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ALLELUJA, JEZUS ŻYJE!
Radosna i rodzinna Wielkanoc
w naszych domach głównie od nas
zależy.
Od wielu już lat w tym przedwielkanocnym okresie wraca w mojej
pamięci piękny wiersz „Wielkanoc”
Jana Lechonia. Za sprawą silnego
umocowania w naszej polskiej tradycji, w naszych wyobrażeniach Zmartwychwstałego Chrystusa i w naszym
sposobie przeżywania tych Świąt staje
się on chyba nie tylko dla mnie tak wyjątkowo bliski. Dlatego też na ten czas
wielkanocnej radości pozwalam sobie
ten utwór w całości przytoczyć.
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej
łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją
i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska
struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają
skowronki.
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, którą co święto szli ludzie
ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni
chorągiewką.
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy
złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”.
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym
ciałem
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej
nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś
zmartwychwstałem”.
W naszej polskiej tradycji i kulturze
Wielkanoc oprócz swej głębi teologicznej ma niezwykle bogatą obrzędowość
i liturgię. Wiąże się ona z Wielkim
Postem, Niedzielą Palmową, Wielkim
Tygodniem i Triduum Paschalnym, koszyczkiem ze święconką, mszą rezurekcyjną, radosnym biciem dzwonów i całą
potem Niedzielą Wielkanocną, w której
nie może zabraknąć tradycyjnego śniadania w gronie rodziny i najbliższych.
Przy tym stole ileż jest radości, wspominania, nadziei, dziecięcych zabaw
i aromatów podawanych kulinariów!
Następnego dnia mamy jeszcze Lany
Poniedziałek – coraz mniej mokry
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w ostatnich latach, gdyż oblewanie panien pachnidłem czy wodą jakoś z mody zaczyna wychodzić.
Przez wieki całe mnożyły się ogólnonarodowe, regionalne i rodzinne
obyczaje wielkanocne. Czas sprawia,
że tylko niektóre do dziś przetrwały. To
dlatego tyle miłych doznań wywołują
w nas oglądane na dawnych obrazach
i rycinach wyobrażenia Grobu Pańskiego, Zmartwychwstałego Chrystusa
z uniesioną w górę chorągiewką, białego baranka czy też przeróżnych scen
biesiadnych na szlacheckich dworach
i w chatach wieśniaczych. Wszędzie
tam w takiej chwili gości radość, obfitość i zabawa.
Tę wielkanocną tradycję kultywują w naszych domach głównie ich gospodynie – babcie, mamy i żony. Jak
dobrze, że pomimo codziennego zabiegania w całym wielkopostnym okresie
znajdują one czas na przygotowania
do świąt – kupienie lub zrobienie palmy, wykonanie pisanek, domowe porządki, wypiek mazurków i bab, a na
koniec jeszcze urządzenie rodzinnego
śniadania. W pracach tych i zwyczajach zawsze uczestniczą dzieci, chłonąc wszystko wswojej pamięci, by kiedyś w ich własnych domach Wielkanoc
była taka jak u mamy czy babci – radosna i rodzinna. W ten czas przedświąteczny cieszy nas, że te tradycje
łączą wciąż kolejne pokolenia, choć
zmieniają się realia, w których żyjemy.
Czas wielkanocnego świętowania
scala nasze rodziny, pozwala pobyć
ze sobą znacznie dłużej, niż to zwykle

bywa. Jesteśmy wtedy znowu wszyscy
razem, mamy dla siebie więcej czasu
i serca, nie śpieszymy się nigdzie. Na
co dzień pochłaniają nas za bardzo
zawodowe obowiązki lub kontakty internetowe, często z ludźmi, których
w realu nie spotkaliśmy nigdy. Oni
dziwnym sposobem stali się nawet bliżsi niż członkowie rodziny, znajomi czy
sąsiedzi. Tak to się wszystko dziwnie
poukładało…
Dobrze więc, że wielkanocny stół
przywraca w naszych domach klimat
rodzinnego ogniska. Swój urok mają
wtedy szczególnie opowieści snute
przez dziadków; oni przecież tyle pamiętają, chcieliby o tym opowiadać
swoim dzieciom i wnukom, ale coraz
mniej jest chęci i okazji, by tego wysłuchać. Nestorów naszych rodzin z kolei
ciekawi zapewne, czym żyją dziś ich
wnuki. Rozmawiajmy więc, bo każda
rozmowa służy obu stronom, a czas
nagli i ludzie tak szybko odchodzą.
Wielkanocne
zmartwychwstanie
Chrystusa i wiosenny okres przypisany tym świętom budzą zawsze nadzieje
na odradzające się życie, na nadejście
tego, co oczekiwane, upragnione i tak
potrzebne. W tradycji wsi polskiej ten
czas zawsze miał szczególne znaczenie.
Czujemy to w przywołanych słowach
poety. Ludowe wyobrażenia wydarzeń
Wielkiej Nocy splotły się z urokiem
wiosennej scenerii, dając obrazek niczym z karty świątecznej z wymownym
podpisem: „Alleluja, Jezus żyje!”
Stanisław Prażmowski
Redaktor naczelny

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wesołego Alleluja…
życzą
Wójt Gminy Adam Gibała
oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Pankowska

WYWIAD Z PANIĄ SEKRETARZ GMINY WOLANÓW,
MARIANNĄ BIESIADECKĄ

Funkcję Sekretarza Gminy Wolanów pełni Pani już kolejną kadencję,
a więc doskonale zna swoje zadania
i powierzone obowiązki. Sekretarz
Gminy to stanowisko może nieco mniej
prezentowane w mediach niż to wójta
czy przewodniczącego rady gminy. Bez
sekretarza nie może jednak dobrze
funkcjonować żaden urząd. Jakie są
zatem Pani podstawowe obowiązki?
Wójt, aby mógł w pełni realizować
swoje zamierzenia, musi mieć sprawnie i profesjonalnie działający urząd,
zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy rosnące oczekiwania wobec władz lokalnych. I to właśnie jest głównym zadaniem sekretarza. Ponadto ma on nadzorować pracę gminnej administracji i zarządzać zasobami ludzkimi, dbać o prawidłowe funkcjonowanie przyjaznego
dla petenta urzędu. Sekretarz musi na
bieżąco zapoznawać się z różnymi przepisami, które ciągle są weryfikowane
i zmieniane, a tym samym sprawować
piecze nad ich przestrzeganiem w pracy
urzędu. Zajmuje się także organizacją
szkoleń i prowadzeniem spraw doskonalenia zawodowego pracowników urzędu
oraz dba, by pracownicy podnosili swoje
kwalifikacje. Do jego obowiązków należy również opracowanie zakresu czynności poszczególnych stanowisk pracy,
tym samym rozstrzyganie ewentualnych
sporów kompetencyjnych pomiędzy
pracownikami. Zajmuje się nadzorowaniem czasu pracy pracowników urzędu
i dba o to, by przepisy prawa, porządku
i dyscypliny pracy były przestrzegane.
Nadzoruje bazę lokalową oraz czuwa
nad racjonalnym gospodarowaniem
urządzeniami i materiałami w urzędzie.
Jeżeli chodzi o obowiązki spoczywające na sekretarzu, to z czasem ich ilość
systematycznie wzrosła. Dużo pracy
przybyło w Urzędzie, z chwilą pojawienia się nowych przepisów o dostępie do
informacji publicznej. Otworzyły one
możliwość mieszkańcom formalnych
wystąpień o udostępnienie danych, dotyczących nawet mało istotnych spraw.
To pochłaniające dużo czasu zajęcie.
Pamiętać należy, że zgodnie z prawem,
musimy na każdy wniosek udzielić odpowiedzi, nawet jeżeli jest on zupełnie
nieracjonalny.
Do moich obowiązków należy również nadzór nad sprawami oświatowymi
w gminie.

