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TO JUŻ ROK TRWA. MAŁA, ALE ISTOTNA ROCZNICA
„Nasz Wolanów” ma już rok!
W wymiarze czasu to bardzo niewiele,
ale pod względem znaczenia promocji
gminy – sporo. Nasze pismo zaczęło
się ukazywać w październiku ubiegłego roku. W ciągu roku wydaliśmy
cztery numery w odstępach kilkumiesięcznych. Od początku planowaliśmy,
że swoją formą, kolorystyką, serwisem fotograficznym będzie zachęcał
Czytelnika do zatrzymania się także
na treści zamieszczanych materiałów.
Nasze pismo adresowana jest zwłaszcza do mieszkańców gminy, ale też i do
innych osób, które zapoznają się z nim,
przebywając w Wolanowie choćby
okazjonalnie. Internetowa wersja „Naszego Wolanowa” daje sposobność zapoznania się z treścią każdego numeru
w skali o wiele szerzej niż w przypadku papierowego wydruku. Obie wersje
mają swoich odbiorców, zależnie od
wieku, zainteresowań, przyzwyczajeń
czytelniczych czy też możliwości dostępu do tej publikacji.
Moim osobistym zamierzeniem było,
by wśród różnych w miarę aktualnych
tekstów informacyjnych Czytelnicy
mieli też porcję lokalnej historii. Działo się przez wieki i dziesięciolecia na
terenie dzisiejszej gminy sporo i warto
o tym napisać, bo w ogólnych opracowaniach historycznych tych informacji
nie znajdziemy. Tak się jednak składa,
że w natłoku spraw bieżących stale brakuje miejsca na teksty z dziejów tej ziemi, opisy etnograficzne, a nawet geologiczne. Wciąż mam nadzieję, że materiały historyczne zaczną się pojawiać
i że stanowić będą zawsze ciekawostki
czytelnicze naszego pisma. W obecnym
numerze taki tekst już mamy.
Tematycznie te cztery pierwsze
numery ułożone były zgodnie z kalendarzowym układem tego, czym żyli
mieszkańcy gminy przez kolejne miesiące. Zaczęliśmy w październiku, tuż
przed Dniem Edukacji Narodowej. Wydarzenie ważne nie tylko dla samych
nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy. Obserwując uroczyste akademie i spotkania z tej okazji widzimy, że biorą
w nich udział oprócz uczniów także ich
rodzice, dziadkowie i inne zapraszane
osoby dorosłe. To pedagogiczne święto
udziela się w jakiś sposób wszystkim.
Nie dziwi więc, że tematy szkolne pojawiają się w „Informatorze…” często.
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Jednak oprócz spraw oświatowych
poruszaliśmy w pierwszym numerze
kilka innych tematów – pojawił się wywiad z Wójtem Gminy, Panem Adamem
Gibałą, były wieści z prac radnych
Wolanowa, raport o stanie gminnych
inwestycji, informacje o wydarzeniach
kulturalnych – o gminnym festynie
i o Narodowym Czytaniu w Wolanowie
oraz o jarmarku ludowym w Bieniędzicach. Całość kończył przepis kulinarny
i strona ostatnia o wydarzeniach sportowych w gminie. Ramowy rozkładu
treści jest podobny w kolejnych numerach naszego pisma.
W grudniu nie mogło zabraknąć
akcentów świątecznych i noworocznych, wymieszanych ze sprawami bieżącymi. Napisaliśmy szerzej o zrealizowanym z ogromnym powodzeniem
projekcie „Szlachetna Paczka”, była
relacja z gminnej wigilii, uroczystego
wręczenia parom małżeńskim medali za długoletnie pożycie, z lokalnych
obchodów Święta Niepodległości, kilku działań i projektów z zakresu kultury. Przepisy kulinarne dotyczyły tym
razem śledzi, przyrządzonych na dwa
miejscowe sposoby.
Kolejny świąteczny numer przyniosła Wielkanoc. Znalazła się tu relacja
z gminnych uroczystości Dnia Kobiet,
informacje o wydarzeniach w szkołach, pracy radnych, miejscowych tradycjach wielkanocnych, bezpłatnych
szkoleniach dla mieszkańców gminy, artystycznych przedsięwzięciach
w GCK i działalności GKS „Jaguar”
w kolejnym sezonie sportowym.
Z końcem czerwca Czytelnicy otrzymali przedwakacyjne 16 stron „Informatora gminnego” na podsumowanie
zakończonego roku szkolnego i tuż
przed sezonem urlopowym dla tych,

