiedy na świadectwie 
tych lepszych ocen nie ma, ale i to nie 
bierze się znikąd. Gorsze bieżące oce-
ny, niewielka praca z książką w domu, 
sygnalizowane w szkole zaległości 
w ciągu całego roku nie mobilizowa-
ły wystarczająco części rodziców do 
wspomagania i motywowania dziecka 
do większego wysiłku. Na co się wtedy 
liczyło? Nie można zatem teraz oczeki-
wać lepszych ocen na świadectwach. 

Czerwiec to miesiąc ważny także 
dla tych, którzy ze szkołą nie mają już 
nic wspólnego albo wszystko jest jesz-
cze przed nimi. Ci latem mają więcej 
czasu, by zająć się sobą i najbliższymi 
– zaplanowanym urlopowym wypo-
czynkiem i wyjazdem do wyznaczo-
nych wcześniej miejsc. Letnie miesiące 
to najlepsza okazja do „naładowania 
baterii” na kolejny okres wytężonej 
pracy. Mamy w te letnie dni więcej 
czasu na życie towarzyskie, spotkania 
ze znajomymi, na rozmowy z dziećmi, 
którym na co dzień poświęcamy trochę 
za mało uwagi. 

W tym rozmarzeniu wakacyjno-let-
nim nie można zapominać, że w śro-
dowisku wiejskim lipiec i sierpień 
to okres wytężonych prac polowych 
i gospodarskich. Tu dłuższych urlopów 
i wypoczynku nie ma! Pracować muszą 
nie tylko dorośli, ale i dzieci rolników 
mają pomagać choćby przy sianoko-
sach czy żniwach, a potem przy zwózce 
tego wszystkiego do zagrody. Mimo że 
w pracach tych korzysta się z maszyn 
i innych urządzeń, to jednak tradycyjna 
praca ludzka jest tu wciąż nieodzowna, 
choć przybiera inny niż kiedyś wymiar. 

Przy tym natłoku letnich prac rol-
niczych czas na chwile wytchnienia 
i rozrywki pojawia się tylko w niedzie-
le i w czasie wypadających świąt koś-
cielnych, których w sierpniu nazbiera-
ło się kilka. Od pewnego czasu powra-
ca tradycja organizowania ludowych 
festynów i zabaw. W gminie Wolanów 
pierwszy tradycyjny już festyn – Jar-
mark „Tyndy–ryndy” – odbędzie się 
tego lata już w niedzielę 9 lipca w Bie-
niędzicach. Potem gminny festyn ro-
dzinny w Wolanowie zaplanowany jest 
na 30 lipca. W poprzednie lata były to 
zawsze bardzo udane imprezy gminne. 
Nie inaczej będzie i tym razem.

Niechaj więc te najbliższe letnie mie-
siące przyniosą nam wszystkim okazje 
do wypoczynku i rozrywki, a konieczne 
prace niech nie będą nazbyt uciążliwe. 
Życzmy też sobie na progu lata, by był 
to dla wszystkich mieszkańców naszej 
gminy czas bezpieczny, zdrowo przeży-
ty i przynoszący oczekiwany relaks.

Stanisław Prażmowski 
redaktor naczelny

Wakacje to czas wyjazdów, Wakacje to czas wyjazdów, 
poznawania nowych ludzi i miejsc, poznawania nowych ludzi i miejsc, 

czas zabawy, relaksu i wypoczynku. czas zabawy, relaksu i wypoczynku. 
Wszystkim Mieszkańcom życzymy, Wszystkim Mieszkańcom życzymy, 

aby nadchodzące miesiące aby nadchodzące miesiące 
wypełniły miłe przeżycia, prawdziwy relaks i radość.wypełniły miłe przeżycia, prawdziwy relaks i radość.

Przewodnicząca Rady GminyPrzewodnicząca Rady Gminy
Teresa PankowskaTeresa Pankowska

Wójt GminyWójt Gminy
Adam GibałaAdam Gibała
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ROZMOWA Z PANIĄ ZOFIĄ JANAS

SKARBNIKIEM GMINY WOLANÓW
Dla wielu mieszkańców naszej 

gminy rozmowa z Panią Skarbnik bę-
dzie źródłem informacji o fi nansowa-
niu tego, co w ich otoczeniu udało się 
zrobić, co poprawiło warunki bytowe 
wolanian, zamieszkałych w poszcze-
gólnych miejscowościach. Rzadko 
kiedy zastanawiamy się nad tym, ile 
to kosztowało, kto czuwa nad gmin-
nymi wydatkami, czy na wszystko 
starcza pieniędzy, skąd one pocho-
dzą. Proszę zatem nieco przybliżyć 
naszym Czytelnikom te kwestie.

Funkcję Skarbnika Gminy Wola-
nów pełni Pani od kilku lat, ale wcześ-
niej też zajmowała się Pani fi nansami 
w Urzędzie. Na ile takie doświadcze-
nie ułatwia Pani obecną pracę?

Pracę w samorządzie rozpoczęłam 
już dość dawno. Najpierw pracowałam 
na stanowisku inspektora, później za-
stępcy skarbnika gminy pod skrzydła-
mi nieocenionej Pani Skarbnik Leoka-
dii Gwizd mojej długoletniej poprzed-
niczki i mentorki, a od kwietnia 2011 
roku pełnię zaszczytną i odpowiedzial-
ną funkcję skarbnika.

Z wykształcenia jestem ekono-
mistą (po studiach na Uniwersytecie 
Łódzkim). Lubię pracę w księgowości 
i fi nansach. Mam zgrany zespół dziew-
czyn w Referacie Finansowym, bez 
pracy których, ciężko byłoby ogarnąć 
cały ogrom obowiązków w księgowo-
ści. Praca w Referacie jest mozolna, 
wymaga cierpliwości i systematyczno-
ści oraz dużej wiedzy, przepisy zmie-
niają się często, dochodzą nowe zada-
nia i ze wszystkim musimy się uporać 
bez zbędnej zwłoki. 

Każdego roku Rada Gminy 
uchwala budżet na realizację kolej-
nych zadań, spełniających potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców. Proszę 
powiedzieć, na co w tym roku wyda-
je się najwięcej, a co kosztuje mniej? 
Czy na wszystko wystarczy?

Głównym celem wydatków budżetu 
gminy są oświata (40% budżetu) oraz 
opieka społeczna (37% planu ogółem). 
Wiadomo, gdyby dochody były wyż-
sze, to można byłoby o wiele więcej 
zrobić. Niestety ograniczone środki fi -
nansowe są powodem ograniczania wy-
datków. Budżet musi się równoważyć, 
nie można wydać więcej niż się posia-
da. Taka zasada obowiązuje w każdym 
budżecie, również tym domowym, gdy 

brakuje środków własnych należy się 
zastanowić nad zaciągnięciem pożycz-
ki lub kredytu. 

Zanim dojdzie do realizacji gmin-
nego budżetu, trzeba go każdego 
roku zaplanować i przyjąć głosami 
radnych. Czy zechce Pani krótko 
przedstawić procedurę przygotowa-
nia i uchwalania corocznego budże-
tu?

Budżet gminy jest rocznym planem 
jej dochodów, wydatków oraz przycho-
dów i rozchodów. Ma formę uchwały 
składającej się z budżetu oraz załącz-
ników. Stanowi podstawę gospodarki 
fi nansowej jednostki samorządu tery-
torialnego w danym roku budżetowym. 
Rada Gminy podejmuje uchwałę proce-
duralną, w której ustala tryb prac nad 
projektem uchwały budżetowej, a Wójt 
ją realizuje. 

Wydatków zawsze jest sporo. Czy 
zawsze na wszystko wystarcza środ-
ków, czy też trzeba wspomagać się 
niekiedy kredytami bankowymi? 
Jak to jest w tym roku?

Jak wspominałam potrzeb jest wie-
le, ale są one ograniczone posiadanymi 
środkami. W tym roku ze źródeł ze-
wnętrznych planowana jest pożyczka 
w kwocie 0,5 mln zł z WFOŚiGW oraz 
kredyt bankowy w kwocie 2,5 mln zł. 
Na inwestycje planowana jest w tym 
roku kwota ponad 5 mln zł (14% pla-
nu). Największym fi nansowo zadaniem 
inwestycyjnym realizowanym w bie-
żącym roku jest kontynuacja budowy 
przedszkola w Wolanowie. Do nowego 
przedszkola w Wolanowie, od wrześ-
nia będą już uczęszczać nasze dzieci 
i wnuki. 