Z Urzędem Gminy Wolanów jest
Pani związana od początku swojej
pracy zawodowej?
Tak, zaczynałam pracę w Urzędzie
w 1981 roku. Tam przeszłam wszystkie
szczeble pracy w administracji samorządowej – od młodszego referenta, do
Zastępcy Kierownika USC. Zajmowałam się wydawaniem kartek żywnościowych, ewidencją ludności, dowodami
osobistymi. Przez wiele lat prowadziłam obsługę Rady Gminy, zajmowałam
się także wszystkimi sprawami, które
dotyczą wyborów oraz prowadziłam
sprawy oświatowe. Kiedy w 2002 roku
Pan Adam Gibała został wybrany na
kolejną kadencję Wójta, przyjęłam jego
propozycję i objęłam funkcję Sekretarza Gminy Wolanów, którą pełniłam
do 2010 r. Po przerwie czteroletniej,
gdy Wójtem w 2014 roku ponownie został Pan Adam Gibała, drugi raz pełnię
funkcję Sekretarza Gminy. Cała moja
zawodowa praca to samorząd gminny;
muszę w tym miejscu dodać, że praca
ta daje mi ogromną satysfakcję. W samorządzie nauczyłam się bardzo wiele.
Ta praca wymaga wielkiej zaradności,
ciągłego poszerzania swoich kompetencji i ciągłego doszkalania. Wymaga też
umiejętności podejmowania szybkich
decyzji. To praca w stresie, wiążąca się
z wielką odpowiedzialnością, ale też
przynosząca ogromną satysfakcję.
W swoim nadzorze wiele miejsca poświęca Pani sprawom oświaty.
W związku z prowadzonymi zmianami
w polskim szkolnictwie, jakimi kwestiami zajmują się radni gminy, Pani
osobiście i podległe służby oświatowe?
Zmiana struktury szkolnej zrodziła konieczność wprowadzenia zmian
w sieciach szkolnych,
szczególnie
w sieciach szkół podstawowych. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę oświatową, jednostki samorządu
terytorialnego do dnia 31 marca br. zobowiązane były do dostosowania sieci
szkolnej do nowego ustroju szkolnego.
6-letnie szkoły podstawowe od 1 września 2017 r. stają się 8-letnimi szkołami
podstawowymi. W naszym przypadku radni podjęli taką uchwałę na sesji
w dniu 21 marca.
Nie we wszystkich jednak placówkach baza lokalowa sprzyja zapewnieniu komfortowych warunków nauczania. Największy problem jest w szkole

w Sławnie. Tam też odbyło się spotkanie
z mieszkańcami w tej sprawie. Problem
udało się rozwiązać – Wójt podjął decyzje o rozbudowie szkoły już w tym roku.
W okresie przejściowym, tj. do 2019 r.,
zajęcia lekcyjne będą prowadzone w warunkach takich, na jakie pozwala obecna
baza lokalowa – innej możliwości w tej
chwili nie ma.
Reforma oświatowa wprowadziła
również zmiany w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas
pierwszych szkół podstawowych. Zmienił się termin rekrutacji. Wójt bowiem
do 15 kwietnia zobowiązany jest podać
harmonogram naboru. W związku z tym
Rada Gminy Wolanów ustaliła również
kryteria naboru na drugim etapie rekrutacji. Szkoły i przedszkole obecnie pracują nad arkuszami organizacyjnymi,
które po zaopiniowaniu przez związki
zawodowe, w terminie do 21 kwietnia
przedkładają organowi prowadzącemu.
Bardzo dziękuję Pani Sekretarz za
przybliżenie nam wszystkim swojej
pracy w administracji samorządowej
gminy Wolanów. Są to zadania wymagające wielkiego zaangażowania, odpowiedzialności i kompetencji administracyjnych. Życzę, aby nadchodząca Wielkanoc pozwoliła Pani choć na
krótko oderwać się od spraw zawodowych i odpocząć w rodzinnym gronie.
Dziękuję bardzo. Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych również
chciałabym wszystkim Mieszkańcom
Gminy Wolanów, złożyć szczere życzenia spokoju, wiary, miłości i tego
– by nadchodzący czas był przepełniony
spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem,
który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem Państwa
życie osobiste i zawodowe.
Rozmowę przeprowadził:
Stanisław Prażmowski
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11 MARCA – DZIEŃ SOŁTYSA
Dzień Sołtysa to święto coraz popularniejsze w środowiskach wiejskich.
Sposoby jego obchodzenia są bardzo
różne, w zależności od tradycji na danym terenie oraz od przyjętych zwyczajów.
W gminie Wolanów władze samorządowe spotkały się z sołtysami, by
wspólnie uczcić to święto. Spotkanie
odbyło się 14 marca.
Adam Gibała – Wójt Gminy złożył
życzenia sołtysom, życząc dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności
sołeckiej. Jednocześnie serdecznie im

Każdy z sołtysów otrzymał kartkę z życzeniami

Tort dla sołtysów

podziękował i złożył słowa uznania
za Ich ciężką pracę i zaangażowanie
w realizację określonych celów oraz
działalność na rzecz rozwoju i poprawy
jakości życia całej społeczności gminy,

a następnie zaprosił do słodkiego poczęstunku.
Każdy z sołtysów otrzymał również
imienne kartki z życzeniami.

Z AKTUALNYCH PRAC R ADY GMINY WOLANÓW
Pierwszy kwartał 2017 roku upłynął
Radzie Gminy Wolanów w bardzo szybkim tempie. Nawał pracy, spowodowany reformą oświatową, wymusił częste
zwoływanie komisji stałych Rady Gminy oraz sesji Rady Gminy Wolanów.
W związku z trwającą budową
przedszkola w Wolanowie, na sesji
w dniu 27 stycznia 2017 roku Rada
Gminy przyjęła uchwałę w sprawie założenia Samorządowego Publicznego
Przedszkola w Wolanowie, które uruchomione zostanie z dniem 1 września
2017 roku. Nadany został akt założycielski oraz statut przedszkola.
Na sesji w lutym podjęto uchwałę
w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Na kolejnej sesji w marcu Rada
Gminy przyjęła szereg aktów prawa miejscowego, dotyczących spraw
oświatowych i nie tylko, a mianowicie:
• uchwałę w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
• uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
dokumentów
potwierdzających
spełnianie kryterium w postępowa4

niu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wolanów;
• uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale Nr XXXV/185/13
Rady Gminy Wolanów z dnia
28 października 2013 r. w sprawie
określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów;
• uchwałę w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale Nr XXXV/186/13
Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli;
• uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017 rok”.

