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SKĄD POMYSŁ NA WYDAWANIE PISMA
„NASZ WOLANÓW. INFORMACJE GMINNE”?
Obecny rozwój mediów elektronicznych i przekazu informacji cyfrowej wyraźnie ograniczył tradycyjny rynek wydawniczy – zwłaszcza prasę codzienną
i tygodniki. Upadły nawet te najbardziej
znaczące i popularne wcześniej czasopisma krajowe i regionalne, a przy pozostałych wyraźnie zmalał ich nakład.
Z gazet codziennych pozostały tylko
szczątkowe tytuły.
Z drugiej strony jednak obserwuje się
systematyczny wzrost pism o charakterze lokalnym, samorządowym i środowiskowym, często wydawanym nawet przez
niewielkie, ale prężne gminy wiejskie
i małomiasteczkowe. W dużych ośrodkach miejskich dominuje nadal prasa
ogólna – krajowa, chociaż i tam lokalne
władze wydają różne informatory kulturalne czy foldery dla inwestorów. Na tzw.
prowincji mnożą się już nie tylko lokalne
biuletyny i informatory, ale nawet tygodniki czy monograficzne opracowania
historyczno-regionalne. Wszystko to wynika z rosnącego zaciekawienia lokalnej
społeczności własnymi sprawami – aktualnymi i dotyczącymi przeszłości swoich
„małych ojczyzn”, o czym bardzo rzadko
i okazjonalnie lub w ogóle nie informują
docierające tam ogólne tytuły prasowe.
Zaciekawienie życiem lokalnym miejscowej społeczności uznać trzeba za bardzo pozytywne zjawisko socjologiczne.
Świadczy ono o tym, że tamtejsi mieszkańcy coraz bardziej identyfikują się ze
swoją władzą samorządową i problemami, które ich wspólnie dotyczą. Wszyscy
chcemy też lepiej poznać dzieje swojego
miejsca zamieszkania czy regionu, pochwalić się osobliwościami geograficzno-turystycznymi, zwyczajami i tradycją.
Rośnie też poziom edytorsko-merytoryczny publikowanych tekstów; ich autorami są często regionaliści, nauczyciele,
pasjonaci folkloru czy ludzie tzw. kultury wysokiej, a nawet naukowcy. Większe
opracowania monograficznie czerpią
ze zbiorów archiwalnych, często mają
nawet naukowe recenzje. Takiej szczegółowej wiedzy z konkretnych miejscowości próżno szukać w opracowaniach
bardziej ogólnych. Dzięki lokalnym wydawnictwom samorządowym utrwala
się i ocala od zapomnienia ludzi, sprawy
i fakty nie mniej ważne niż te, opisane
w ogólnopolskich tekstach medialnych
i naukowych. To cieszy i napawa dumą.
Zainicjowany przez nas cykl wydawniczy pn. „Nasz Wolanów. Informacje
gminne” wyrasta z tych samych lub bar2

dzo podobnych powodów. Mimo że od
wielu lat pomysł na takie pismo powracał, to jednak nigdy wcześniej nie udało się go zrealizować, chociaż potrzeba
tego stawała się coraz bardziej wyraźna.
Pojawiały się i wcześniej, i obecnie w
radomskich dziennikach i tygodnikach
oraz na stronie internetowej gminy różne teksty, dotyczące lokalnego samorządu i spraw współczesnych, a nawet
przeszłości Wolanowa, ale zawsze mają
one charakter okazjonalny, cząstkowy
i przypadkowy.
„Nasz Wolanów…” zamierza w sposób cykliczny publikować materiały
z różnych obszarów tematycznych – zarówno dotyczące współczesnych spraw
i problemów gminy, jak i istotnych wydarzeń z przeszłości, bo jest ona bardzo ciekawa, choć nie wszystkim wystarczająco
znana. Na mapie gminy odnajdujemy
miejsca i obiekty zasługujące na szerszą
uwagę i większą promocję, mające ciekawą, ale coraz bardziej zacierającą się
przeszłość…
Lokalizacja gminy Wolanów przy
ważnym szlaku komunikacyjnym sprawia, że przemieszcza się tędy ogromna
ilość osób, w tym turyści i poszukiwacze
ciekawych miejsc. Wierzymy, że i do tych
odbiorców nasze pismo będzie docierać,
choć adresowane jest w sposób naturalny do mieszkańców Wolanowa i okolicznych miejscowości.
Dotąd o aktualnych sprawach miejscowego samorządu mieszkańcy gminy
dowiadywali się zwykle z ustnych przekazów, spotkań w sołectwach, z tablic
ogłoszeniowych i strony internetowej
Urzędu Gminy Wolanów, czasem też