Z jakich źródeł pochodzą środki, 
składające się na budżet gminy? Sły-
szy się o subwencji, dotacjach… Skąd 
jeszcze biorą się pieniądze, dzięki 
którym możliwe są potem inwestycje, 
zakupy usług i realizacje innych za-
dań?

Jak duże dochody ma gmina, zależy 
w dużym stopniu od jej rozwoju. Dużo 
przedsiębiorców to większe wpływy 
z podatków. Źródłami dochodów włas-
nych gminy są wpływy z podatków 
i opłat oraz wpływy wynikające z za-
rządzania majątkiem gminy. Znaczącą 
część środków fi nansowych stanowią 
subwencje (36%) i dotacje z budżetu 
państwa (37%) oraz dochody ze środ-

ków unijnych, jednak w nowej perspek-
tywie fi nansowej są głównie skierowa-
ne na innowacje i prace badawczo-roz-
wojowe. 

Oprócz zawodowego doświad-
czenia i kompetencji ma Pani swój 
prywatny świat zainteresowań, pasji 
i oczekiwań. Urzędnik samorządowy 
to także osoba prywatna, mieszka-
niec gminy, sąsiad czy znajomy. Może 
nam Pani Skarbnik też coś o tym po-
wiedzieć? 

Praca w Gminie na tym stanowisku 
pochłania wiele czasu i siły. Dlatego 
po wysiłku umysłowym chętnie podej-
muję się w domu pracy fi zycznej. Mam 
mnóstwo kwiatów doniczkowych. 
Lubię czytać książki, rozwiązywać 
krzyżówki, obejrzeć dobry fi lm i ka-
baret. Chętnie i z radością zajmuję się 
wnukami. Latem czasami udaje mi się 
wyrwać na wycieczki rowerowe razem 
z mężem i starszym wnukiem Fran-
ciszkiem. Młodszy wnuczek Antoś, za 
kilka lat również przyłączy się do tych 
wypraw. Umiem piec pyszne ciasta 
i przygotowywać różne smakołyki dla 
rodziny. Ogólnie lubię mieszkać na wsi, 
szczególnie wiosną i latem, gdy wokół 
jest zielono, a kwiaty i krzewy kwitną 
kolorowo i pięknie pachną.

Dziękuję za poświęcony nam czas 
i udzielone informacje. Lato przed 
nami i cały sezon urlopowy. Życzę, 
aby te najbliższe miesiące dały Pani 
sposobność do udanego wypoczynku 
wśród najbliższych.

Rozmowę przeprowadził
Stanisław Prażmowski
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W Poradni Stomatologicznej stwo-
rzono miejsca dla dwóch lekarzy sto-
matologów. Realizowany jest kontrakt 
(pełny pakiet) na  stomatologię dzie-
cięcą, w ramach którego wykonywa-
na jest ekstrakcja, leczenie próchnicy, 
lakowanie, lakierowanie, lapisowanie, 
profi laktyka. Łączna wartość zrealizo-
wanego remontu wyniosła 97 749,99 zł, 

Z AKTUALNYCH PRAC RADY GMINY WOLANÓW

SP ZOZ W WOLANOWIE PO REMONCIE

Półrocze 2017 roku dobiega końca. 
Częstotliwość zwoływania posiedzeń 
komisji stałych oraz sesji była duża. 
Wprowadzenie zmian w budżecie 
gminy na 2017 rok wymagało zwo-
ływania comiesięcznych sesji Rady 
Gminy. 

I tak na kwietniowym posiedze-
niu Rady podjęto uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Wolanów na lata 
2016–2023”. 

Najważniejsza jednak 
(już za nami) była sesja ab-
solutoryjna. Absolutorium 
to jeden z najistotniejszych 
ustawowych środków kon-
troli rady gminy nad działal-
nością wójta. Po zakończeniu 
roku budżetowego radni oce-
niają pracę organu wykonaw-
czego – wójta – w zakresie 
działalności fi nansowej gmi-
ny. Ocena ta ma charakter 
merytoryczny (ściśle powin-

na odnosić się do wykonania budże-
tu), co oznacza, że nie może być ona 
wyrazem niezadowolenia rady z cało-
kształtu działalności wójta.

Wójt przedstawia sprawozdanie 
z wykonania budżetu oraz sprawo-
zdanie fi nansowe za dany rok. Komi-
sja Rewizyjna bada je i składa własny 
wniosek w sprawie absolutorium dla 
wójta. Wniosek ten przedstawiany jest 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
która go opiniuje. 

Jak to odbyło się u nas? Komisja 
Rewizyjna pozytywnie oceniła zarów-
no sprawozdanie fi nansowe za 2016 r., 
jak i sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za 2016 r. i przedstawiła Radzie 
Gminy wniosek o udzieleniu Wójtowi 
absolutorium. Wniosek ten pozytywnie 
zaopiniowała także Regionalna Izba 

Obrachunkowa. 9 czerwca 
odbyła się sesja. Radni pozy-
tywnie zatwierdzili sprawo-
zdanie z wykonania budżetu 
gminy wraz ze sprawozda-
niem fi nansowym za 2016 rok. 
Uchwała w tej sprawie została 
przyjęta jednogłośnie.

Przy uchwale absolu-
toryjnej było identycznie. 
Wszyscy radni zgodnie pięt-
nastoma głosami udzielili 
Wójtowi absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 
2016 rok. 

W okresie od 13 lutego do 25 kwiet-
nia został przeprowadzony remont Po-
radni Ginekologicznej i Poradni Stoma-
tologicznej w SP ZOZ w Wolanowie. 
Wymieniono instalację elektryczną 
oraz wodno-kanalizacyjną. Zostały też 
położone nowe płytki, zarówno na pod-
łodze, jak i na ścianach. Zamontowano 
również nowe drzwi. 

Obrady Rady Gminy Wolanów

Wyremontowany gabinet ginekologiczny

Mały pacjent na przeglądzie ząbków

z czego 50 000 zł to środki z dota-
cji Urzędu Gminy Wolanów, a kwota 
47 749,99 to fi nanse własne SP ZOZ.

W 2016 r. został przeprowadzony ca-
łościowy remont centralnego ogrzewania 
i kotłowni. Zlikwidowano piec węglowy 
i zastąpiono go piecem gazowym. Koszt 
tej inwestycji wyniósł 80 000 zł i były to 
środki własne SP ZOZ.

Wyremontowany gabinet stomatologiczny
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Rodzice dzieci, które nie zostały przy-
jęte do przedszkola w Sławnie, mogły 
składać wnioski o przyjęcie do przed-
szkola w Wolanowie.

Otwarcie przedszkola odbędzie się 
3 września. Uroczystość tę rozpocznie 
msza święta, po czym po przejściu na 
plac przedszkolny nastąpi otwarcie 
i poświęcenie przedszkola.

Program przewiduje także występy 
przedszkolaków, zespołu dziecięcego 
„Mniszkowiaczki” oraz Zespołu Lu-

DANE TELEADRESOWE

Urząd Gminy Wolanów
ul. Radomska 20,
26-625 Wolanów
Centrala tel.:  48 618 60 20 / 48 618 60 51,
fax: 48 618 79 41
e-mail: gmina@wolanow.pl
strona  www.wolanow.pl

Godziny pracy od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30–15.30.

Kasa Urzędu Gminy Wolanów, 
II piętro pokój nr 24, czynna: 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–14.00.

Konserwatorzy gminnej sieci wodociągo-
wej:
Józef Adamus, tel. 794-122-442, 
Waldemar Górka, tel. 601-073-776

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej
– poradnia dla dorosłych: 48 618 60 17
– poradnia dla dzieci: 48 618 60 59
– rehabilitacja: 881 409 966

UROCZYSTE OTWARCIE SAMORZADOWEGO PUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA W WOLANOWIE 

Już niedługo do użytku oddane zo-
stanie duże, liczące siedem oddziałów 
Samorządowe Publiczne Przedszko-
le w Wolanowie. W tej chwili trwa-
ją prace wykończeniowe w obiekcie, 
natomiast na zewnątrz wykonywane 
są prace związane z zagospodarowa-
niem terenu wokół przedszkola, ukła-
dana jest kostka brukowa, montowane 
oświetlenie terenu oraz urządzane są 
place zabaw. Rozpoczęto budowę drogi 
do przedszkola.

Zakończyła się już rekrutacja do 
nowo tworzonego Samorządowego 
Publicznego Przedszkola w Wolano-
wie i do Samorządowego Publicznego 
Przedszkola w Sławnie.