Ponadto zgodnie z obietnicą Wójt
Gminy, Adam Gibała, przedstawił Radzie Gminy Wolanów projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków,
stanowiących fundusz sołecki na rok
2018.
W związku z planowaną termomodernizacją budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Wolanowie
Rada przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Podjęto ponadto uchwałę w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017–2022, a także uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
Przedstawione również zostało Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej za 2016 rok.

TRADYCJE WIELKANOCNE WCIĄŻ ŻYWE
Wielkanoc to najważniejsze
i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę
Zmartwychwstania
Chrystusa. Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca
się wczesnym rankiem procesja i msza, zwana rezurekcją.
W tym dniu również spożywa
się uroczyste śniadanie w gronie
rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń.
Wielkanoc wieńczy okres
Wielkiego Postu i poprzedzający
Na świątecznym stole

Polska tradycja malowania jajek

ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości,
wyciszenia i wiążą się z nią liczne religijne i ludowe obrzędy.
W Gminnym Centrum Kultury
w Wolanowie okres przedświąteczny,
to czas, kiedy podczas warsztatów plastyczno-technicznych dzieci i młodzież
uczą się tradycyjnych sposobów wykonywania pisanek, kraszanek, palm
wielkanocnych, jak i również ozdob-

nych wianków o tematyce wiosenno-świątecznej. Już stało się
tradycją, że instruktorzy Gminnego Centrum Kultury przygotowują Kiermasz Wielkanocno-Wiosenny, podczas, którego
każdy może pooglądać lub kupić
styropianowe jaja ozdobione metodą d’cupage lub wianki, które
są znakomitą ozdobą i wnoszą
niepowtarzalny klimat do naszych domów lub są idealnym
prezentem dla bliskich. Również
dla najmłodszych uczestników
zajęć w Gminnym Centrum Kultury mamy atrakcje związane z Wielkanocą. Należy do nich na przykład
szukanie wielkanocnego zająca, który
ukrywa się w siedzibie Centrum lub
wykonywanie baranków z masy solnej
do koszyczków. Rękodzieło wielkanocne znakomicie podkreśla nastrój i charakter świąt.
Maria Skórnicka
Instruktor Gminnego Centrum Kultury
w Wolanowie

WARSZTATY WIELKANOCNE W ŚWIETLICY W MNISZKU
Okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych to szczególna okazja do poznania przez dzieci polskich tradycji
świątecznych, a najlepiej kiedy robią to
wspólnie z rówieśnikami. Ostatniego
dnia marca Gminne Centrum Kultury
w Wolanowie zorganizowało w Świetlicy w Mniszku Warsztaty Wielkanocne.
Celem warsztatów oprócz stworzenia
okazji do poznawania tradycji związa-

nych ze Świętami Wielkanocnymi było
również zintegrowanie młodzieży z terenu gminy Wolanów.
Uczestnicy zajęć mogli ze zgromadzonych materiałów wykonać wianki
o tematyce
wielkanocno-wiosennej.
Poznawali techniki tworzenia i dekorowania takich to właśnie wianków. Podczas warsztatów królował kolor żółty
i zielony, który jest symbolem Świąt

Wielkiej Nocy. Każdy mógł zabrać do
domu wykonany przez siebie wianek,
który znakomicie podkreśla nastrój
zbliżających się świąt.
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

Prezentacja prac

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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DZIEŃ Z PRAWAMI DZIECKA
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat
Janusz Korczak
W piątek, 10 lutego w ZSO – Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie obchodzony był Dzień z Prawami
Dziecka.
Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich
korzystać, dlatego uczniowie wraz z opiekunami
przygotowali
akademię
pt. „Twoje Prawa – Dominik odpowiada na listy”.
Widzowie z wielkim zaciekawieniem
obejrzeli
przedstawienie, podczas
którego dowiedzieli się, jakie problemy mieli autorzy
listów oraz co doradzał tytułowy Dominik w swoich
odpowiedziach.
Następnie, w związku
z narastającym uzależnie-

niem od komputera i przy okazji obchodzonego 7 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu, wyświetlona została prezentacja pt. „Uzależnienie od komputera, internetu, gier komputerowych”.
W przystępny i zrozumiały dla dzieci
sposób poruszono istotny problem, który dotyczy coraz większej ich grupy.
W dalszej części uczniowie spotkali się z mecenasem Dariuszem Adam-

czykiem, który mówił na temat praw
dzieci, wyjaśniał zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich i dorosłych, przemocą domową
oraz bezpieczeństwem w internecie.
Przedstawił uczniom kroki, jakie mogą
zostać podjęte w przypadku bójek,
kradzieży, wyłudzania, zastraszania
zarówno w sytuacjach szkolnych, jak
i pozaszkolnych.
Spotkanie z prawnikiem
było niezwykle ciekawe i pouczające. Mądre i wartościowe rady zostały przekazane
uczniom pod rozwagę.
Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie
jest wymierzone przeciwko
dorosłym. Zarówno rodzice,
opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość,
że prawa dziecka nie kolidują
z prawami dorosłych, lecz się
uzupełniają.

Uczniowie o prawach dziecka...

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ZACZYTANA SZKOŁA” W MNISZKU
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Mniszku przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 do ogólnopolskiego
konkursu pn. „Zaczytana szkoła” w ramach realizacji Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Jego celem
jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym. Koordynatorem konkursu
jest bibliotekarz – Lidia Poprawska.

Pierwszym zadaniem projektu był
udział uczniów w konkursie plastycznym pt. „Zaczytana szkoła”. Z poszczególnych klas wpłynęło wiele prac,
które oceniła komisja konkursowa.
Następnym zadaniem były rozgrywki
międzyklasowe ze znajomości lektur
szkolnych – „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. Rywalizację tę zorganizowano
w klasach drugich, trzecich i szóstych.

Spotkanie z autorką

Konkurs plastyczny uczniów PSP w Mniszku
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Zmagania uczniów były zacięte, ale
mistrz mógł być tylko jeden. Kolejnymi
ważnymi wydarzeniami w ramach realizacji szkolnego projektu, było spotkanie z pisarką, panią Dorotą Mularczyk,
autorką książek dla dzieci. Zorganizowano też spotkania klasowe, na których
członkowie rodzin naszych uczniów
czytali fragmenty ulubionych książek
dla dzieci.

PROJEKTY EDUKACYJNE W WOLANOWSKIM GIMNAZJUM
Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi.
Platon
21 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących – Publicznym Gimnazjum
w Wolanowie odbył się „Dzień Projektów”. Grupy projektowe, które przez
kilka miesięcy pod kierunkiem swych
opiekunów, zgłębiały określone zagadnienia i przygotowywały swe projekty,
Pierwszego Dnia Wiosny zaprezentowały efekty swej pracy.
Odbiorcy wydarzenia – uczniowie,
nauczyciele, rodzice mogli poznać –
dzięki przygotowanym szkicom tematycznym, m.in.: kulturę amerykańską,
historię starożytnego Rzymu i biografię
księdza Romana Kotlarza. Uczniowie
omówili także zagadnienia, dotyczące
właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia, przygotowali gazetkę szkolną
oraz nagrali film o filmie… Inne projekty edukacyjne dotyczyły np.: obecności i kultury Żydów w gminie Wolanów, kultowych czasów PRL-u, związków matematyki z architekturą. Można
było także wraz z młodzieżą podążyć
śladami królów i książąt polskich oraz
obejrzeć dwa spektakle: jeden stanowił
parafrazę Zemsty A. Fredry, drugi był
historią Czerwonego Kapturka przedstawioną… w języku niemieckim.
Jak wynika z powyższego omówienia, zainteresowania uczniów wolanowskiego gimnazjum są różnorodne.
Wszystkie przedstawione przez młodzież projekty edukacyjne zasługują na
uznanie.