z radomskiej prasy. Teraz te wiadomości
Czytelnicy otrzymają z tzw. „pierwszej
ręki” – a więc szybciej, precyzyjniej,
wnikliwiej i szerzej niż z urzędowego
ogłoszenia czy z krótkiej notki dziennikarskiej.
Zakładamy też, że oprócz treści
spodoba się Państwu strona edytorska,
grafika i materiały fotograficzne. Będą
one uzupełnieniem i ozdobą tekstów pisanych. Wszyscy wiemy, jak ważne są
bodźce wzrokowe w relacjach z innymi
ludźmi i z przedmiotami. Wiele osób lubi
czytać tradycyjne książki i czasopisma
ze względu na ich stronę graficzną, kolorystykę, a nawet … zapach papieru i farb
drukarskich, choć tę samą treść mogą
przecież odnaleźć w wersji cyfrowej takich publikacji. Dla niektórych liczy się
nawet dotyk samej okładki i zadrukowanego papieru oraz szelest przekładanych
stron! Drukowane informacje można
więc przekazywać innym za pomocą kliku zmysłów, nie tylko wzroku.
Mając to wszystko na względzie, chcemy naszym Czytelnikom zaproponować
pismo ciekawe pod wieloma względami.
Wierzymy, że nasze pragnienia zweryfikują się pozytywnie już w pierwszych
jego numerach. Będziemy w Redakcji
wdzięczni za Państwa uwagi i sugestie
tematyczne. Pozostajemy też otwarci na
ewentualnie deklarowaną współpracę
autorską i edytorską. To byłoby wartością dodaną do tego, co proponujemy
z naszej strony.
Życzymy zatem ciekawej lektury i wielu pozytywnych doznań czytelniczych.
Stanisław Prażmowski – Redaktor naczelny
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CZYM AKTUALNIE ŻYJĄ WŁADZE WOLANOWA?
WYWIAD Z WÓJTEM GMINY, PANEM ADAMEM GIBAŁĄ
Od ostatnich wyborów samorządowych minęło już niemal pół kadencji.
Z pewnością w tym czasie udało się Panu
Wójtowi i radnym Gminy Wolanów część
społecznych problemów rozwiązać. Wiele jest też jeszcze do zrobienia; życie nie
znosi pustki i po sprawach załatwionych
szybko pojawiają się nowe. Nie inaczej
jest zapewne i w naszej gminie.
Aby te kwestie poznać z „pierwszej
ręki”, zwróciliśmy się do Pana Wójta,
Adama Gibały. Jako doświadczony samorządowiec i wieloletni gospodarz tej gminy doskonale wie, co zdarzyło się dotąd
i co radnym pozostaje jeszcze do zrobienia – w tej kadencji i w przyszłości.

Panie Wójcie, jakie to ważne sprawy mieli dotąd do załatwienia dla
swoich lokalnych wyborców nasi radni? Czy te problemy rozwiązano już
definitywnie, czy też wymaga to dłuższego jeszcze czasu?
Na początku tej kadencji priorytetem była budowa boiska wielofunkcyjnego w Mniszku. Należało przygotować
wymaganą dokumentację budowlaną,
wyłonić wykonawcę, a przede wszystkim zabezpieczyć środki budżetowe na
ten cel. Udało się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki 180 tys. zł. Prace przebiegały sprawnie i szybko, dzięki temu obiekt ten funkcjonuje i cieszy
mieszkańców.
Istniała też potrzeba zbudowania
przedszkola w Wolanowie, dziś prace
te są mocno zaawansowane i 1 września przyszłego roku nowoczesne przedszkole będzie mogło przyjąć dużą grupę
dzieci. Inwestycja ta będzie kosztować
4,5 mln zł – koszty spore, ale dzięki nim
zapewnimy naszym maluchom równy start w wychowanie przedszkolne,
a przez to lepsze wejście w edukację
szkolną.
Skutecznie też realizujemy budowę
nowych dróg i są to inwestycje najbardziej dostrzegalne i doceniane przez
mieszkańców, poprawiają przecież zdecydowanie ich warunki komunikacyjne
i wygląd samego miejsca.
Od początku kadencji jest troska
o pozyskiwanie funduszy, zastałem
gminę zapożyczoną na 4 mln zł, do tego
dochodzą wydatki bieżące na inwestycje budowlane, na drogi i oświetlenie
kolejnych ulic. Na szczęście udaje się
skutecznie pukać do różnych drzwi.

Adam Gibała – Wójt Gminy Wolanów przez pięć kadencji (z wyjątkiem
poprzedniej), doświadczony samorządowiec, ceniony za swoją otwartość
i życzliwość wobec ludzi, zwolennik
zarządzania, zamiast rządzenia ludźmi, szanowany mieszkaniec – rolnik, od
35 lat prowadzący własne gospodarstwo,
ma wykształcenie wyższe, które pozwala mu sprawnie poruszać się w problemach inwestycyjnych, ekonomicznych
i technicznych, przedstawiciel Wolanowa
w Związku Gmin Radomka.

Czy oprócz budowy przedszkola
Gmina jeszcze w tej kadencji planuje
jakieś inne istotne inwestycje? Z pewnością radni mają tę wiedzę, ale do
mieszkańców Gminy takie plany nie
zawsze wcześniej docierają.
W najbliższych planach mamy jeszcze budowę boisk wielofunkcyjnych
w Bieniędzicach i w Wolanowie. Czeka
nas dalsza budowa dróg, sieci oświetleniowej i wodno-kanalizacyjnej. Drogi
już istniejące wymagają napraw i modernizacji stosownie do obecnych wymogów i technologii. Z pewnością na
bieżąco ujawniać się będą także nowe
zadania, których teraz nie przewidzimy.
Pracy więc i mnie, i radnym nie zabraknie do końca tej kadencji.
Wakacyjny festyn ludowy w Bieniędzicach, niedawne nasze czytanie
„Quo vadis” i ostatni festyn gminny w
Wolanowie wykazały duże bogactwo
działań artystycznych prowadzonych
w lokalnych stowarzyszeniach, placówkach kultury i w szkołach. Czy
mieszkańcy gminy oczekują – Pańskim zdaniem – jeszcze innej, szerszej
oferty zajęć i imprez w czasie wolnym
dla dzieci, młodzieży i dorosłych?
Wymieniono tu przykładowe działania pokazują, że i w zakresie kultury
w naszej gminie dużo się dzieje. Zajmują się tym głównie gminne placówki
kultury, ale i w poszczególnych szkołach
organizowane są imprezy artystyczne z udziałem uczniów i ich rodziców.
Niedawny turniej piłkarski w Mniszku
o Puchar Wójta gminy Wolanów wykazał duże zainteresowanie mieszkańców sportem masowym, rekreacyjnym