Do przedszkola w Wolanowie wpły-
nęło 157 wniosków w postępowaniu re-
krutacyjnym oraz 13 wniosków w po-
stępowaniu uzupełniających, natomiast 
do przedszkola w Sławnie na 29 miejsc 
wolnych (11 dzieci kontynuuje pobyt 
w przedszkolu) wpłynęło 43 wnioski. 

dowego „Wolanianki”. Całości uroczy-
stości towarzyszyć będą gry i zabawy, 
programy animacyjne dla dzieci oraz 
wiele innych ciekawych atrakcji. Za-
praszamy!
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KOLEJNA INICJATYWA NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Przypomnijmy, że od marca trwa 

projekt pn. „Nowe umiejętności – nowe 
perspektywy” ukierunkowany na pod-
niesienie wiedzy mieszkańców w za-
kresie obsługi komputera i Internetu. 
Uczestniczy w nim 30 benefi cjentów 
powyżej 25 roku życia, osoby pracują-
ce, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 
osoby w wieku 50+, emeryci, renciści, 
z co najwyżej średnim wykształceniem. 

Kursanci pod okiem trenera do-
skonalą obsługę programów kompute-
rowych oraz uczą się wykorzystywać 
potencjał Internetu. Projekt wspófi nan-
sowany jest ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nowy projekt Lider pilnie poszuki-
wany jest odpowiedzią na wdrożenie 
zmian w środowisku lokalnym poprzez 
wyszkolenie liderów. 

Wnioskodawcą – Liderem projektu 
jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Jastrzębia „Gościniec”. Celem projektu 
jest wyłonienie grupy 30 (M i K) nie-
formalnych liderów społecznych wśród 
mieszkańców trzech gmin wiejskich 
z powiatu radomskiego i szydłowieckie-
go, tj. Jastrzębi, Wolanowa i Mirowa 
oraz wzmocnić ich potencjał poprzez 
edukację, rozwój osobisty i praktyczne 
włączenie do życia społecznego. 

Dzięki takiej inicjatywie w gminach 
dokonają się zmiany w środowisku, 
wyszkoleni liderzy będą angażować 
innych mieszkańców, budzić ich sa-

moświadomość oraz tworzyć wspólną 
wizję zmiany. W ten sposób zostanie 
podniesiony poziom kompetencji spo-
łecznych. Liderzy będą budować lub 
wzmacniać więzi między ludźmi i in-
stytucjami oraz wzmacniać poczucie 
wzajemnego zaufania. 

Działania realizowane są w okresie 
od maja do grudnia 2017 r. o następu-
jącej tematyce: Porozumiewanie się po-
przez negocjacje i mediacje; Marketing 
społeczny i kontakty z mediami; Ko-
munikacja i asertywność; Budowanie 
zespołu i zarządzanie zespołem; Two-
rzenie i zarządzanie projektami; Pla-
nowanie strategiczne w rozwoju spo-
łecznym; Ekonomia społeczna i waluty 
lokalne; Wolontariat jako jedna z form 
aktywizacji społecznej; Inicjatywy na 
rzecz wykluczonych społecznie; Roz-
wój kompetencji obywatelskich i in-
wencji społecznej; Zajęcia w zakresie 
obsługi komputera, na których pod-
niosą swoje umiejętności w obszarze 
projektowania pakietu promocyjnego 
(zaproszenia, plakaty, ulotki, notatki do 
prasy, informacje na stronę interneto-
wą, prezentacja multimedialna). 

Wszyscy uczestnicy pojadą na wy-
jazd szkoleniowy do Stowarzyszenia 
Aktywności Obywatelskiej Bona Fi-
des w Katowicach, gdzie zapoznają 
się z organizacją pożytku publicznego, 
która od 14 lat aktywnie buduje i wspie-
ra grupy mieszkańców oraz lokalnych 

aktywistów, uczy samorządowców jak 
prowadzić otwarty i skuteczny dialog 
z mieszkańcami i organizacjami poza-
rządowymi.

Dotychczas odbyły się zajęcia 
z technik negocjacyjnych i mediacyj-
nych oraz marketingu społecznego 
i kontaktów z mediami.

Jeszcze w czerwcu przeprowadzo-
ne będą szkolenia z zakresu tworzenia 
i zarządzania projektami oraz budowa-
nia zespołu i zarządzania zespołem. 
Dodatkowo na przełomie czerwca i lip-
ca zorganizowane zostanie spotkanie 
uczestników projektu z liderami samo-
rządowymi. W lipcu uczestnicy dobio-
rą się w grupy i przedstawią mini pro-
jekty na działania lokalne. Zakłada się, 
że 6 zespołów otrzyma mini dotację 
i zrealizuje swoje projekty w wybra-
nych przez siebie miejscowościach na 
terenie gmin, w których zamieszkują. 
Grant wynosić będzie do 800 zł. 

Projekt współfi nansowany jest ze 
środków Ministra Rodziny Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach programu 
Fundusz Inicjatyw Lokalnych.

SPEKTAKL EDUKACYJNY „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”
Z okazji Dnia Dziecka Gminna 

Biblioteka Publiczna w Wolanowie 
2 czerwca zorganizowała spektakl edu-
kacyjny pt. „Witajcie w naszej bajce”.

W przedstawieniu tym wystąpili ak-
torzy teatru „EDU-ARTIS” z Krakowa. 
Artyści wcielając się w różne postacie 
z baśni, bawili się z dziećmi, przeno-
sząc je w czarodziejski świat. Maluchy 
chętnie uczestniczyły w inscenizacji 
głównych bohaterów: Kopciuszka, Ja-
sia i Małgosi, Pana Kleksa, Czerwonego 
Kapturka, Smerfów, Tygryska i innych 
baśniowych postaci.

Spektakl obejrzało ponad sześć-
dziesięcioro dzieci – z przedszkola 
w Sławnie oraz dwie grupy zerowe 
z PSP w Wolanowie. Przedstawienie 
przebiegało w żywej i entuzjastycznej 
atmosferze, pozwoliło dzieciom przy-
pomnieć sobie przeczytane baśnie.
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„WOLANIANKI” NAGRAŁY PIERWSZY TELEDYSK

„Mistrz Pięknego Czytania”– to 
II edycja międzyszkolnego konkursu 
przygotowany dla uczestników z klas 
V–VI szkół podstawowych naszej 
gminy.

Celem konkursu było wyłonienie 
Mistrza czytania, budzenie zainte-
resowania wartościową literaturą, 
kształcenie umiejętności interpretacji 
tekstu literackiego, uczenie rywaliza-
cji w miłej atmosferze i doskonalenie 
techniki czytania.

Finał konkursu odbył się 31 maja 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Wolanowie. Zakwalifi kowani zo-
stali uczniowie wyłonieni w drodze 
eliminacji ze szkół podstawowych, po 
czym każda placówka mogła zgłosić 
maksymalnie 4 osoby.

Uczestników obowiązywało piękne 
czytanie fragmentu ulubionej książki 
– do 2 minut, oraz przeczytanie nie-
znanego fragmentu książki, wskaza-
nego przez Komisję – do 2 min.

Komisja oceniała technikę czytania 
tekstu, wyrazistość, płynność, intona-
cję, umiejętność budowania nastroju, 
wyrażanie emocji i bezbłędność. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody, któ-
re zostały wręczone po podsumowa-
niu i zakończeniu konkursu.

GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA ROZSTRZYGNIĘTY!
Komisja konkursowa w składzie: 

Teodora Pietrzyk – długoletni polo-
nista, Renata Pisarek –pracownik UG 
w Wolanowie, Monika Dzik – dyrek-
tor GCK w Wolanowie przyznała ty-
tuł „Mistrza Pięknego Czytania 2017” 
Brajanowi Berlińskiemu oraz trzy wy-
różnienia dla Dominiki Wójcik, Oliwii 
Walczak, Gracjana Cieślaka. Wszyscy 
laureaci są uczniami Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Bieniędzicach.

Na zakończenie organizatorzy po-
dziękowali wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie oraz złożyli gratu-
lacje zwycięzcom. Szczególne podzię-
kowania odebrali również członkowie 
jury za pracę w komisji konkursowej. 
Zarówno laureatom, jak i ich nauczy-
cielom gratulujemy. 

Elżbieta Aderek
Dyrektor GBP w Wolanowie

Zespół Ludowy „Wolanianki” po-
wstał 7 lat temu. Pani Barbara Waśkie-
wicz i Pani Barbara Siuda zebrały gru-
pę dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących – PSP i PG w Wo-
lanowie i utworzyły zespół. Wkładają 
w swoją pracę całe serce i starają się 
młodym ludziom zaszczepić miłość 
do folkloru ich przodków, by nadal był 

żywy i trwały. Zespół rozwija się i od-
nosi sukcesy w kraju i na arenie mię-
dzynarodowej, poprzez udział w róż-
nych konkursach, przeglądach i festi-
walach. Swoimi występami uświetniają 
również wszystkie imprezy okolicznoś-
ciowe w gminie.