Warto zaznaczyć, że 14
grudnia 2016 r. w ZSO – PG
w Wolanowie odbyło się uroczyste podsumowanie rządowego programu „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”, którego
głównym celem było zwiększenie skuteczności działań
wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa
i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.
Ów program realizowany był
w szkole od września 2016 r.
Biorący w nim udział gimnazjaliści także przygotowali bardzo
interesujące projekty edukacyjne: w ramach koła filmowego
opracowano projekt o tematyce związanej z cyberprzemocą, wykluczeniem z grupy
i wykluczeniem społecznym,
„Koło młodego odkrywcy”
wykonało projekt naukowy pt.
„Niezwykłość zwykłej wody”,
w ramach zajęć koła teatralnego i artystycznego przygotowano spektakl pt. „Scenki z życia
uczniów”, którego tematyka dotyczyła profilaktyki agresji. Realizatorzy projektu „W pułapce
wykluczenia społecznego – czy możemy
to zmienić?” wykonali m.in. wystawę fotografii, dotyczących wykluczenia społecznego i przeciwdziałania mu.
Na to ważne dla całej społeczności
szkolnej wydarzenie przybyli zaprosze-

Kultura żydowska odkrywana przez młodzież

Uczniowskie eksperymenty

ni goście, m.in.: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura
w Radomiu – wizytator Aneta Dobrowolska, Sekretarz Gminy Wolanów
– Marianna Biesiadecka, rodzice i uczniowie.
W ramach realizowania wszystkich
projektów edukacyjnych i rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna
szkoła” w ZSO-PG w Wolanowie podjęto wiele działań, które miały na celu
podniesienie świadomości uczniów na
temat bezpieczeństwa i właściwych
postaw społecznych, promowania zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań, wdrażania do aktywności społecznej, dbania o tożsamość narodową
oraz poszanowania innych kultur. Uczniowie brali udział w różnego rodzaju
zajęciach profilaktycznych, wycieczkach tematycznych i akcjach społecznych.
Czas na realizację projektów edukacyjnych dobiegł końca, ale przed uczniami kolejne fascynujące spotkania
z nauką i światem.
A. Klusek
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PRAWDZIWE OBLICZE KOBIETY
W niedzielne popołudnie 5 marca
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Wolanowie, mieszkańcy gminy licznie się zgromadzili, aby wspólnie uczcić
Święto Kobiet. Sala była wypełniona
po brzegi, a tylu atrakcji nie spodziewał
się nikt. Na początku było oczywiście
powitanie gości, życzenia dla Wszystkich kobiet, które złożył wójt – Adam
Gibała.
– Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej. Życzę, żeby szczęście towarzyszyło Paniom nie tylko w tym dniu, ale
przez cały rok, a uśmiech na stałe gościł na Waszych twarzach. Aby zawsze
pamiętano o Was, o Waszej codziennej
pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych oraz nadawanym
przez Was sensie życia – powiedział
wójt.

Panie obdarowane zostały kolorowymi tulipanami, które wręczali odświętnie ubrani uczniowie. Blok artystyczny
rozpoczęła gwiazda wieczoru – kabaret
„Wesoły Dziadek”, czyli grupa artystów z Bartodziejów, którzy skeczem,
monologiem i piosenką ukazali nam
naturę kobiet, widzianych oczami mężczyzn. Po ich występie nadszedł czas na
słodki poczęstunek – na salę uroczyście
wjechał ogromny tort z płonącymi racami, co podkreśliło szczególny nastrój
tego spotkania. Każdy z gości mógł
skosztować tych słodkości i przy kawie
lub herbacie podziwiać dalsze występy
artystyczne, przygotowane przez organizatorów. „Babę zesłał Bóg” oraz
„Baju, baj” to tytuły piosenek, które
przepięknie wykonała Amelka Kiełbasa z Zabłocia, uczestniczka warsztatów
wokalnych w GCK.
Jak co roku, w dalszej części uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie

Konkurs dla Pań z wiedzy o narzędziach

Kwiaty dla Pań

8

Rozstrzygnięcie Konkursu Czytelniczego

konkursu czytelniczego „Czytelnik
Roku”. Dziesięciu najaktywniejszych
czytelników otrzymało nagrody i dyplomy, które wręczali Elżbieta Aderek
– dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Adam Gibała – wójt gminy
Wolanów. Pierwsze trzy miejsca zajęły
czytelniczki: Magdalena Siara, Urszula
Kierasińska i Zofia Sieradz.
Pełen humoru i refleksji program
artystyczny pt. „Prawdziwe oblicze kobiety” przygotowali uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Wolanowie pod okiem nauczycielek
– Moniki Gibały i Agnieszki Wlazło.
Nie zabrakło także zabawnych konkursów, do których zaproszono gości
z widowni. Podczas całej uroczystości
uwagę przyciągała dekoracja stołów,
przygotowana przez Gminne Centrum
Kultury w Wolanowie – kwiaty, laurko-

Zaproszeni goście

Występ Ameli Kiełbasy

Dekoracja stołów
Popołudnie z mieszkańcami Gminy Wolanów

Przemówienie Wójta Gminy Wolanów Adama Gibały

Tort dla Pań

we życzenia, perły – wszystko w iście
kobiecym stylu.
Tegorocznej uroczystości towarzyszyła wystawa malarska Pani Grażyny
Potockiej i Pani Alicji Wojciechowskiej-Iwańczuk, które zaszczyciły nas
swoja obecnością. Miłą niespodzianką
było przybycie na spotkanie znanej radomskiej malarki, pani Bożeny Popławskiej. Swoim mini koncertem uprzyjemniał niedzielne popołudnie, muzyk
Krzysztof Iwańczuk (mąż malarki).
– Serdecznie dziękujemy wszystkim
gościom za przybycie na dzisiejszą uroczystość, a drogim Paniom składamy
raz jeszcze najlepsze życzenia z okazji
Dnia Kobiet – powiedzieli na zakończenie, prowadzący spotkanie Agnieszka
Wlazło i Stanisław Prażmowski.