– adresowanym do różnych grup wiekowych. Wyjątkową popularnością cieszą się festyny – najpierw w Bieniędzicach, a ostatnio w Wolanowie. Brakuje
zatem imprez masowych, rodzinnych,
dających ludziom odpoczynek po pracy
i możliwość kontaktów towarzyskich.
Na koniec proszę nam jeszcze powiedzieć, jak odebrał Pan pomysł na
wydawanie lokalnego pisma „Nasz
Wolanów. Informacje gminne”. Redakcja nakreśliła sobie zakres tematyczny tej publikacji, ale jakie Pan
Wójt widziałby tematy i zagadnienia,
warte dziennikarskiego omówienia?
Pomysł bardzo dobry! Wprawdzie
w radomskiej prasie ukazują się czasem
informacje o naszej gminie, ale jest to
niesystematycznie i szczątkowo. Podobnie mamy w internecie, na portalach
społecznościowych. Jednak nie wszyscy nasi mieszkańcy (zwłaszcza starsi)
tam zaglądają, nie mają możliwości,
a ponadto wiele osób woli tradycyjne
czasopisma w wersji drukowanej. Dobrze, że spełnią się ich oczekiwania.
Potrzebny jest taki przepływ informacji
do naszych mieszkańców. Treść pisma
z pewnością dotyczyła będzie różnych
tematów, co przyczyni się do szerzenia
wiedzy o dniu dzisiejszym i przeszłości
naszej gminy. Będzie cieszyć, jeśli pismo to trafi także do osób spoza gminy;
stanie się wtedy elementem naszej promocji. Zespołowi redakcyjnemu życzę
zatem sukcesu i wytrwałości w powziętym zadaniu!
Panie Wójcie, dziękuję za rozmowę.
Rozmowę przeprowadził
Stanisław Prażmowski
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WIEŚCI Z R ADY GMINY WOLANÓW
Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy
trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

R ADNI WOLANOWA
I ICH USTAWOWE KOMPETENCJE

Kadencja obecnej Rady Gminy Wolanów zaczęła się 16 listopada 2014 r.
Przewodniczącą Rady jest Teresa
Pankowska, a wiceprzewodniczącym
– Adam Hernik. W skład rady wchodzi
15. radnych: Marcin Ciężkowski, Marek
Ferens, Czesław Gac, Tadeusz Gibała,
Jolanta Gutkowska, Sylwester Mąkosa, Jacek Murawski, Zdzisław Niewola, Józef Odzimek, Zbigniew Prawda,
Andrzej Szatan, Edmund Tokarski
i Bogumił Towarek. W dniu 9 grudnia
2014 r. powołane zostały poszczególne
Komisje Stałe Rady Gminy Wolanów
i są to: Komisja Rewizyjna, Komisja
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów, Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego. Kompetencje rady gminy wynikają z ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446).

Z AKTUALNYCH PRAC
R ADY GMINY WOLANÓW
W ostatnim czasie Rada Gminy
Wolanów miała przerwę wakacyjną po

intensywnej pracy w pierwszym półroczu 2016 roku.
Jak co roku członkowie Komisji
Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia
w dniu 30 sierpnia 2016 roku dokonali
objazdu placówek oświatowych sprawdzając stan ich przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.
Stan placówek oceniono jako dobry.
Pierwsza sesja Rady Gminy Wolanów po przerwie wakacyjnej odbyła się
w dniu 28 września 2016 roku, na której
zostały podjęte następujące uchwały:
– w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Wolanów.
Potrzeba podjęcia ww. uchwały wynikała ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2015r. poz. 87). Ww. uchwałę
należało dostosować do obowiązujących przepisów prawnych.
– w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych.
Dokonanie aktualizacji sieci dróg
gminnych konieczne z uwagi na zmiany przebiegu lokalizacji dróg gminnych Nr 351215W, 351247 W, a także
z przejęciem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad drogi
gminnej Nr 351247 W pod budowaną
obwodnicę miasta Radomia w ciągu
drogi krajowej N 12.
– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
zabudowanej położonej w miejsco-

wości Wolanów, ul. Radomska 20
jej dotychczasowemu najemcy.
Gmina Wolanów wynajmuje pomieszczenie biurowe znajdujące
się w budynku Urzędu Gminy dla
Agenta Ubezpieczeniowego TUiR
„WARTA” SA i kończy się termin
ważności umowy. Przedstawiciel
firmy ubezpieczeniowej zwrócił się
z prośbą o umożliwienie dalszego
korzystania z pomieszczenia.
– w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla
Gminy Wolanów na lata 2016–2023.
W nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej na lata 2014–2020
jednym z kluczowych obszarów
wsparcia jest rewitalizacja. Wymóg
opracowania Programu Rewitalizacji (PR) wynika wprost z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020 oraz ze Szczegółowego
opisu osi priorytetowych RPO WM
2014–2020. Podjęcie przez Radę
Gminy Wolanów uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania
Programu Rewitalizacji dla Gminy
Wolanów na lata 2016–2023 jest warunkiem koniecznym do aplikowania o dofinansowanie inicjatyw ze
środków Unii Europejskiej.
– w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Niniejsza uchwała wynikała z bieżącej działalności Gminy.

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE DLA GMINY WOLANÓW
Najlepsze firmy, instytucje i samorządy w regionie po raz dziesiąty zostały uhonorowane w prestiżowym konkursie „Echa Dnia” – „Liderzy Regionu
2016”. Kapituła nagradzała samorządy
w różnych kategoriach. Wyróżnienie w
kategorii innowacje otrzymała gmina
Wolanów.