Ostatni okres był dla „Wolanianek” 
bardzo pracowity. W Muzeum Wsi Ra-
domskiej nagrały pierwszy teledysk do 
własnego utworu „Pościłabym w piąt-
ki”. Dzieci zdobyły wiele nowych do-
świadczeń. Gotowy teledysk przyczyni 
się do promocji Gminy (dzięki której 
powstał teledysk – realizacja zadania 
publicznego) oraz szkoły i zespołu 
w szerszym środowisku. 

W piątek, 9 czerwca w ZSO – PSP 
i PG w Wolanowie odbyła się premiera 
tego teledysku. Przybyli na nią przedsta-
wiciele Urzędu Gminy Wolanów, także 
wielu rodziców i sympatyków zespołu. 
Swoją obecnością gospodarzy zaszczy-
ciła również wizytator Kuratorium 
Oświaty w Warszawie Delegatura w Ra-
domiu, Pani Małgorzata Bochyńska. 

Po premierze nastąpiło otwarcie 
wystawy fotografi cznej, ukazującej 
7 lat działalności zespołu. Otwarcia 
dokonała dyrektor szkoły, Pani Elżbie-
ta Wertejuk, która objęła honorowy pa-
tronat nad wystawą. Całą uroczystość 
obserwowali reporterzy telewizji „Ze-
brra”.

Mistrzowie pięknego czytania z PSP w Bieniędzicach wraz z komisją konkursową
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KONCERT DLA MAM
26 maja w Gminnym Centrum Kul-

tury w Wolanowie odbył się koncert 
instrumentalno-wokalny z okazji Dnia 
Matki. Na widowni zasiadły mamy, ta-
tusiowie, babcie, dziadkowie oraz nie 
zabrakło również dzieci. 

Koncert przygotowany przez dzieci 
z warsztatów plastyczno-technicznych 
pod okiem instruktor Klaudii Kac-
przyk, rozpoczął się recytacją wierszy 
dla kochanych Mam. Następnie wystą-
piły dzieci i młodzież z zajęć wokal-
nych – Zespoły „Decybele” z Mniszka 
i „Wesołe Nutki” z Wolanowa oraz soli-
ści, którzy dali brawurowy popis swo-
ich umiejętności. 

Po części wokalnej przyszedł czas 
na instrumentalistów. Wykonali oni na 
keyboardzie m.in. utwór „List do Mat-
ki”. Prócz wokalistów i instrumentali-

Projekt dofi nansowany ze środków 
Programu „Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich – Mazowsze Lokalnie” re-
alizowanego przez Fundację Fundusz 
Współpracy, Stowarzyszenie BORIS 
oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Nieformalna samodzielna grupa pn. 
KUŹNIA WARTOŚCI LOKALNYCH 
otrzymała grant z programu FIO – Ma-
zowsze Lokalnie, dzięki któremu dzia-
łania projektowe zwiększą integrację 
mieszkańców, w tym dzieci, młodzieży 
oraz ich rodziców z sołectwa Strzałków 
i Wolanów oraz całej gminy Wolanów. 
Grupa otrzymała grant w wysokości 
4 050 zł. Projekt będzie trwał 4 miesiące.

„COBI SAMO SIĘ NIE ZROBI”
Za realizację projektu odpowie-

dzialni będą uczestnicy biorący udział 
w zajęciach, warsztatach, piknikach. 
Formalnym wnioskodawcą są: Jolanta 
Gutkowska, Ewa Więcaszek i Jakub 
Farbiszewski, którzy zawiązali w/w 
nieformalną samodzielną grupę.

Projekt pn. „COBI samo się nie zro-
bi” ma na celu aktywizację i rekreację 
społeczną wśród mieszkańców opar-
tą na twórczym rozwoju manualnym, 
edukacyjnym i społecznym wykorzy-
stując swoją wyobraźnię do tworzenia 
z klocków COBI niepowtarzalnych 
konstrukcji. Będą one prezentowane 
podczas pikników szkolnych, festynu 

gminnego oraz innych imprez lokal-
nych. Jest to nietypowy pomysł na pro-
mocję grupy ale też sołectw – Strzałko-
wa i Wolanowa oraz całej gminy. Same 
warsztaty będą stanowić niesztampo-
wy i oryginalny charakter. Do działań 
zaangażowani zostaną wolontariusze 
– trenerzy, którzy w ramach zapla-
nowanych pogadanek, przeprowadzą 
spotkania ukierunkowane na profi lak-
tykę uzależnień tj. narkomanii, alkoho-
lu, dopalaczy, papierosów, cyberprze-
mocy. 

Zapraszamy wszystkie dzieci 
i młodzież z terenu naszej gminy 
na zajęcia, które odbywać się będą 
w każdy poniedziałek w Gminnym 
Centrum Kultury w Wolanowie od 
godz. 14.00 i każdą środę w Świetlicy 
w Strzałkowie od godz. 15.30.

Pierwsze zajęcia odbędą się 3 lipca.
Serdecznie zapraszamy!

stów zaprezentowały się także dzieci 
z zajęć języka angielskiego. W trakcie 
występów zebrani goście częstowali się 
podanymi słodkościami, kawą i herba-

tą. Koncert przebiegł w ciepłej i rados-
nej atmosferze.

Przygotowała: Klaudia Kacprzyk,
instruktor GCK
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ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO 2016/17 
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W WOLANOWIE

W piątek, 9 czerwca o godz. 18.00 
przed budynkiem GCK w Wolanowie 
odbyło się uroczyste zakończenie roku 
artystycznego 2016/2017. Dopisała po-
goda, dość licznie przybyli mieszkańcy 
Gminy Wolanów. Wśród zebranych nie 
zabrakło rodziców i ich pociech. 

Wystąpiły miejscowe zespoły in-
strumentalne z zajęć gry na instru-
mentach oraz soliści i zespoły dziecię-
co-młodzieżowe z zajęć wokalnych, 
prowadzonych w Gminnym Centrum 
Kultury, m.in. „Decybele” i „Wesołe 
nutki”. Oprócz wspaniałych popisów 
instrumentalno-wokalnych obejrzeli-
śmy ciekawe występy dzieci i młodzie-
ży z zajęć tanecznych – należących do 
Grupy „Frajda” oraz uczestników zajęć 
języka angielskiego. Ci ostatni zaśpie-
wali anglojęzyczną piosenkę. 

W trakcie występów odbywała się 
loteria fantowa. Spośród rozdanych na 
początku spotkania losów, wyłoniono 
właścicieli nagród, które ufundowa-
ne zostały przez GCK. Na biorących 
udział w loterii czekały kolorowe nagro-
dy min.: latawce, piłki, łuk, skarbonki, 
bony na prowadzone zajęcia. Loteria 
okazała się wielkim sukcesem i wzbu-
dziła ogromne zainteresowanie i ogólną 
radość. W trakcie tej imprezy wręczono 
dzieciom i młodzieży nagrody i dyplo-
my za udział w całorocznych zajęciach 
artystycznych.

Dyrektor GCK podziękowała 
Pani Sekretarz Gminy za współpracę 
i wsparcie w ciągu minionego roku ar-
tystycznego. Podziękowania od dyrekcji 
otrzymali też pracujący tu instruktorzy. 
Na wszystkich czekał słodki poczę-
stunek. Można było również obejrzeć 
wystawę zdjęć z zajęć prowadzonych 
w roku artystycznym 2016/17. 

Przy tej okazji chcemy serdecznie 
podziękować dzieciom i młodzieży 
za udział w zajęciach prowadzonych 

w GCK w roku artystycznym 2016/17. 
Jest nam niezmiernie miło, że mogli-
ście tu rozwijać swoje pasje i zaintere-

sowania, a my – cieszyć się z waszych 
sukcesów.
Dyrektor i Pracownicy GCK w Wolanowie
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PIERWSZA WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE
23 maja dzieci z przedszkola 

w Sławnie wraz z opiekunkami 
odwiedziły Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Wolanowie. Przed-
szkolaki z zainteresowaniem 
zapoznały się z nowym dla nich 
miejscem. Kilkoro z nich było 
wcześniej w bibliotece razem ze 
swoimi rodzicami, ale dla zde-
cydowanej większości była to 
pierwsza wizyta wśród tylu ksią-
żek. Podczas wizyty w bibliotece 
dzieci miały możliwość przejść 
między regałami w wypożyczal-
ni i zapoznać się z biblioteką. Przedszko-
laki z wielkim zainteresowaniem prze-
glądały książki, znajdujące się na pół-

GIMNAZJALNE PROJEKTY EDUKACYJNE RAZ JESZCZE
W bieżącym roku szkolnym projek-

ty edukacyjne realizowane były pod 
hasłem: „Posiąść wszelką wiedzę, leży 
w zasięgu możliwości człowieka” (Le-
onardo da Vinci).