Wystawa obrazów przygotowana przez
Gminną Bibliotekę Publiczną

Skecz w wykonaniu uczniów z PSP w Wolanowie

Zaproszone malarki
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PEŁNE ATRAKCJI FERIE ZIMOWE W SZKOLE W BIENIĘDZICACH
Na tegoroczne ferie zimowe nasi
uczniowie czekali z utęsknieniem,
zwłaszcza że śnieżna sceneria zapowiadała udany wypoczynek. Nie zawsze
przecież w ostatnich latach była okazja
do saneczkowania czy ślizgania się na
lodzie. Na kilka tygodni przed przerwą
zimową dyrektor szkoły ustalił z Radą
Rodziców dni i możliwe formy feryjnych zabaw i spotkań z uczniami.
Ustalono, że w każdym z dwóch tygodni we wtorek i czwartek nauczyciele i rodzice zaproponują coś ciekawego
swoim dzieciom. Po rozpoznaniu oczekiwań i zainteresowań uczniów przyjęto harmonogram spędzania wolnego
czasu. Sugestią nauczycieli było, by
część takich zajęć zorganizować poza
szkołą w ciekawych miejscach, do których dzieci nie zawsze wybiorą się sami
lub z rodzicami.
W ostatnim dniu nauki uczniowie
klasy trzeciej wraz ze swoją wychowawczynią przygotowali apel szkolny
pod hasłem „Bezpieczne i zdrowe ferie
zimowe”, w którym to przypomnieli
swoim kolegom, w jaki sposób powinno się spędzać te wolne od nauki dni.
Mali wykonawcy zaprezentowanej inscenizacji przypomnieli o przykrych
skutkach wchodzenia na kruchy lód,
zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni
oraz niewłaściwego zachowania na drodze. W czasie zimy ważne jest również
właściwe ubieranie się, aby uniknąć
przeziębień. Występ uczniów uatrakcyjniły piosenki, dekoracje oraz liczne rekwizyty. W mediach przecież niemal co
dnia pojawiały się informacje o różnych
wypadkach z udziałem dzieci, korzystających z wcześniejszych ferii niż u nas.
Już na początek przerwy zimowej,
w sobotę 11 lutego w godz. 15.00–19.00
w pięknie udekorowanym holu szkoły
w Bieniędzicach odbyła się zabawa choinkowa dla wszystkich dzieci i uczniów
naszej szkoły, zorganizowana przez
Radę Rodziców. Większość uczestników zabawy postarało się o ciekawe

Warsztaty i zabawa
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Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe

kostiumy i maski. Dla każdego „przebierańca” znalazł się słodki upominek,
ciepły posiłek, ciasteczka i soki. Zabawa choinkowa udała się doskonale,
a dzieci i uczniowie zmęczeni, ale pełni
wrażeń rozeszli się do domów.
Na wolne od nauki dni dla uczniów,
którzy nigdzie nie wyjeżdżali w czasie
ferii zimowych, nauczyciele i rodzice
zorganizowali szereg ciekawych aktywności, pokazując, że można ten czas spędzić ciekawiej niż siedząc przed komputerem czy telewizorem. Zorganizowano
dwa wyjazdy: do kina Helios na film
„Sing” oraz do Parku Trampolin w Radomiu. Ciekawą propozycją były warsztaty kwiatowe przeprowadzone przez
jedną z mam – Panią Anetę Nowińską.
W czasie zajęć plastyczno-muzycznych
dzieci mogły się wykazać swoimi zdolnościami, ale również zdobyć nagrody
w konkursie plastycznym „Świat bez
nałogów oczami dziecka” oraz konkursie karaoke, któremu towarzyszyły popisy taneczne. Zmęczeni popisami odpoczywali przy grach planszowych.
Nie byłoby udanych ferii bez ruchu
i zajęć sportowych. Z myślą o tym nasz
nauczyciel wf-u, pan Karol Kwiecień
zaproponował i przeprowadził 16 lutego w Wolanowie turniej piłki halowej
chłopców o Puchar Wójta Gminy Wolanów. Uczestniczyły w nim wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej
gminy. Po spotkaniach finałowych odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców: I miejsce – Szkoła Podstawowa
w Wolanowie; II miejsce – Szkoła Pod-

stawowa w Bieniędzicach i III miejsce
– Szkoła Podstawowa w Sławnie. Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a najlepsi zawodnicy wyróżnienia i gratulacje z rąk pana Wójta.
Sportowo-rekreacyjny i turystyczny
wymiar miały też dwie wycieczki uczniów pod opieką swoich nauczycieli do
Radomia, połączone ze zwiedzaniem
miasta.
W końcowy czwartek ferii ciekawą
propozycją okazała się prelekcja przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pani Danuty Żuchowskiej, na temat zagrożeń i skutków nałogów oraz jak się
przed nimi chronić. Niespodzianką był
poczęstunek – pączki i soczek – z okazji
tłustego czwartku, przygotowany przez
Radę Rodziców. W tym samym dniu
drugą, może jeszcze większą atrakcją,
było ognisko i pieczenie kiełbasek, za
które dziękujemy pani Żuchowskiej
i Wójtowi Gminy Wolanów, panu Adamowi Gibale.
Dyrektor szkoły tą drogą dziękuję
swoim nauczycielom za ich czas wolny, poświęcony dzieciom oraz Radzie
Rodziców za istotne wsparcie zorganizowanych w szkole ferii zimowych.
Dla nas wszystkich dorosłych wymowną nagrodą była radość i wdzięczność
dzieci za zaproponowany im ciekawy
sposób na przeżycie części wolnego
czasu.
Opracowali:
Teresa Matysiak
i Stanisław Prażmowski

SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE – WKRÓTCE OTWARCIE
Już niedługo do użytku oddane
zostanie duże, liczące 6 oddziałów
Samorządowe Publiczne Przedszkole
w Wolanowie. W styczniu Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie założenia
tej placówki. Nowe przedszkole dla 150
dzieci będzie budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, z własną
kotłownią. dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Zespół pomieszczeń dla każdej z grup dzieci składać się będzie z sali zajęć z miejscem do
zabawy, z wydzielonych pomieszczeń
zespołu sanitarnego, magazynu na zabawki i leżaki oraz sali do odpoczynku.
Inne pomieszczenia to: sala wielofunkcyjna, szatnie i stołówka. Obok budyn-

ku powstanie plac zabaw, zieleń, chodniki, ogrodzenie i oświetlenie.
Roboty budowlane wykonywane są
zgodnie z harmonogramem. Aktualnie
układana jest już w pomieszczeniach
glazura i terakota. Trwają prace przy
zagospodarowaniu terenu wokół obiek-

tu, układana jest kostka brukowa, montowane oświetlenie terenu.
Rekrutację do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie,
które rozpocznie swoją działalność
od 1 września 2017 r., przeprowadzi
komisja rekrutacyjna powołana w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie i tam też należy składać
wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Przedszkole czynne będzie od godz.
7:00 do godz. 17:00 od poniedziałku do
piątku. Inwestycja ta z pewnością zaspokoi potrzeby edukacji przedszkolnej najmłodszych mieszkańców gminy
i spełni oczekiwania ich rodziców.