Aby zapewnić godne warunki do życia mieszkańcom w gminie zbudowano
wiele nowych dróg i oświetlenia drogowe. Samorząd aktywnie wspiera też
edukację – powstaje nowe przedszkole
dla 150 dzieci, które będzie dostępne
również dla osób niepełnosprawnych.
Wyremontowano szkoły, aby zapewnić
dzieciom nowoczesną infrastrukturę
edukacyjną.
Gminna Biblioteka już w 2011 r.
podjęła się komputeryzacji księgozbioru, a od tego roku uruchomiono komputerową wypożyczalnię.
To wszystko ma sprawić, że gmina
będzie otwarta na kolejne, dobre przedsięwzięcia dla jej mieszkańców.
Elżbieta Sadownik
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INWESTYCJE GMINNE
BUDOWA I REMONT DRÓG

PRZEDSZKOLE W BUDOWIE
Prawie 4,5 miliona złotych Gmina Wolanów przeznaczyła na budowę
Samorządowego Przedszkola w Wolanowie. W czerwcu 2016 r. został przekazany teren pod budowę. Zakończenie prac przewidziane jest na czerwiec
2017 r. Już wykonane są roboty ziemne,
fundamenty i izolacja oraz ściany nadziemia. Trwają prace przy wykonywaniu stropów na pierwszej kondygnacji.
Nowe przedszkole, dla 150 dzieci, będzie budynkiem wolnostojącym, o jednej kondygnacji, z własną kotłownią.

OŚWIETLENIE DROGOWE
W tym roku Gmina Wolanów
wybudowała oświetlenia drogowe
w miejscowościach: Garno ul. Leś-

Budynek będzie dostępny dla osób
niepełnosprawnych. Zespół pomieszczeń dla każdej z grup dzieci składać
się będzie z sali zajęć z miejscem do
zabawy, wydzielonych pomieszczeń
zespołu sanitarnego, magazynu na zabawki i leżaki, sali do odpoczynku.
Inne pomieszczenia to: sala wielofunkcyjna, szatnie, stołówka. Obok budynku
powstanie plac zabaw, zieleń, chodniki,
ogrodzenie, oświetlenie.
Zaplanowana na 2 lata inwestycja
z pewnością zaspokoi potrzeby edukacji przedszkolnej najmłodszych mieszkańców gminy i spełni oczekiwania ich
rodziców.
na, za 18 081 zł.; Młodocin Większy
– 14 700 zł; Waliny – 13 899 zł; Mniszek 8 610 zł; Wola Wacławowska
– 76 260 zł; Wawrzyszów – 66 420 zł.

W bieżącym roku prowadzimy
szereg prac mających na celu poprawę
sieci dróg. Wykonano powierzchniowe
utrwalenie emulsją asfaltową i grysami na drogach w miejscowościach:
Młodocin Większy, Wolanów, Bieniędzice i Kowala Duszocina o łącznej
powierzchni 10 880 m kw. – za kwotę
117 822,93 zł. Ponadto gmina realizuje
przebudowę drogi relacji Franciszków
– Młodocin o długości ok. 815 metrów,
na kwotę 384 414,57 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na październik. Gmina uzyskała dofinansowanie
tego zadania – 90 000 zł. ze środków
Marszałka Województwa Mazowieckiego.
W trakcie realizacji są remonty dróg
w: Rogowej i Strzałkowie.
W ramach współpracy ze Starostą
Radomskim Gmina Wolanów dofinansowuje modernizację drogi powiatowej
Wymysłów – Omięcin – Szydłowiec
– w kwocie 80 000 zł.

Budowa drogi Franciszków–Młodocin Większy

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 wodociągowej:
Józef Adamus, tel. 794-122-442,
Waldemar Górka, tel. 601-073-776

Nowe oświetlenie w Woli Wacławowskiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
– poradnia dla dorosłych: 48 618 60 17
– poradnia dla dzieci: 48 618 60 59
– rehabilitacja: 881 409 966
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GMINNY FESTYN W WOLANOWIE 2016
11 września 2016 roku o godzinie
14.00 na boisku przy ZSO w Wolanowie rozpoczął się Festyn Gminny, którego organizatorami byli Wójt Gminy
Wolanów – Adam Gibała, Zespół Szkół
Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie, Gminna Biblioteka Publiczna
i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.
Wójt gminy Wolanów serdecznie
powitał zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na to wyjątkowe spotkanie. Zaprosił do wspólnej zabawy.
Program imprezy był bardzo bogaty.
Najpierw wystąpił zespół dziecięcy
„Mniszkowiaczki” z PSP w Mniszku,
który udowodnił, że kultura ludowa
jest atrakcyjna nawet dla najmłodszych.
Następnie zaprezentowała się grupa
dzieci i młodzieży uczęszczających na
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zajęcia organizowane przez Gminne
Centrum Kultury w Wolanowie. Pokaz dowiódł, że w gminie Wolanów
jest wiele utalentowanych dzieci, które
mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Nie zabrakło też występu zespołu ludowego „Wolanianki” – wizytówki
szkoły w Wolanowie i całej gminy. Po
popisie młodych artystów zaprezentował się zespół śpiewaczy z Bieniędzic.
Ludowe rytmy sprowokowały do tańca
licznie przybyłych na festyn mieszkańców gminy. Zabawę taneczną kontynuowała grupa „VEGAS”, która wykonała covery najbardziej znanych utworów polskiej muzyki. W międzyczasie
rozegrano mecz towarzyski pomiędzy
„Jaguarem” Wolanów a FC „Rzeźniki” (8:5). Kolejnym punktem programu

był występ „Kabaretu Zachodniego”.
O godzinie 20.00 na scenie pojawiła się
grupa „Skaner” – jeden z najbardziej
popularnych zespołów grających muzykę disco polo. Występ ten cieszył się
największym zainteresowaniem.
Organizatorzy festynu przygotowali
dla mieszkańców gminy wiele atrakcji:
najmłodszych zabawiali animatorzy,
nieco starsi mogli wziąć udział w licznych zabawach i konkursach (loteria
fantowa, ścianka wspinaczkowa, kule
wodne, karuzele). Podczas imprezy
można było oglądać stoiska wystawowe instytucji i firm z terenu gminy oraz
nabyć ich wyroby.