I część prezentacji projektów odbyła 
się 21 marca w PG w Wolanowie. Jej 
celem było wyłonienie spośród wszyst-
kich zespołów projektowych grup, któ-
re przeszły do II etapu. Z 13 grup pro-
jektowych do II etapu zakwalifi kowało 
się 7 zespołów.

Wyróżnione grupy to zespoły nastę-
pujących opiekunów: pp. Jolanty Węgli-

ckiej, Magdaleny Zarębskiej i Elżbiety 
Kasprzyckiej, Renaty Bieniek, Beaty 
Czerwińskiej, Anety Wojtan, Anny 
Klusek, Małgorzaty Wróbel i Konrada 
Gałki.

11 maja w ZSO – PG w Wolanowie 
odbył się II etap projektów edukacyj-
nych.

Komisja oceniająca w składzie: 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
w Wolanowie – p. Monika Dzik; prze-
wodnicząca Rady Rodziców – p. An-
na Parszewska; wiceprzewodnicząca 
Rady Rodziców – p. Ewa Kaleta; peł-
nomocnik Wójta do spraw rozwią-
zywania problemów alkoholowych 
– p. Danuta Żuchowska; kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej – p. Urszula Pisarek; dyrektor Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Sławnie 
– p. Dariusz Myśliwiec; dyrektor Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Bienię-
dzicach – p. Stanisław Prażmowski, 

kach, ale szczególnie zainteresował ich 
dział dla dzieci. Wszystkim spodobały 

się kolorowe i bogato ilustrowane 
książeczki, które z chęcią oglądały 
i komentowały. Pani bibliotekarka 
w przystępny sposób opowiadała 
o bibliotece i książkach znajdują-
cych się na półkach. Dzieci zoba-
czyły, jak wygląda wypożyczalnia 
i czytelnia biblioteki. Dowiedzia-
ły się także, w jaki sposób należy 
dbać o książki.

Na zakończenie spotkania była 
przeczytana bajeczka pt. „Zuzia 
idzie do lekarza”, którą dzieci słu-
chały z wielką uwagą i zaintereso-

waniem, tym bardziej, że zaraz potem 
miały zaplanowane odwiedziny u sto-
matologa. 

Dzieci pod wrażeniem bibliotecznych zbiorów

oceniła występy grup w sposób przed-
stawiony w tabeli.

Nagrodą była edukacyjna wyciecz-
ka do Sandomierza.

Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi, 
Adamowi Gibale, Radzie Rodziców, 
całej Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Wolanowie za możli-
wość realizacji nagrody dla wszystkich 
uczniów wyróżnionych grup.

Koordynatorki
szkolnych projektów edukacyjnych:

Dorota Bujak i Małgorzata Kuśmierczyk

Miejsce Ilość punktów Opiekunowie grup Temat projektu

I 201 p. Elżbieta Kacprzycka,
p. Magdalena Zarębska Czy kultura amerykańska może fascynować polskiego nastolatka?

II 193 p. Renata Bieniek Ciekawostki kulturowe mniejszości żydowskiej w Polsce.

III 181 p. Jolanta Węglicka „Zemsta” będzie słodka – inscenizacja na motywach dramatu 
A. Fredry pt. „Zemsta”.

IV 180 p. Anna Klusek Jak powstaje fi lm? Historia fi lmu.

V 173 p. Beata Czerwińska Jak wyglądało życie w PRL-u?

VI 153 p. Aneta Wojtan Czy bajki odzwierciedlają prawdę o życiu? Inscenizacja bajki: 
„Czerwony Kapturek” w j. niemieckim.

VII 141 p. Małgorzata Wróbel,
p. Konrad Gałka Ksiądz Roman Kotlarz – buntownik w sutannie.
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DZIEŃ ZDROWIA W PSP W MNISZKU
16 maja w Publicznej Szkole Pod-

stawowej w Mniszku obchodzono, jak 
co roku, Dzień Zdrowia. Tegoroczne 
obchody odbyły się pod hasłem ,,Żyj-
my zdrowo”. Koordynator realizacji 
szkolnego programu profi laktycznego, 
p. Agata Seta, we współpracy z wycho-
wawcami klas przeprowadziła szereg 
konkursów o tematyce prozdrowotnej.

Klasy 0–III rywalizowały ze sobą 
w konkursie „Piosenka o zdrowym 
trybie życia”. Zwyciężyli najmłodsi 
uczestnicy z oddziału 0A, którzy za-
prezentowali, przygotowany pod kie-
runkiem p. Agaty Sety, układ wokalno-
taneczny pt. „Owocowy blues”. Drugie 
miejsce z „Piosenką o niezdrowym ży-
wieniu” zajęli wychowankowie p. Ag-
nieszki Kality, uczniowie klasy IIIB. 
Trzecie miejsce z piosenką i układem 
gimnastycznym „Ruch, ruch” zaję-
ła klasa IIA p. Małgorzaty Duchnik. 
Klasy, które zdobyły wyróżnienia to: 
0B przygotowana przez p. Wioletę 
Siarę, I – p. Małgorzaty Zdybel, IIA – 

p. Wiesławy Kality i IIIB – p. Barbary 
Panek. Kolejne zmagania artystyczne 
dla młodszych klas odbyły się w ramach 
plastycznego konkursu „Nie pal przy 
mnie, proszę!”. Czołowe miejsca zajęli 
trzecioklasiści: Maja Czubak, Norbert 
Wójcik i Mikołaj Niewola. Ponadto aż 
jedenaścioro uczniów otrzymało wy-
różnienia. Prace plastyczne oddziałów 
zerowych w ramach realizacji projektu 
„Czyste powietrze wokół nas” zostały 
umieszczone na wystawce w gablocie 
na szkolnym korytarzu.

Klasy starsze konkurowały ze sobą 
pod względem promowania zachowań 
prozdrowotnych. Uczniowie grupowo 
wykonywali transparenty z hasłami 
prozdrowotnymi. Pierwsze miejsce 
zajęli czwartoklasiści, przygotowani 
przez p. Elżbietę Sadowską, drugie pią-
toklasiści, wychowankowie p. Renaty 
Skrzek, a trzecie miejsce uczniowie 
klasy VIB, pod kierunkiem p. Iwony 
Woźniak. Wszyscy uczniowie, którzy 
zajęli w konkursach czołowe miejsca 
i wyróżnienia, zostali nagrodzeni dy-
plomami i słodkimi niespodziankami. 

Następnym punktem programu był 
happening prozdrowotny. Wszystkie 
klasy maszerowały przez Mniszek, za-
chęcając okolicznych mieszkańców do 
zdrowego stylu życia. Najmłodsi czy-
nili to poprzez samodzielnie zrobione 
opaski na głowę, emblematy noszone 

jako naklejki na ubrania, a starsi ucz-
niowie – przez transparenty z hasła-
mi promującymi zachowania na rzecz 
zdrowia. Wszyscy wznosili okrzyki 
– hasła promujące zdrowie, m.in.: „Kie-
dy dbasz o swoje zdrowie, to pomagasz 
bardzo sobie”, „Jedz owoce i warzywa, 
to dobrze na ciebie wpływa”, „Gim-
nastykuj się codziennie, bo to zdrowo 
i przyjemnie”. 

Po powrocie, na terenie szkolnego 
boiska odbyła się akcja tworzenia ży-
wego napisu. Uczniowie poszczegól-
nych klas ustawili się w wyznaczonych 
miejscach, przez co powstał z ich syl-
wetek napis „ZDROWIE”, uwiecznio-
ny z lotu ptaka przez drona.

Na zakończenie obchodów Dnia 
Zdrowia wystąpiła gościnnie teatralna 
„Grupa T” z Torunia ze spektaklem pt. 
„Mniam, mniam”, dotyczącym znaczenia 
spożywania owoców i warzyw. Z pew-
nością był to dzień wielu miłych wrażeń 
i niezapomnianych przeżyć dla uczniów, 
gości i mieszkańców gminy Wolanów.

FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA W PSP W MNISZKU
11 czerwca w szkole w Mniszku od-

była się szkolna impreza z okazji Dnia 
Dziecka pod nazwą „Żyjmy zdrowo”. 
Wystąpił na niej teatr „Forma” z Bia-
łegostoku, sponsorowany częściowo 
przez fi rmę ubezpiecze-
niową InterRisk. Przez 
3 godziny aktorzy zaba-
wiali dzieci konkursami 
tematycznymi, negujący-
mi agresywne zachowa-
nia, prowadzili animację 
w obecności profesjonal-
nego DJ, skręcali balony, 
puszczali „mega” bańki 
mydlane. Dzieci świet-
nie bawiły się też chustą 
animacyjną. Obecność 
szczudlarza w kostiumie 
teatralnym i chodzące 
maskotki umiliły nie-
dzielną zabawę. Kolejną 

atrakcją były występy dzieci ze szko-
ły z Mniszka z klas 0–3, które zapre-
zentowały piosenki i tańce o tematyce 
profi laktycznej z dedykacją dla swoich 
rodziców i gości. 

Oprócz rodziców, uczniów i nauczy-
cieli na festynie zaszczycili nas swo-
ją obecnością przedstawiciele władz 
gminnych. Dzięki uprzejmości Pana 
Wójta Gminy Wolanów – Adama Giba-

ły, lokalnych sponsorów 
– Przedsiębiorstwa Wie-
lobranżowego „Pierrot” 
z Wawrzyszowa i Pani 
Agnieszki Stefańczyk 
z piekarni z Wolanowa 
– impreza mogła się od-
być. Rada Rodziców jak 
co roku stanęła na wy-
sokości zadania, organi-
zując kawiarenkę z kawą 
i ciastami oraz grilla 
z pieczonymi kiełbas-
kami. Wesołe nastroje 
uczestników i piękna po-
goda sprzyjały niedziel-
nej zabawie.
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MAGICZNY DZIEŃ DZIECKA W BIENIĘDZICACH
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 

się cały świat” (Janusz Korczak)
Kolejny już raz obchodziliśmy 

w naszej szkole uroczystość poświęco-
ną dzieciom – naszym wychowankom, 
pociechom, skarbom. W ciągu całego 
roku, to one pamiętają o naszych świę-
tach, w związku z czym my – dorośli 
nie zapominamy o nich w ten cudowny, 
magiczny dzień.

Przygotowania do obchodów Dnia 
Dziecka w naszej szkole rozpoczęły się 
dość wcześnie. Rodzice i nauczyciele 
zadbali o każdy, nawet najdrobniejszy 
szczegół, by ten dzień na długo zapisał 
się w pamięci najmłodszych członków 

naszej szkolnej społeczności. Udało 
się! Ten dzień naprawdę różnił się od 
wszystkich innych w roku szkolnym, 
zaskoczył magią, perfekcją i różnorod-
nością wrażeń oraz emocji. 

Rozpoczęło się tradycyjnie od krót-
kiego „przemówienia” pana Dyrekto-
ra i Przewodniczącej Rady Rodziców. 
Zachęcili oni uczniów do wspaniałej 
zabawy i złożyli im życzenia. Wreszcie 
rozpoczęło się to, na co czekały dzie-
ci… ZAWODY SPORTOWE! Biegi, 
przeciąganie liny, wyścigi w workach 
– to tylko jedne z wielu konkurencji, 
przygotowanych przez nauczyciela wy-
chowania fi zycznego. Wychowankowie 
byli zachwyceni! Doping, nagrody, 
uśmiechy, gromkie brawa, a potem… 
grillowane kiełbaski, odpoczynek pod 
drzewami, lody, wata cukrowa i sie-
sta. Między konkurencjami sportowy-
mi dzieci mogły również wziąć udział 
w Festiwalu Karaoke, potańczyć i roze-
grać mecz piłki nożnej. MAGIA!

Swoją obecnością w tym wyjątko-
wym dniu zaszczyciła nas także Straż 

Pożarna ze Strzałkowa… polewanie 
wodą, możliwość pobycia strażakiem 
i przymierzenia hełmu strażackiego, 
spowodowały, że ta atrakcja cieszyła się 
wielkim zainteresowaniem dzieci. Po-
nadto przybyły do nas panie animatorki 
z Gminnego Centrum Kultury, które ku 
uciesze dzieci, malowały im twarze.

Atrakcji było naprawdę mnóstwo, 
a to wszystko dzięki kochanym rodzi-
com, dyrekcji szkoły i nauczycielom. 
Dzieci podziękowały za cudowny 
dzień, pełen niespodzianek i radości. 
Wyraziły również potrzebę, by za rok 
powtórzył się taki wspaniały i magicz-
ny Dzień Dziecka.

Agnieszka Świgoń

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W CZASIE WAKACJI
Przed nami długo wyczekiwane 

wakacje. Letni wypoczynek daje wie-
le radości, ale nadmiar czasu wolnego 
owocuje również w inicjowanie sytu-
acji, zagrażających zdrowiu. Co roku 
podczas letniego wypoczynku docho-
dzi do wielu nieszczęśliwych wypad-
ków z udziałem dzieci. Pozostawiane 
w tym czasie bez wystarczającej opieki 
oraz nieświadome czyhających niebez-
pieczeństw – padają ofi arami utonięć, 
wypadków drogowych, wypadków 
podczas prac polowych, a także prze-
stępstw i wykroczeń popełnianych na 
ich szkodę.

Już od kilku lat najbardziej niebez-
pieczny okres w ruchu drogowym dla 
najmłodszych, przypada w miesiącach 
letnich – od maja do września, głównie 
są to miesiące wakacyjne. Nasze dzieci 
w tym czasie chętnie jeżdżą na rowe-
rach, rolkach, grają w piłkę. Zanim jed-
nak będą korzystać z tych przyjemno-
ści, należy porozmawiać z dzieckiem na 
temat bezpiecznej zabawy oraz zacho-
wania się na drodze i w jej sąsiedztwie.

Od zawsze wiadomo, że dzieci 
wprost uwielbiają wodę i wszelkie za-
bawy z nią związane. Poza tym wy-
sokie temperatury wręcz zmuszają 

do szukania ochłody we wszelkiego 
rodzaju zbiornikach wodnych. Woda 
to jednak żywioł, który musimy trak-
tować z respektem. Niebezpieczne 
mogą być zarówno stawy i jeziora, jak 
i z pozoru niegroźne rzeki czy baseny. 
Ważnym jest, aby od najmłodszych lat 
wpajać dzieciom zasady bezpiecznego 
przebywania nad wodą oraz korzysta-
nia z akwenów.

Wakacje to czas wypoczynku, ale 
także wzmożonej pracy, szczególnie 
dla mieszkańców wsi. W wielu gospo-
darstwach do prac polowych włącza-
ne są dzieci. Pamiętajmy jednak, że 
nie można powierzać im zadań, które 
mogą okazać się niebezpieczne dla ich 
zdrowia lub życia. Wypadki przy pracy 
w rolnictwie zdarzają się częściej niż 
w innych działach gospodarki. Pracu-
jąc rozważnie, przestrzegając zasad 
bezpieczeństwa chronimy nie tylko 
swoje życie i zdrowie, ale uczymy tych 
zasad własne dzieci. One uważnie nas 
obserwują i naśladują. Często zdarza 
się, że dzieci już w wieku przedszkol-
nym potrafi ą uruchamiać maszyny 
rolnicze. Niedopuszczalne jest, żeby je 
obsługiwały, ponieważ przy pracach 
w gospodarstwie nietrudno o nieszczę-

ście. Przyczyną tych wypadków jest 
brak wyobraźni, doświadczenia oraz 
fakt, że dzieci nie potrafi ą właściwie 
ocenić niebezpieczeństwa oraz przewi-
dzieć skutków takich poczynań.

Ciekawość i fantazja dzieci nie 
znają granic, dlatego trzeba przewi-
dzieć wszystkie potencjalne zagrożenia 
w domu oraz w innych miejscach i im 
przeciwdziałać. 

Lidia Gomuła
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FESTYN RODZINNY W PRZEDSZKOLU W SŁAWNIE
W piątek, 9 czerwca w Samorządo-

wym Publicznym Przedszkolu w Sław-
nie odbył się Festyn Rodzinny połączo-
ny z uroczystym zakończeniem roku 
szkolnego.

Pani Dyrektor Aldona Trzeciak 
powitała wszystkich gości, zgroma-
dzonych na placu przedszkolnym, 
a w szczególności wójta gminy Wola-
nów, pana Adama Gibałę, oraz pana 
Marcina Ciężkowskiego, przewodni-
czącego Komisji Oświaty. 