Rekrutacja do przedszkoli przeprowadzona będzie po 15 kwietnia zgodnie z przyjętym harmonogramem:
Terminy w postępo- Terminy w postępowaRodzaj czynności
waniu rekrutacyjnym niu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 19.04.–12.05
5.06.–9.06.
kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
godz. 15:00
godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępo- 15.05.–17.05.
12.06.–14.06.
waniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwali- 19.05.
19.06.
fikowanych i niezakwalifikowanych
godz. 14:00
godz. 14:00
22.05.–23.05.
20.06.–21.06.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
godz. 15:00
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyję- 24.05.
22.06.
tych i nieprzyjętych
godz. 14:00
godz. 14:00

PRIORYTET 3. NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA
NA LATA 2016–2020

PSP w Sławnie
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę
Ministrów programem wieloletnim na
lata 2016–2020. Realizować go będą
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Głównym celem Programu jest rozwijanie zainteresowań
uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży. Program obejmuje trzy
priorytety – za dwa odpowiada Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzeci należy do Ministra Edukacji
Narodowej.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania
w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych.
Z budżetu państwa program przewiduje wsparcie w wysokości:
• dla szkoły do 70 uczniów – 2480 zł;
• dla szkoły od 71 do 170 uczniów
– 4000 zł;

• dla szkoły powyżej 170 uczniów
– 12 000 zł.
Udział własny organu prowadzącego dla wszystkich szkół ustalono w wysokości 20% całości zadania. Zatem,
żeby wykorzystać możliwości finansowe programu, szkoła powinna wystąpić
do organu prowadzącego o:
• szkoły do 70 uczniów: 2480 zł
z programu + 620 zł od organu prowadzącego = 3100 zł;
• szkoły od 71 do 170 uczniów:
4000 zł z programu + 1000 zł od organu prowadzącego = 5000 zł;
•
szkoły powyżej 170 uczniów:
12 000 zł z programu + 3000 zł od
organu prowadzącego = 15 000 zł.
W ramach realizacji Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, szkoły przystąpiły do realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Aneta Gadalska
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„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE PERSPEKTYWY”
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOLANÓW
1 marca ruszyły bezpłatne szkolenia z zakresu technik informacyjnych
(ICT) dla mieszkańców Gminy Wolanów. Zajęcia skierowane są do osób
powyżej 25 roku życia – pracujących,
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w wieku 50+, z co najwyżej średnim wykształceniem. Kursy komputerowe realizowane są przez firmę CNJA
Edukacja. Uczestnikom zapewniono
bezpłatne materiały szkoleniowe. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach – do
10 osób każda w placówkach gminnych, tj. w Gminnym Centrum Kultury
w Wolanowie oraz w Publicznej Szkole
Podstawowej w Bieniędzicach.
Kursanci przejdą 120 godzin szkoleń komputerowych – połączonych
z egzaminem z 5 obszarów kompetencji
– zgodnie z certyfikacją ECCC/ECDL
lub równorzędną zgodną z ramami DIGCOMP na poziomie A.

Uczestnicy szkoleń

Uczestnicy podczas kursu poznają
zasady obsługi komputera oraz podstawowych programów komputerowych
(edytowanie tekstów, zapisywanie danych na dysku, obsługi arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie prezentacji), ponadto
nauczą się wykorzystywać Internet w życiu codziennym, np. do wysyłania listów

e-mailem, nauczą się planować podróże
za pomocą Google Maps, poznają zakres
elektronicznych usług, nauczą się obsługiwać konta bankowe. Dowiedzą się
także, jak poznawać nowych znajomych
na Facebooku, Twitterze i jak korzystać
z aplikacji Skype. Dzięki ukończonemu
kursowi uczestnicy będą mogli nabyć
nowe umiejętności w zakresie poruszania po Internecie i tym samym poprawić
swoją sytuację na rynku pracy.
Projekt „Nowe umiejętności – nowe
perspektywy” współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji
kluczowych wśród osób dorosłych.

PLANY WÓJTA ZWIĄZANE Z REFORMĄ OŚWIATOWĄ
Reforma oświatowa wprowadziła
wiele zmian w systemie oświaty. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 60) zmienia
się docelowo struktura szkół.
I tak 6-letnia szkoła podstawowa 1 września 2017 r. staje się 8-letnią szkołą podstawową. Z tym dniem
uczniowie, nauczyciele i pracownicy
dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej
szkoły podstawowej. 1 września 2017 r.
w ośmioletniej szkole podstawowej
rozpoczną naukę pierwsi uczniowie
klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą
pierwszymi uczniami klasy VIII tej samej szkoły.
Natomiast zespół szkół, w skład
którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa
i dotychczasowe gimnazjum, 1 września 2017 r. stanie się z mocy ustawy
ośmioletnią szkołą podstawową. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018
i 2018/2019 w przekształconej szkole
podstawowej prowadzone będą także
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klasy dotychczasowego gimnazjum, aż
do czasu wygaszenia kształcenia.
Zmiana struktury szkolnej wymagała dostosowania sieci szkolnej
do nowego ustroju szkolnego. W tym
przedmiocie Rada Gminy Wolanów po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty, w dniu 21 marca br. podjęła
uchwałę o planowanej sieci szkół podstawowych i gimnazjum.
Ustalono następującą strukturę dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum:
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Wolanowie, w skład którego
wchodzi Publiczne Gimnazjum
i Publiczna Szkoła Podstawowa,
z mocy ustawy z dniem 1 września
2017 r. staje się ośmioletnią szkołą
podstawową.
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku, Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Królowej
Jadwigi w Sławnie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach stają się
z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
3) w roku szkolnym odpowiednio
2017/2018 i 2018/2019 w Publicznej
Szkole Podstawowej w Wolanowie

prowadzone będą klasy dotychczasowego gimnazjum.
4) nie zmienia się sieć przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych.
Jeżeli chodzi o warunki lokalowe,
to stwierdzić należy, że nie we wszystkich szkołach są one znakomite. Jednak
sytuacja taka istnieje nie od tego roku.
Dlatego też w programie wyborczym
Wójta jednym z planowanych zadań
do realizacji była rozbudowa szkoły
w Sławnie i w Mniszku. Zadania te
planowane były do umieszczenia w budżecie w przyszłym roku (w tym roku
kończymy budowę przedszkola i spłacamy kredyt z hali).
Z uwagi na wprowadzoną reformę
oświatową decyzja o rozbudowie tych
szkół została przyspieszona i już w tym
roku wprowadzono środki na wykonanie dokumentacji na rozbudowę obu
obiektów oświatowych. W Sławnie planuje się wybudować salę gimnastyczną
i 4 sale lekcyjne, natomiast w Mniszku
– salę gimnastyczna i jedną salę lekcyjną. Dokumentacja ma być wykonana do
końca roku, natomiast rozbudowę tych
szkół planuje się zakończyć do 1 września 2019 roku. Aktualnie trwają prace
przy wyłonieniu projektantów, którzy
wykonają potrzebną dokumentację.

XL OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
W dniu 6 marca odbyły się gminne eliminacje XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.
„Młodzież zapobiega pożarom” oraz
gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy Pożarom”. Organizatorami konkursów byli: Wójt Gminy Wolanów,
Gminne Centrum Kultury w Wolanowie oraz Zarząd Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Wolanowie.
Turniej wiedzy pożarniczej oraz
konkurs plastyczny ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej. W szczególności
służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy
na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz
historii i tradycji ruchu strażackiego.
W turnieju tym młodzież uczestniczyła w dwóch grupach wiekowych: ucz-

Konkurs wiedzy przeciwpożarniczej

niowie szkół podstawowych z terenu
całej gminy oraz uczniowie gimnazjum
z Wolanowa.
Podczas turniejowych zmagań
uczestnicy zmierzyli się z testem z zakresu wiedzy pożarniczej i udzielania
pierwszej pomocy. Po sprawdzeniu
prac i ogłoszeniu wyników wręczono
nagrody:
I. grupa wiekowa (uczniowie szkół
podstawowych) :
I miejsce – Laura Kowalczyk z PSP
w Wolanowie,
II miejsce – Dominik Lesiak z PSP
w Wolanowie,
III miejsce – Paweł Mazurkiewicz
z PSP w Mniszku.

II. grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum):
I miejsce – Tomasz Sokołowski,
II miejsce – Piotr Sobczak,
III miejsce – Paweł Głogowski.
Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody w formie bonów zakupowych
do EMPiK, ufundowanych przez Wójta Gminy Wolanów. Ponadto zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych.
W konkursie plastycznym z kolei
wyłoniono, oceniono i nagrodzono najciekawsze prace:
I miejsce – Małgorzata Bąk z PSP
w Sławnie,
II miejsce – Milena Brożyna z PSP
w Sławnie,
III miejsce otrzymały prace: Olgi
Orłowskiej i Miłosza Pisarka z PSP
w Wolanowie,
Wyróżnienia otrzymały prace Weroniki Wójtowicz i Oliwii Kokoszy
z PSP w Sławnie.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody w postaci gier planszowych i bonu zakupowego Empik, ufundowanego
przez Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

PALENIE MARZANNY I PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Wiosna to najpiękniejsza pora roku,
dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest
bardzo radosny i wyczekiwany przez
wszystkie dzieci. 21 marca, Gminne

Centrum Kultury w Wolanowie zorganizowało dla dzieci z PSP w Sławnie i z PSP z Wolanowa wyjazd nad
rozlewisko w lesie w Łaziskach. Tam

Topienie Marzanny

szukali pierwszych oznak wiosny takich jak: pączki listków na drzewach,
zazieleniona trawa oraz bazi na wierzbach. Pożegnali zimę, paląc marzannę, przygotowaną podczas warsztatów
plastyczno-technicznych w GCK. Marzanna jako symbol zimy, którą w rytualny sposób palono bądź topiono, miała
przywołać wiosnę i zapewnić urodzaj.
Dzieci w wiosennych, kolorowych strojach mówiły wierszyki oraz śpiewały
piosenki, które specjalnie na tę okoliczność przygotowały warz z nauczycielkami Panią Moniką Sadowską i Panią
Teresą Pełka. Tak wspaniale rozpoczęty
dzień zakończono ogniskiem, przy którym dzieci piekły kiełbaski i popijały
gorącą herbatkę. Wycieczka okazała się
wspaniałym pomysłem zintegrowania
a przede wszystkim poznania ze sobą
dzieci z różnych szkół, pochodzących
z terenów tej samej Gminy – Gminy
Wolanów.
Przygotowała Monika Dzik,
Dyrektor GCK w Wolanowie
13

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WYGRAJ SZANSĘ”
W dniu 28 marca w sali widowiskowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Radomiu odbył się ogólnopolski konkurs „Wygraj szansę”,
skierowany do młodych solistów.
Kasia Głogowska – uczennica I klasy
PG w Wolanowie, członkini zespołu
„Wolanianki” – zdobyła III miejsce
(na 18 uczestników). Pięknie zaśpiewaną piosenkę pt. „Zawsze gdzieś
czeka ktoś” zdobyła serca większości
jurorów.
Gratulujemy Kasi i jej opiekunce,
Barbarze Waśkiewicz. Młodej artystce życzymy dalszych sukcesów!

z inicjatywy Wójta Gminy Wolanów

Kto pragnie dołączyć do tworzonego od podstaw
chóru mieszanego,
w każdy

o godz. 15:30

Jeżeli lubisz śpiewać, a praca w grupie jest bliska Twemu sercu i masz czas,
by wtorkowe popołudnie spędzać wspólnie – PRZYJDŹ KONIECZNIE !!

Miejsce: Sala Widowiskowa Gminnego Centrum Kultury
w Wolanowie przy ul. Radomskiej 20.

Wernisaż wystawy odbył się 3 marca, a wśród zaproszonych gości najliczniejszą grupę stanowili członkowie
lokalnego „Uniwersytetu Trzeciego
Wieku”. Otwarcia wystawy dokonała
Elżbieta Aderek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie.
Druga wystawa obrazów miała miejsce podczas uroczystości Dnia Kobiet
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Wolanowie, gdzie zgromadzili się
bardzo licznie mieszkańcy Wolanowa.
Na tym spotkaniu nie mogło zabraknąć
obu artystek – autorek wyeksponowanych na sali prac. Swoją obecnością zaszczyciła nas wtedy również znana radomska malarka – Bożena Popławska.
Obrazy pań Grażyny Potockiej i Alicji Wojciechowskiej-Iwańczuk można
oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie codziennie, w godzinach 8.00–16.00 do końca kwietnia.
GBP w Wolanowie

Okolicznościowe spotkanie z artystkami
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wtorek

może wziąć udział w próbie otwartej i zobaczyć
jak tworzy się chór !!

MALARSKIE WERNISAŻE
Od 3 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie można
oglądać wystawę malarstwa Grażyny
Potockiej i Alicji WojciechowskiejIwańczuk. Artystki wystawiły ponad
30 akwarelowych i olejnych obrazów,
które rozświetliły wnętrza cieszącymi
oczy kolorami. Wystawa zatytułowana jest „Zatrzymane chwile”, a wśród
prezentowanych prac dominują kwiaty
oraz pejzaże.
Obie malarki są mieszkankami Radomia i obie malują z pasją. Ich malarstwo można było oglądać na kilku
wystawach. W swojej twórczości malarskiej dążą do „znalezienia wyrazu
przeżyć i emocji”. Urzekające barwami
martwe natury oraz nastrojowe polskie
pejzaże to ich specjalność. Twierdzą,
że „malarstwo jest zapisem chwili i oddaje nastrój, jaki towarzyszy artyście
w chwili tworzenia”.

Gminne Centrum Kultury

POMAGAMY
ANTOSIOWI
W lutym oraz w marcu na terenie
Gminy Wolanów prowadzono kwestę na rzecz Fundacji Serce Dziecka,
w ramach zgody na zbiórkę publiczną Nr 2016/55/OR na operację trzyletniego Antosia Janasa, zamieszkałego w naszej gminie. Dziecko
ma bardzo chore serduszko; Antoś
urodził się z połówką serca, lekarze
nie dawali mu szans na przeżycie.
Jednak Bóg chciał inaczej. Chłopiec
wymaga jednak skomplikowanego
leczenia w klinice w Niemczech.
Niestety, najbliższej rodziny nie
stać na pokrycie kosztów operacji,
szacowanej na kwotę 35 500 euro.
W akcję charytatywną włączyło
się jedenastu wolontariuszy, koordynatorem kwesty była pani Teresa
Pankowska. Wolontariusze po każdej mszy św. zbierali do puszek datki na ten jakże szczytny cel. Dzięki temu zebrano środki pieniężne
w kwocie 27 435,34 zł.
Antosiowi życzymy szybkiego
powrotu do zdrowia.

II KONFERENCJA METODYCZNA
W SAMORZĄDOWYM PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W SŁAWNIE
W dniu 14 marca w Samorządowym
Publicznym Przedszkolu w Sławnie
odbyła się II Konferencja Metodyczna z udziałem pani psycholog Anny
Berlińskiej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu przy
ul. Kolejowej 15. Wzięli w niej udział
nauczyciele oddziałów zerowych z terenu gminy Wolanów oraz rodzice dzieci
przedszkolnych.
W ramach konferencji odbyły się
zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców

Zaproszeni goście

Przeprowadzone zajęcie z dziećmi

pt. ,,Mały terrorysta, czyli ataki złości
u dzieci” oraz rada szkoleniowa dla
nauczycieli pt. ,,Jak rozmawiać z rodzicami w sytuacjach kryzysowych”.
Na zakończenie odbył się słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.
Udział w tej konferencji dostarczył rodzicom i nauczycielkom wielu cennych
wskazówek, jak postępować z dziećmi
w sytuacjach kryzysowych.