Piękna pogoda, liczne atrakcje, organizacja imprezy i świetnie bawiący
się uczestnicy – to wszystko sprawiło,
że tegoroczny Gminny Festyn w Wolanowie można zaliczyć do wyjątkowo
udanych.
Do zobaczenia za rok :)
A. Klusek, L. Gomuła
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„POCIĄG” DO KULTURY NA TRASIE ŁÓDŹ – WARSZAWA – WYRUSZYŁ
Stowarzyszenie „Dla Przyszłości
Gminy Wolanów” dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w ramach
Programu „PZU z kulturą” – edycja
2016 w okresie od 05 września do 30 listopada realizuje projekt pn. „Pociąg”
do kultury na trasie Łódź – Warszawa.
W naszym przedsięwzięciu uczestniczą uczniowie klas VI ze wszystkich
4 szkół podstawowych z terenu Gminy Wolanów, tj. PSP w Bieniędzicach,
w Mniszku, w Sławnie i w Wolanowie.
Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom z naszych małych
miejscowości bezpośredniego uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych, artystycznych czy historycznych, poprzez cykl czterech wyjazdów
do instytucji kultury „wysokiej” do Łodzi i Warszawy.
We wrześniu we wszystkich szkołach rozpoczęły się pierwsze zajęcia
wprowadzające szóstoklasistów na kulturalny szlak trasy łódzko-warszawskiej nt. savoir-vivre w miejscach kultury i sztuki. Przeprowadzone zajęcia

przyjęły formę pogadanki, burzy mózgów, pracy w grupach i pracy z tekstem. Uczestniczyło w nich 103 uczniów.
Warsztaty uświadomiły uczestnikom,
że naukę form towarzyskich rozpoczyna się od stosowania podstawowych,
bardzo ważnych zasad obowiązujących
we wszystkich kontaktach międzyludz-

kich. Zasady te to: uprzejmość, punktualność, uśmiech, życzliwość, dyskrecja,
prawdomówność, uczciwość; ogólnie
określa się je jako kulturę dnia codziennego.
Kolejnym etapem trasy łódzko-warszawskiej był wyjazd w dniu 26 września do Teatru Wielkiego w Łodzi na zajęcia artystyczne – multidyscyplinarne.
Nasi szóstoklasiści przez chwilę stali
się głównymi artystami i bohaterami,
niczym w prawdziwej scenerii, ucząc
się i bawiąc doskonale, wykorzystując
swoje tzw. „pięć minut”. Same mogły zaprojektować kostiumy do opery
„Carmen”, wziąć udział w zajęciach
baletowych i wokalno-aktorskich. To
sprawiło im najwięcej radości!
Projekt współfinansowany przez
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KOMBATANCI MISJI POKOJOWYCH ONZ W PSP BIENIĘDZICACH
We wtorek 20 września w przed- film oraz liczne pamiątki z misji peł- nierzy, prowadzących tam działania
południowych godzinach w Publicznej nionych w różnych częściach świata na stabilizacyjne. Mimo zawartego pokoju
Szkole Podstawowej w Bieniędzicach przestrzeni kilkudziesięciu lat. Ekspo- wielu żołnierzy nadal ginie lub odnosi
odbyło się niecodzienne spotkanie. Na natów można było dotknąć, a z komba- rany. Dowiadujemy się o tym niemal
zaproszenie dyrektora przybyli tu daw- tantami porozmawiać indywidualnie. codziennie z medialnych relacji z krani żołnierze – kombatanci Misji Poko- Była też dawna piosenka, napisana jów, w których formalnie wojny się
jowych Organizacji Narodów Zjedno- i wykonywana podczas pobytu na misji skończyły. Zaszczytna, choć niełatwa
czonych (Koło Nr 45 w Radomiu), by w Egipcie. Z zachowania i wielu pytań jest to nadal służba!
Na zakończenie spotkania dyrektor
podzielić się swoimi wspomnieniami uczniów wynikało, że poruszony temat
szkoły wręczył pisemne podziękowaz czasów zaszczytnej służby w siłach bardzo ich zaciekawił.
O żołnierskiej międzynarodowej nie grupie przybyłych kombatantów.
stabilizacyjnych w wielu regionach
służbie w błękitnych hełmach ciągle Warto ten tekst w tym miejscu choćby
świata.
To okolicznościowe forum szkolne się chyba u nas mówi za mało, jakby we fragmencie przytoczyć:
Jestem przekonany, że i nasi uczbyło formą upamiętnienia zarówno ko- uważając, że jest ona mniej ważna od
tej
na
wojennym
froncie.
A
przecież
niowie,
mimo swojego bardzo młolejnej wrześniowej rocznicy wybuchu
drugiej wojny światowej, jak i grozy wojskowe misje pokojowe ONZ, zapro- dego wieku zdołali pojąć, jak ważwszystkich wojen, których świat ciągle wadzające ład w krajach powstających na była i jest nadal służba żołnierzy
doświadcza, oraz trudów zaprowadze- ze zniszczeń wojennych, są wyjątkowo w wojskach pokojowych Organizacji
nia pokoju i ładu społeczno-politycz- ważne i bardzo niebezpieczne dla żoł- Narodów Zjednoczonych. W szkolnym procesie wychowawczym
nego w krajach boleśnie nimi
patriotyczne wychowanie dzieci
doświadczonych. Pomimo poi młodzieży w duchu umiłowawszechnej świadomości wojennia pokoju i szacunku dla ludzi
nego tragizmu takie działania nao to dbających zajmuje szczególdal krwawo się toczą w różnych
ne miejsce. Dzisiejszy wspólnie
rejonach naszego globu, a niektóspędzony czas jest więc dla nich
re nawet ostatnio niebezpiecznie
cenną „godziną wychowawczą”.
przybliżyły się do granic Polski.
Za to wyjątkowe spotkanie z nami
Nasi goście barwnie opowianajpiękniej Panom dziękujemy!
dali o swojej trudnej żołnierskiej
Stanisław Prażmowski
służbie z dala od rodzinnego kraDyrektor wita gości na szkolnym spotkaniu z kombatantami
– dyrektor szkoły
ju i bliskich, pokazali ciekawy
misji pokojowych ONZ.