Po części ofi cjalnej nastąpiła część 
artystyczna. Dzieci pod opieką pań Ire-
ny Wasiak, Sylwii Golińskiej oraz Ag-
nieszki Nasiadko zaprezentowały swoje 
umiejętności poprzez recytację wierszy 
i śpiewanie piosenek. Nie mogło za-
braknąć występu tanecznego przed-
szkolaków, przygotowanego przez pana 
Cezarego Gruszkę z Akademii Tańca 
CMG. Specjalnie na festyn przygoto-
wano liczne atrakcje takie jak dmucha-
na zjeżdżalnię czy zamek z piłeczkami. 
Rodzice zorganizowali słodki poczę-
stunek oraz kiełbaski z grilla. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się malowa-
nie twarzy, dzięki któremu dzieci mo-
gły stać się wymarzonymi postaciami 
z bajek. Dziewczynki w kąciku fryzjer-
skim mogły doczepiać sobie kolorowe 
warkocze. Dzięki ofi arności sponsorów 
przygotowano upominki dla wszystkich 

dzieci biorących udział w festynowych 
konkursach. W tym dniu w naszym 
przedszkolu dzieci, które rozpoczną 
dopiero edukację przedszkolną, mogły 
poznać przedszkole, nauczycielki oraz 
nowych kolegów i koleżanki. Mimo 
upału festyn zakończył się późnym po-
południem. Dzieci wraz z rodzicami 
miło spędzili ten wspólny czas. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji festynu, jeszcze raz serdecz-
nie dziękujemy i zapraszamy za rok.

2 czerwca w Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Królowej Jadwigi w Sław-
nie, przy współpracy Rady Rodziców, 
Dyrekcji i uczniów odbył się „Festyn 
Rodzinny”. Tego dnia nasi uczniowie, 
nauczyciele i rodzice przygotowali sze-
reg atrakcji, m.in. pokaz zapaśników, 
malowanie twarzy, kręcenie balonów, 
bańki mydlane, zabawy sportowe na 
boisku szkolnym. Postanowiliśmy wy-
korzystać swój potencjał artystyczny. 
Wszyscy ci, którzy chcieli pochwalić 
się swoimi zdolnościami lub umiejęt-
nościami, wzięli udział w quizie dla ro-
dziców i dzieci. Przybyli goście mogli 
wziąć udział w licytacji drzewek, po-
prowadzonej przez jedną z nauczycie-
lek.

Na szczególną uwagę zasłużył wy-
stęp rodziców IIB, którzy to specjalnie 

FESTYN RODZINNY W PSP W SŁAWNIE
na ten dzień przygotowali przedstawie-
nie „Rzepka” Juliana Tuwima. Wielu 
emocji dostarczył również turniej pił-
karski. W zawodach wzięli udział ucz-
niowie ze szkół podstawowych z tere-
nu Gminy Wolanów. Turniej otworzył 
Wójt Gminy Wolanów – Adam Gibała 
oraz Dyrektor PSP w Sławnie – Dariusz 
Myśliwiec. Opiekunowie drużyn szkol-
nych szkół podstawowych w Sławnie, 
Bieniędzicach, Mniszku i Wolanowie 
wyłonili zwycięzców. Wszystkie repre-
zentacje otrzymały puchary i dyplo-
my okolicznościowe. Puchary zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy Wola-
nów – Adama Gibałę. 

W wyniku przeprowadzonych roz-
grywek, po pasjonujących i zaciętych 
meczach, drużyny zostały sklasyfi ko-
wane w następujący sposób:

I miejsce – PSP w Sławnie
II miejsce – PSP w Mniszku
III miejsce – PSP w Wolanowie
IV miejsce – PSP w Bieniędzicach
Ci, których „dopadł” większy głód, 

mogli posilić się pysznościami z grilla 
lub ciastem. Nasi najmłodsi goście chęt-
nie korzystali z loterii fantowej. Atrak-
cji było co niemiara, a pogoda, mimo 
że dość kapryśna w tym roku, tego dnia 
była wprost wymarzona na rodzinny 
piknik pod chmurką.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli 
z nami tego dnia, dziękujemy uczniom 
za dyscyplinę i dobrą zabawę, rodzicom 
– za odwiedziny, wsparcie i humor, 
wszystkim osobom za zaangażowanie 
w organizację tej imprezy!

Do zobaczenia na następnym festy-
nie. Już dziś zapraszamy.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W GMINIE WOLANÓW
Po dziesięciu miesiącach nauki 

23 czerwca nastąpiło uroczyste jej za-
kończenie. Tak naprawdę to już z koń-
cem maja wszyscy uczniowie i nauczy-
ciele żyli sukcesywnym wystawianiem 
ocen, poprawianiem ich, zaliczaniem 
stwierdzonych wcześniej braków. To 
już taki rytuał szkolny. Wielu uczniom 
zależy przecież, aby na koniec mieć jak 
najlepsze oceny, pokusić się o świade-
ctwo z czerwonym paskiem, o nagrody. 
Dla najlepszych uczniów klas starszych 
i gimnazjalistów przyznano stypendia 
pieniężne dyrektora szkoły za sukcesy 
w nauce (5,0 i więcej) i wybitne osiąg-
nięcia sportowe. Było o co walczyć.

Dla nauczycieli te dni są wypełnione 
wzmożoną pracą w związku z wystawia-
niem ocen końcowych i motywowaniem 
swoich wychowanków do ostatniego 
wysiłku. Do tego dochodzą posiedze-
nia rad pedagogicznych, wypisywanie 
świadectw i arkuszy ocen, sprawozdaw-
czość za ostatni rok i przygotowania do 
uroczystego zakończenia nauki. 

W każdej z naszych szkół uroczy-
stość rozdania świadectw szkolnych 
odbyła się zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem. Rano uczniowie uczestni-
czyli w mszach, by podziękować Bogu 
za szczęśliwe zakończenie nauki i za jej 
owoce. Młodszym dzieciom towarzy-
szyli rodzice, a nierzadko i dziadkowie, 
bo jest to taka rodzinna uroczystość. Po 
mszy wszyscy udali się do swoich szkół 
na tradycyjnie uroczyste akademie 
z udziałem zaproszonych gości – władz 
samorządowych Gminy Wolanów, re-
prezentowanych przez Wójta, pana 
Adama Gibałę, Sekretarz Gminy, Panią 
Mariannę Biesiadecką i Przewodniczą-
cego Komisji Oświaty, Pana Marcina 
Ciężkowskiego. Jak zwykle na uroczy-
stości zakończenia roku nauki licznie 
przybyli do szkół także rodzice.

Miłym akcentem było publiczne wrę-
czenie najlepszym uczniom świadectw 
z czerwonym paskiem i nagród książko-
wych oraz stypendiów dyrektora szko-
ły. Oprócz krótkich okolicznościowych 
przemówień i życzeń zebrani mogli obej-
rzeć programy artystyczne, dedykowanie 
swoim wychowawcom i nauczycielom. 
Dyrektorzy zwracając się do uczniów 
i rodziców, przypominali o bezpieczeń-
stwie podczas wakacji, gdyż to w tym 
okresie odnotowuje się w Polsce naj-
więcej wypadków, często śmiertelnych, 
z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej. 

Wiele z nich ma miejsce na wsi przy 
w pracach polowych i gospodarskich.

Po uroczystościach ogólnych wy-
chowawcy klas w salach rozdali ucz-
niom świadectwa szkolne, w oddziałach 
dzieci młodszych nierzadko w obec-
ności rodziców. Były podziękowania, 
chwile wzruszeń, wręczenie kwiatów 
i dużo miłych słów pod adresem wy-
chowawców i nauczycieli. Dla nich jest 
to zawsze szczególnie przyjemne, gdyż 
na co dzień w szkołach nie zawsze jest 
tak miło z powodu pojawiających się 
trudności wychowawczych i kłopotów 
z nauką. Dobrze więc, że w tak uro-
czystej chwili jest podziękowanie za 
wychowawczy trud, cierpliwość i po-
święcenie. 

Najstarsze klasy w PG w Wolanowie 
trochę wcześniej, bo w sobotę 17 czerw-
ca miały swój bal gimnazjalny. Z ramie-

nia władz samorządowych uczestniczył 
w nim Przewodniczący Komisji Oświa-
ty, Pan Marcin Ciężkowski. Młodym 
ludziom życzył pomyślności w nauce 
i w dalszym życiu. Tradycyjny polonez 
rozpoczął kilkugodzinne tańce i biesia-
dowanie.

Na te dwa miesiące wszystkim na-
uczycielom wypada życzyć udanego 
odpoczynku w kręgu najbliższych, bo 
im w roku szkolnym poświęcamy za 
mało czasu.

Stanisław Prażmowski
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ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „BIENIĘDZICE” WCIĄŻ AKTYWNY, 
Z KOLEJNYMI SUKCESAMI

Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” 
bardzo aktywnie uczestniczy w orga-
nizowanych przeglądach i koncertach 
folklorystycznych. Ludowym artystom 
udaje się połączyć swoją aktywność 
zawodową oraz prywatne codzienne 
obowiązki z cotygodniowymi próbami, 
a potem z kolejnymi występami. 