CHLEBEK WIELKANOCNY
W wielkanocnym numerze naszego pisma nie może zabraknąć przepisu
związanego z tymi Świętami. Spośród
wielu rozważanych na tę okoliczność
możliwości kulinarnych zaproponuję
Państwu coś wyjątkowo stosownego
– chlebek wielkanocny, prosty w wykonaniu, a smaczny i cieszący oko.
W naczyniu przygotowujemy 1 litr
ciepłej wody, do której dodajemy 1 czubatą łyżkę soli, 1 czubatą łyżkę cukru,
5 łyżek płatków owsianych oraz 50 gram
drożdży piekarskich. Całość mieszamy
do czasu rozpuszczenia drożdży i odstawiamy na 25 minut aż drożdże zaczną „pracować”. Następnie dodajemy
1 kg mąki pszennej, po 25–30 gramów
ziaren siemienia lnianego, słonecznika,
dyni oraz maku. Ziarna możemy łączyć
w dowolnych kombinacjach według
naszych upodobań smakowych, ważne abyśmy nie przekroczyli łącznej ich
wagi 120 gram. Po dodaniu mąki i ziaren należy wszystko wymieszać łyżką
(ciasto jest dosyć rzadkie – lejące).
Do dwóch keksówek (12x36) wysmarowanych olejem i oprószonych

otrębami pszennymi przekładamy
przygotowane ciasto i pieczemy 1 godzinę w temperaturze 180 stopni z termoobiegiem. Po upieczeniu wyjmujemy
chlebek z foremek i ustawiamy go na

odwróconej kratce z piekarnika. W ten
sposób unikniemy zaparowania chlebka i będzie chrupiący. Smacznego!
Marcin Ciężkowski
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GKS JAGUAR WOLANÓW ZACZYNA SEZON
Z NOWYM ZARZĄDEM I TRENEREM
Nowym szefem GKS-u Jaguar Wolanów został Wojciech Marsula. W skład
zarządu klubu weszli także przedstawiciele siatkarskiego środowiska, co
na pewno znacznie wzmocni sportowe
lobby w podradomskiej gminie.
Tuż przed Bożym Narodzeniem odbyło się zebranie, podczas którego wybrano nowe władze klubu. Na stanowisku szefa Jaguara Wojciecha Burzyńskiego zastąpił lokalny przedsiębiorca,
Wojciech Marsula, który w przeszłości
występował m.in. w Jaguarze, oraz
w Zwoleniance. We władzach klubu
znaleźli się także: Piotr Pikiewicz, Ryszard Kosiec, Karol Ślażyński i Andrzej Wojcieszak. Natomiast na stanowisko trenera seniorów zatrudniono
Stanisława Bilskiego, który wcześniej
grał przede wszystkim w Broni Radom
jeszcze w czasach, kiedy zespół ten występował na boiskach II ligi (ówczesne
zaplecze ekstraklasy). Potem grał także
w Bugu Wyszków, Radomiaku Radom,
Szydłowiance Szydłowiec, MG MZKS
Kozienice, Video Ciepielów, Sadowniku Błędów, a ostatnio w GKS Belsk
Duży. Mimo upływu lat do minionego
sezonu wciąż był czynnym piłkarzem.
W tym czasie pracował już jako trener,
prowadził zespoły Sadownika Błędów,
GKS Belsk Duży oraz Polonii Iłża.
Teraz blisko 50-letni Stanisław Bilski ma pomóc w odbudowie Jaguara

Zawodnicy Jaguara z nowym trenerem

Wolanów. Celem stawianym przed nowym szkoleniowcem jest utrzymanie
w lidze. Do zespołu Jaguara dołączyła spora liczba nowych zawodników,
co ma dać spokojne utrzymanie oraz
stabilną grę w lidze. Dołączyli m.in.:
Głogowski Marcin z klubu Akcja Jastrzębia, Korycki Paweł – wolny zawodnik, BILSKI Patryk z Belska Dużego, Lipiński Kamil z Sokolników,
Pawłowski Kamil – wolny zawodnik,
Pilarek Szymon – wolny zawodnik,
Wieczorek Radosław z Oronki Orońsko. Ponadto do treningów powrócili Kornafel Filip, Marsula Wojciech
– grający prezes, Tkaczyk Maciej
i Wasiak Damian.

Natomiast z zespołu ubyli: były prezes trener Wojciech Burzyński – wolny zawodnik oraz Tomasz Fijałkowski.
W rozmowie trener Bilski zapewnia, że
drużyna jest przygotowana na 100 procent, oraz że będziemy walczyć w każdym meczu o 3 punkty, ponieważ taki
klub, jakim jest Jaguar, zasługuje na grę
w tej klasie rozgrywkowej, mając dobre
zaplecze boiskowe i kadrowe – młodzieżowe, które prowadzą Paweł Podymniak, Marcin Leszczyński i Patryk Bilski. Jaguar rozegrał ostatnio mecz towarzyski, w którym pokonał Belsk Duży
3–0, a bramki zdobywali: 2 – Patryk
Bilski oraz 1 – Wojciech Marsula. Jest to
zapowiedź ciekawego nowego sezonu.

V TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN – OROŃSKO 2017
12 marca w Orońsku odbył się
V Turniej
Siatkówki
Mężczyzn
– Orońsko 2017. W zawodach wzięło
udział 4 drużyny, które grały systemem „każdy z każdym”. Gminę Wolanów reprezentowała drużyna Juniorów

Zwycieska drużyna z pucharem
i swoim trenerem

Wydawca:
Nakład:
16

GKS „JAGUAR”. Chłopcy rozegrali
trzy spotkania i spisali się rewelacyjnie, wygrywając wszystkie mecze ze
starszymi i wyżej notowanymi przeciwnikami.
W pierwszym spotkaniu pokonali GROM Przytyk, który występuje
w IV lidze, a wynik 2:0 w setach 25:14,
25:17 budzi szacunek. W drugim swoim pojedynku spotkali się z drużyną
z Kowali i był to bardzo zacięty i wyrównany pojedynek, a o zwycięstwie
decydował dopiero tie-break, w którym
siatkarze z Wolanowa popełnili mniej
błędów i wygrali 15:13, a w meczu 2:1
(23:25, 25:22, 15:13). Ostatni mecz to
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potyczka z gospodarzami turnieju –
faworytami całych rozgrywek. Jednak
chłopcy z JAGUARA nie przestraszyli się swoich starszych przeciwników
i zdecydowanie ich pokonali, pokazując determinacje i większą wolę walki.
Wynik 2:0 (25:19, 25:20) mówi sam za
siebie! Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP został wybrany Jacek Wożniak – Junior GKS JAGUAR.
Zespół z Wolanowa grał w składzie: Siara Jakub, Wabik Mateusz,
Godkowicz Jakub, Kęska Dawid, Staniszewski Łukasz, Jacek Wożniak,
Galiński Dominik. Trenerem drużyny
jest Ryszard Kosiec.