REWITALIZACJA – SZANSĄ NA ODNOWĘ GMINY WOLANÓW
W związku z planowaną realizacją
procesu rewitalizacji Gmina Wolanów
przystąpiła do opracowania Programu
Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na
lata 2016–2023, zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,
zatwierdzonymi 2 sierpnia 2016 r.
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także z innymi wymaganiami,
w tym Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 z grudnia
2015 r. W tym celu Rada Gminy Wolanów podjęła Uchwałę Nr XIX/121/2016
w dniu 28 września 2016 roku.
Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki
kompleksowej odnowy na płaszczyznach: gospodarczej, przestrzennej
i społecznej dla gminy, wyznaczonych
do objęcia procesem rewitalizacji. Zaplanowane do realizacji projekty w ra-

mach ww. dokumentu przyczynią się
do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców,
przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego,
zachowania dziedzictwa kulturowego,
a tym samym poprawy jakości życia
społeczności lokalnej. Kompleksowość
działań rewitalizacyjnych ma na celu
zapewnienie rozwoju zdegradowanych
obszarów, wymagających odnowienia.
Program będzie stanowił formalną podstawę ubiegania się przez różnych beneficjentów o dofinansowanie środkami
finansowymi UE projektów w ramach
rewitalizacji na terenie gminy.
Pierwszym etapem prac nad Programem Rewitalizacji jest całościowa
diagnoza gminy Wolanów, umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji,
charakteryzujących się największą ku-

mulacją problemów i lokalnych potencjałów w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej.
W związku z tym zwracam się już
dziś do Państwa z prośbą o aktywne
wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy oraz zachęcam do
udziału w planowanych spotkaniach,
dotyczących problemów oraz potrzeb
rewitalizacyjnych naszej Gminy oraz
ankietyzacji.
Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz instytucji publicznych, wniesiecie
Państwo wiele uwag i propozycji, które
przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy, koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.
Wójt Gminy Wolanów
Adam Gibała

9

WAŻNE INFORMACJE I KOMUNIKATY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLANOWIE
Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy
Wolanów i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień
– zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie!
Do Ośrodka możesz złożyć wniosek osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również
twój przedstawiciel ustawowy lub inna
osoba za twoją zgodą. Pomoc może być
także udzielana z urzędu.
Procedura ubiegania się o pomoc
rozpoczyna się od wizyty u pracownika
socjalnego. Jest to osoba, która udzieli
ci wszelkich niezbędnych informacji.
Pracownik socjalny po rozmowie ma
obowiązek poinformować cię o wszelkich możliwych formach pomocy. Po

złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny w terminie
14 dni roboczych od daty złożenia lub
zgłoszenia wniosku o pomoc przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Poinformuje cię on
również jakie dokumenty dodatkowe
musisz złożyć, aby dokumentacja była
kompletna. Przeprowadzony wywiad
środowiskowy wraz z kompletem dokumentów jest podstawą do przyznania
pomocy.
W każdy wtorek w godzinach od
16:00 do 19:00 radca prawny udziela
bezpłatnych porad mieszkańcom gminy Wolanów.
W każdą środę od godziny 16:00
do 18:30 mieszkańcy gminy Wolanów
mogą skorzystać bezpłatnie z pomocy
psychologa.

Od 5 października 2016 r. w każdą
środę w godzinach od 16:00 do 19:00
można skorzystać bezpłatnie z pomocy
psychoterapeuty.
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające
z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
funduszu alimentacyjnym, świadczeniach wychowawczych oraz ustawy
o systemie oświaty.
Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie BIP: www.gopswolanów.
naszbip.pl.
Pamiętaj, nie jesteś sam ze swoimi
życiowymi problemami. Możliwie jak
najszybciej skorzystaj z pomocy specjalistów – doradców i terapeutów. Życie
pokazuje, że warto i trzeba tak robić…
Urszula Pisarek
Kierownik GOPS w Wolanowie

NARODOWE CZYTANIE W WOLANOWIE
Tegoroczna edycja Narodowego Czytania, poświęcona była dziełu
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
– polskiego nowelisty, powieściopisarza, publicysty i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt
twórczości.
Narodowe Czytanie to był znakomity czas, by raz jeszcze zachwycić
się uczciwością Ligii, przeżyć duchową
przemianę Marka Winicjusza, towarzyszyć Ursusowi w jego zwycięskiej walce na rzymskiej arenie. To znakomity