Muzyka, taniec, śpiew – IV Przegląd 
Kapel i Zespołów Ludowych 

Przytyk 2017
3 maja w Przytyku odbył się IV już 

Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych, 
który podobnie jak w latach ubiegłych 
stanowił integralny element imprezy 

plenerowej pn. „Kochanowski: Przy-
stanek – Wesele”. Do muzycznej rywa-
lizacji stanęło 12 kapel oraz 7 zespołów 
ludowych. W tej niełatwej konkurencji 
wokalno-muzycznej Zespół Śpiewaczy 
„Bieniędzice” zdobył wyróżnienie. 

XXIII Festiwal Folkloru i Twórczo-
ści Nieprofesjonalnej „Powiśle” w 

Lipsku
21 maja Zespół Śpiewaczy oraz Ka-

pela Czesława Golińskiego uczestni-
czyli z kolei w XXIII. Festiwalu Folklo-
ru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Po-
wiśle” w Lipsku. W sumie w festiwalu 
uczestniczyło około 300 muzyków. Oba 

nasze zespoły zdobyły uznanie publicz-
ności. 

Kolejny sukces dowodzi, że nasi 
ludowi artyści rozwijają się i za swoje 
zaangażowanie zyskują poklask miłoś-
ników folkloru.

Zazwyczaj tradycyjnie gołąbki są 
gotowane, a dziś przedstawiam Pań-
stwu przepis na gołąbki pieczone.

Składniki (6–8 gołąbków):
– 1 szklanka kaszy gryczanej
– 0,75 kg mięsa mielonego (0,25 kg od 

szynki, 0,25 kg podgardla, 0,25 kg 
mięsa z indyka)

– 2 średnie cebule
– sól, pieprz, majeranek
– główka kapusty (może być włoska)

Zalewa do pieczenia:
– ok. 1 litra wody
– 4 listki laurowe
– kilka ziaren ziela angielskiego
– kilka ziaren pieprzu czarnego
– pół łyżki soli 

Składniki sosu:
– przecier pomidorowy
– łyżka mąki ziemniaczanej
– łyżka mąki pszennej (krupczatki 

lub zwykłej)

GOŁĄBKI Z MIĘSEM I KASZĄ GRYCZANĄ

Przygotowanie:
1. Kaszę ugotuj na sypko i wystudź.
2. Wszystkie składniki zalewy zagotuj 

w garnku.
3. Cebulę pokrój w drobną kostkę 

i przesmaż na patelni z odrobiną 
oleju, potem wystudź.

4. W dużym garnku zagotuj wodę. 
Z kapusty ściągnij 2–3 liście 
z wierzchu. Wytnij głębia z kapusty, 
włóż ją do garnka z wrzącą wodą 
i parz kilka minut. Delikatnie ścią-
gaj liść za liściem. Następnie odkrój 
zgrubiałą część z każdego liścia.

5. Mięso wymieszaj z podsmażoną 
cebulką i kaszą, dopraw do smaku 
solą, pieprzem i majerankiem.

6. Na dno dużego naczynia żarood-
pornego włóż kilka sparzonych liści 
kapusty. Układaj na nich zawinięte 
gołąbki. Gołąbki zawijaj jak krokie-
ty.

7. Zalej zalewą, przykryj dokładnie 
liśćmi kapusty. Wstaw do piekarni-
ka rozgrzanego do 180 stopni. Piecz 
ok. 1,5 h, następnie pozostaw w pie-
karniku na 1,5 h niech sobie docho-
dzą.

Przygotowanie sosu:
Gdy już wyjmiemy gołąbki z pie-

karnika, odlewamy zalewę. Dodajemy 
przecier pomidorowy i ulubione zioła. 
Mąkę rozmieszaj dokładnie z odrobi-
ną zimnej wody, przelej całość do sosu 
energicznie mieszając. Gotuj jeszcze 
kilka minut mieszając. 

Smacznego!
Marcin Ciężkowski
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– PG Wolanów – PG Jedlnia Letnisko 
3:1

– PG Wolanów – PG Jedlnia 5:3
Najlepszym zawodnikiem turnieju 

został Dawid Fajdek, który zdobył aż 
9 bramek.

Reprezentacja PG Wolanów grała 
w składzie: Dawid Fajdek, Michał Ga-
daszewski, Mateusz Maj, Adam Wa-
rych, Dawid Janas, Dawid Sukiennik, 
Kacper Sobczyk, Jakub Gutkowski, 
Hubert Godek, Filip Tyczyński.

Opiekunem zespołu był Ryszard 
Kosiec.

Ryszard Kosiec

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów.
  tel. 48 618 67 09, e-mail: biblioteka@wolanow.pl
Nakład: 1000 egz.

ZMIENNE SZCZĘŚCIE

„JAGUARA”

10 maja odbyła się Trzecia Edycja 
Turnieju Partnerstwo Regionalne Czar-
ni Radom. W zawodach wzięło udział 
12 zespołów, w sumie około 150 za-
wodników. Rywalizację na parkiecie 
poprzedziła profesjonalna rozgrzewka, 
poprowadzona przez Marcina Grabow-
skiego, trenera przygotowania fi zycz-
nego Czarnych Radom. 

Arbitrami turnieju natomiast byli 
zawodnicy „Czarnych”: Wojciech Ża-
liński oraz Bartłomiej Bołądż. Po ro-
zegraniu wszystkich spotkań kolejność 

Podopieczni Stanisława Bilskiego 
na początku rozgrywek zdołali odrobić 
parę punktów do przeciwnika i zbliża-
ją się coraz bardziej do strefy dającej 
utrzymanie. Jednak w ostatnich me-
czach brakowało im szczęścia, stracili 
ważne bramki w doliczonym czasie. 
Mimo to nadal pozostają w grze o li-
gowy byt.

Natomiast nasze młodsze roczniki, 
prowadzone przez trenerów Pawła Po-
dymniaka jak i Marcina Leszczyńskie-
go, po awansach do wyższych lig  radzą 
sobie bardzo dobrze. W ostatnim meczu 
podopieczni Marcina Leszczyńskiego 
zremisowali 1–1 z Radomickiem Ra-
dom. Z kolei podopieczni Pawła Podym-
niaka w ostatniej kolejce pauzowali. 

Kolejne mecze „Jaguar” rozegra 
(zarówno seniorzy, jak i młodsze gru-
py) na wyjazdach. Życzymy im udanej 
walki i zdobycia kolejnych potrzebnych 
punktów!

Mariusz Kaczor

TRZECIA EDYCJA TURNIEJU PARTNERSTWO REGIONALNE CZARNI RADOM

Udany występ drużyny piłki nożnej 
chłopców z Publicznego Gimnazjum 
w Wolanowie na Turnieju JEDLNIA 
CAP 2017.

25 kwietnia na boisku Orlik w Jed-
lni Letnisko odbył się turniej piłki noż-
nej o Puchar Starosty Radomskiego 
w kategorii gimnazjum. Do rywalizacji 
tej zgłosiło się 5 drużyn, zawody ro-
zegrano systemem „każdy z każdym”. 
Chłopcy z Wolanowa wygrali wszyst-
kie swoje pojedynki na Turnieju i za-
służenie zajęli 1 miejsce!

Wyniki w poszczególnych potycz-
kach:
– PG Wolanów – PG Parznice 3:1
– PG Wolanów – PG Małęcznych 7:2

przedstawia się następująco:
1. SOS Przysucha,
2. PG Przytyk,
3. PG Wolanów,
4. PG Gniewoszów,
5. PG Zwoleń, 
6. PG Jastrzębia,
7. PG Iłża,
8. Zakrzew,
9. PG Jedlińsk,
10. PG Gózd,
11. PG Garbatka-Letnisko,
12. PG Pionki.

Najlepsze ekipy otrzymały puchary, 
medale i dyplomy, które wręczał Trener 
Czarnych – Robert Prygiel.

Nasza drużyna z Wolanowa wystą-
piła w następującym składzie: Paweł 
Wojcieszak, Przemek Sambor, Adam 
Mazur, Artur Pieczeniak, Cezary Ko-
zyra, Dominik Siara, Krzysztof Kubiak, 
Dawid Florczak, Patryk Pucuła, Mate-
usz Gutkowski, Kacper Warda, Kacper 
Kacprowicz i Piotr Sobczak. Opieku-
nem zespołu jest Ryszard Kosiec.

Ryszard Kosiec

UDANY WYSTĘP PIŁKARZY