czas, aby i w naszej miejscowości również wybrzmiały
słowa, które sto dwadzieścia
lat temu wyszły spod pióra
pierwszego polskiego noblisty.
W sobotę 3 września, w całej Polsce czytaliśmy „Quo vadis”. Warszawa gromadziła się
w Ogrodzie Saskim, a my czytaliśmy w parku – w centrum
Wolanowa, gdzie podczas sobotnich zakupów przewijało
się wielu ludzi, którzy mimochodem,
dzięki nagłośnieniu słuchali czytanych
fragmentów powieści – jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury.
Do czytania wybranych tekstów
zaprosiliśmy przedstawicieli miejscowych instytucji i znane osoby z naszego regionu. Podczas spotkania z „Quo
vadis” mogliśmy się ponownie przekonać, że to piękna książka o zwycięstwie
prawdy i miłości, o historii wiary, która
pozwala budować silne więzi międzyludzkie, a czasem i „góry przenosić”.
Po raz kolejny Narodowe Czytanie
było dla nas wszystkich czasem inspirujących refleksji, przynoszącym radość z kontaktu z prawdziwie wielką
literaturą.
Elżbieta Aderek
dyrektor GBP w Wolanowie
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NA JARMARKU LUDOWYM „TYNDY – RYNDY” W BIENIĘDZICACH
W niedzielne słoneczne popołudnie 10 lipca na terenie przyszkolnym
w Bieniędzicach odbył się Jarmark Ludowy „Tyndy – Ryndy”. Kilka minut po
godzinie 14 otwarcia imprezy dokonał
w imieniu jej organizatorów wójt gminy
Wolanów, Adam Gibała w towarzystwie
prezesa miejscowego Stowarzyszenia
Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową
nutę”, Krzysztofa Mazurkiewicza, wiceprezesa i radnego Marcina Ciężkowskiego oraz Elżbiety Jemiołowskiej, sołtys
wsi Bieniędzice.
Zaraz potem rozpoczęło się folkowe
muzykowanie. Rozpoczęli je gospodarze – Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice”
wraz z kapelą Czesława Golińskiego
z Wawrzyszowa. Plac wokół sceny coraz bardziej się zaludniał, przybywało
dorosłych i dzieci – całych rodzin, często wielopokoleniowych, przybyłych
tu nawet z dalszych okolic. Udało się w

ten sposób zintegrować
lokalną
społeczność
i zaprosić wszystkich do
wspólnej zabawy.
Po występie gospodarzy na scenę wkraczały
kolejne zespoły muzyczne i śpiewacze z regionu
radomskiego i przysuskiego, nagradzane za
swoje występy gromkimi brawami. A było za
co nagradzać, bo oprócz
różnorodnych
pieśni
i skocznej ludowej muzyki widzowie mogli podziwiać barwne
stroje regionalne. Cieszy, że wracają one
przynajmniej podczas tego typu wydarzeń artystycznych, że nie poszły w zapomnienie jak wiele innych elementów
dawnej wiejskiej rzeczywistości.
Przy takiej imprezie nie mogło zabraknąć straganów z zabawkami dla najmłodszych, watą cukrową, miodem i przeróżnymi specjałami kulinarnymi. Było
w czym wybierać i czego
smakować! Dużym zainteresowaniem cieszyły się
propozycje zabaw dla najmłodszych oraz konkursy
sponsorowane z nagrodami
dla wszystkich chętnych.

Tegoroczny Jarmark Ludowy „Tyndy
– Ryndy” w Bieniędzicach dowiódł, że
nadal istnieje zapotrzebowanie na muzykę folkową i ludowe tańce, do których
doszło na tradycyjnych dechach. Była
to również okazja do spotkań ze znajomymi i do powspominania czasów minionych. W dzisiejszych czasach portali
społecznościowych i łączności komórkowej jakże często komunikujemy się ze
sobą za pomocą technologii cyfrowej nawet z kimś z sąsiedztwa, izolując tym samym od najbliższego otoczenia. Dobrze
więc, że to starsze pokolenie zachowuje
ludowe tradycje również w tym względzie. Dobrze, że po ciężkiej rolniczej
pracy mamy jeszcze czas i sposobność
do biesiadowania w kręgu znajomych
i bliskich nam osób.
Marcin Ciężkowski

SMACZNIE, ATRAKCYJNIE I NA CZASIE – W NASZEJ KUCHNI
CUKINIOWY KECZUP – DELIKATNIE PIKANTNY
Jak każdego roku spełniam się jako
kucharz, przygotowując zapasy na
zimę. W tym roku rozszalałem się na
całego. Musiałem kilkakrotnie dokupić
słoiczków i zakrętek.
Dawniej w moim rodzinnym domu
zawsze mama przygotowywała na zimę
domowy ketchup. Teraz ja podjąłem tę
tradycję; uznałem, że w moim obecnym domu nie może zabraknąć keczupu z cukinii. Cukiniowy sos smakuje
jak prawdziwy ketchup z warzyw i nie
ma sobie równych.
A więc podaję składniki:
– 3 kg obranej i pozbawionej nasion
cukinii,
– 1 kg obranej cebuli,
– 4 czubate łyżki soli kamiennej do
przetworów,

– 3 słoiki koncentratu pomidorowego
po 200 g,
– 1 słoik domowego przecieru pomidorowego – 0,5l
– 4 szklanki cukru,
– 1,5 szklanki octu,
– 1 łyżka papryki ostrej,
– 1 łyżka pieprzu,
– 1 łyżka papryki słodkiej.
Przygotowanie dzielimy na dwie
tury.
Wieczorem cukinię i cebulę ścieramy na tarce z dużymi oczkami. Starte
warzywa umieszczamy w dużym garnku, zasypujemy solą, mieszamy i zostawiamy na całą noc.
Drugiego dnia garnek z warzywami
stawiamy na kuchence, włączamy i gotujemy około 30 minut do momentu,

aż warzywa się rozgotują i powstanie
papka. Po tym czasie dodajemy cukier
i ocet, mieszamy wszystko. Gotujemy
na małym ogniu kolejne 30 minut, co
jakiś czas znowu mieszając. Dodajemy
przyprawy i koncentrat z przecierem,
mieszamy i gotujemy kolejne 30 minut.
W tym czasie przygotowujemy słoiki.
Następnie miksujemy warzywa na
gładką masę i gotujemy kolejne 30 minut, często mieszając.
Gotowym keczupem napełniamy
słoiki i pasteryzujemy około 10 minut.
Po pasteryzacji słoiki dokręcamy, ustawiamy do góry dnem i zostawiamy do
przestudzenia. Po otwarciu ketchup należy przechowywać w lodówce. Smacznego!
Marcin Ciężkowski
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PIŁKARSKI TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WOLANÓW
W niedzielę 28 sierpnia na boisku
Orlik w Mniszku odbył się Turniej
piłkarski o puchar wójta gminy Wolanów. Organizatorem był wójt gminy
Wolanów, Adam Gibała oraz Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.
W rozgrywkach wzięły udział następujące drużyny: Wymiatacz, Szwadron
Wilków Alfa, Browar United, FC Podwórko, FC Sterlitamak, FC Rzeźniki,
Albatros oraz Mniszek Team.
Już w środę 24 sierpnia okazało się
jaki będzie skład grup i jak układa się
turniejowa drabinka. Organizatorzy
zawodów w obecności przedstawicieli
kilku ekip, które odpowiedziały na zaproszenie, rozlosowali grupy. Członkami drużyn, które zgłosiły chęć udziału
w meczach, byli – oczywiście – mieszkańcy gminy Wolanów w różnym wie-

ku. Walka pomiędzy drużynami była
zacięta, jednak w sporcie wygrywa najlepszy.
Po wielu emocjach i nieoczekiwanych rozstrzygnięciach zwycięzcami
turnieju zostali zawodnicy FC Rzeźniki. Drugie miejsce zajęła drużyna
FC Sterlitamak, a trzecie – Szwadron
Wilków Alfa. Zwycięzcy otrzymali
puchary, nagrodą była także firmowa
piłka. Na wszystkich obecnych czekał
także ciepły posiłek – grill z kiełbaskami, który był świetnym uwieńczeniem
sportowych zmagań.
Serdecznie dziękujemy naszym
sponsorom: Zakładowi Wędliniarskiemu „Żyła” za ufundowanie kiełbasek
na grilla oraz wytwórni wody „Pierrot”
z Wawrzyszowa za napoje dla zawodników.

Gra była ostra, ale zgodna z zasadami „fair
play”.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim drużynom za wzięcie
udziału w turnieju. Mamy nadzieję, że
stanie się on tradycją w naszej gminie.
Zapraszamy do wzięcia udziału w tej
sportowej imprezie już za rok.
GCK w Wolanowie

GKS „JAGUAR” W WOLANOWIE
Gminny Klub Sportowy Jaguar
działa z większymi lub mniejszymi
sukcesami już blisko 50 lat. Aktualnie
prowadzi szkolenie w dwóch sekcjach,
tj. piłka nożna oraz piłka siatkowa.
Zajęcia piłki nożnej odbywają się
dwa razy w tygodniu w trzech grupach:
seniorzy, juniorzy młodsi, trampkarze
oraz najmłodsi adepci tej dyscypliny
sportu z roczników 2006–2009. Treningi prowadzone są na stadionie gminnym w Wolanowie.
W zakresie piłki siatkowej GKS „Jaguar” organizuje zajęcia szkoleniowe
w trzech grupach: seniorów, juniorów
i w grupie dziewcząt. Zajęcia odbywają
się od początku września dwa razy w tygodniu na nowej hali sportowej w Wolanowie. Drużyna seniorów występuje
w III lidze mazowieckiej, w poprzednim sezonie 2015/2016 zajęła 5. miejsce.
Natomiast juniorzy grają w II lidze, poprzedni sezon zakończyli na 3. miejscu
w swojej grupie rozgrywkowej. Zajęcia
męskiej sekcji siatkarskiej odbywają się
dwa razy w tygodniu: we wtorek i czwartek (juniorzy od godz. 17.00 do 19.00,
a seniorzy od godz. 19.00 do 21.00).
W październiku rozpoczęły się treningi
piłki siatkowej dziewcząt, będą prowadzone przez dwa miesiące. Uczestniczy
w nich zwykle około 50 osób.
Wydawca:

Z licznych sukcesów drużyn męskich warto w tym miejscu odnotować te stosunkowo niedawne, jeszcze
z okresu wakacyjnego.
I tak 24 sierpnia na hali sportowej
ZSO w Wolanowie odbył się Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej
Mężczyzn o Puchar Starosty Radomskiego.
Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn,
które w wyniku losowania zostały podzielone na 3 grupy, w których grano
systemem każdy z każdym, a następnie
półfinały i finał. W finale spotkały się
dwie najlepsze drużyny, na co dzień
występujące w III lidze – GKS „JAGUAR” Wolanów oraz OLIMP Skaryszew.

Siatkarze z Wolanowa.

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów.
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Nakład: 1000 egz.
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Po emocjonującej walce lepsi okazali
się gospodarze i wygrali 2:0.
Z kolei na wyjeździe w dniach 26–
28 sierpnia zawodnicy GKS „Jaguar”
Karol i Jan Ślażyńscy walczyli na boiskach plażowych w Tarnowie Podgórnym koło Poznania podczas XIX Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów
Sportowych. W zawodach tych wystartowało 16 zespołów, reprezentujących
wszystkie województwa. Reprezentanci Wolanowa spisali się rewelacyjnie,
nie przegrywając żadnego pojedynku
i zajęli 1 miejsce zdobywając złoty
medal. Trenerem zespołu był Ryszard
Kosiec.
Ryszard Kosiec, Wojciech Burzyński