którzy w te letnie miesiące znajdą sposobność do rekreacyjnych wyjazdów.
Znacznie trudniej o dłuższy wypoczynek rolnikom, którzy akurat w tym czasie mają najwięcej pracy. Opisywaliśmy zmierzającą do oczekiwanego końca. budowę przedszkola w Wolanowie.
Treść tego numeru pisma uzupełniły
informacje związane z Dniami Matki i Dziecka w szkołach, przedszkolu,
w GBP i GCK w Wolanowie. Zaanonsowaliśmy wakacyjny Jarmark Ludowy „Tyndy–Ryndy” w Bieniędzicach
i Festyn Rodzinny w Wolanowie.
Patrząc na zamieszczane relacje
z przeróżnych lokalnych wydarzeń,
widzimy, ile ich w ciągu roku mamy,
jak szeroki jest ich zakres tematyczny,
ilu organizatorów i odbiorców w nich
bierze udział. Gminne życie kulturalne to nie tylko GCK i GBP, ale też
szkoły, przedszkola, stowarzyszenia
i inne podmioty, organizujące rozmaite imprezy artystyczne. Dobrze więc,
że to wszystko rejestrujemy i tym samym promujemy gminę i jej podległe
jednostki organizacyjne na zewnątrz.
Czytelnicy, jeśli nawet w tych wydarzeniach nie uczestniczą osobiście, mogą
poznać je bliżej z naszej publikacji.
Jeden rok dla „Naszego Wolanowa” to mała rocznica, ale refleksji
i przemyśleń czytelniczych wywołuje
sporo. Wdzięczni będziemy Państwu za
podzielenie się z nami swoim uwagami.
Mamy za sobą początek cyklu wydawniczego, który należy stale doskonalić
pod względem edytorskim, merytorycznym i graficznym. Rzeczowe sugestie z Państwa strony będą nam w tym
pomocne.
Stanisław Prażmowski
Redaktor naczelny

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy
wyrazić słowa uznania
dla Dyrektorów, Nauczycieli i Pracowników Szkół.
Dziękujemy za pracę i wszelki trud włożony w nauczanie
oraz wychowanie dzieci i młodzieży.
Dziękujemy za Waszą cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcenie.
Wszystkim życzymy dużo zdrowia,
satysfakcji, wytrwałości i dalszych sukcesów w pracy.

Wójt Gminy
Adam Gibała

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Pankowska

WYWIAD Z PANIĄ URSZULĄ PISAREK,
KIEROWNIKIEM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dziękuję, że w natłoku różnych
obowiązków znalazła Pani chwilę na
rozmowę o sprawach, którymi zajmuje się GOPS w Wolanowie. Wszyscy
mieszkańcy naszej gminy wiedzą, że
ośrodek taki funkcjonuje w Urzędzie
Gminy, ale nie każdy z jego usług korzysta. Być może niektórzy chcieliby
skorzystać, ale nie wiedzą, od czego zacząć, czy ze swym problemem
mogą tam przyjść. Chcemy z pomocą
Pani Kierownik trochę wiedzy na ten
temat przekazać.
Z jakimi problemami spotyka się
obecnie najczęściej GOPS w Wolanowie?
Stoi przed nami bardzo wiele zadań.
Główne cele Ośrodka w obszarze pomocy społecznej to wspieranie, zapobieganie i aktywizacja świadczeniobiorców,
czyli podejmowanie działań, zmierzających do wzmocnienia odpowiedzialności. Wciąż pojawiają się nowe problemy,
które trzeba rozwiązywać. Poczynając
od ustawy o pomocy społecznej, udzielamy wsparcia materialnego w formie
zasiłków celowych, okresowych i stałych, pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usługowej. Pracownicy
socjalni świadczą pracę socjalną w celu
wzmocnienia i odzyskania zdolności
naszych klientów do funkcjonowania
w społeczeństwie. Jest jeszcze kwestia
usług opiekuńczych świadczonych na
rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Zadanie to realizują
opiekunki zatrudnione przez Kierownika Ośrodka, jednak sprawy przeprowadzania wywiadów i przygotowania decyzji z naliczaniem odpłatności są w zakresie zadań pracowników socjalnych.
Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta
rodziny, jest to osoba, która towarzyszy
rodzinom z problemami opiekuńczowychowawczymi, wskazanymi przez
sąd i pracowników socjalnych czy też
pedagogów. Podstawowym celem jego
działań jest zapobieganie sytuacjom,
które mogłyby doprowadzić do odebrania dzieci rodzicom, a gdy już do
tego doszło – jest praca z rodziną, która
rokuje odzyskanie tych dzieci. Wiąże
się z tym szereg działań, począwszy
od uczenia tych ludzi podstawowych
zasada higieny, gospodarowania i prowadzenia gospodarstwa domowego,
a skończywszy na usamodzielnieniu się
czy podjęciu zatrudnienia. Często takie

problemy rodzinne mają źródło w braku odpowiednich wzorców zachowania,
które powinno wynosić się z rodzinnego domu, ale z różnych względów tak
się nie stało.
Oprócz tego są również świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
świadczenia wychowawcze i stypendia
socjalne. Istotnym działaniem GOPS
na rzecz wspierania rodziny jest przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom.
Po uruchomieniu procedury Niebieskiej Karty pracownicy socjalni pracują
w grupach roboczych z dzielnicowymi,
pedagogami na rzecz poszkodowanych
i sprawców przemocy. Wspólnie z funkcjonariuszami policji monitorują środowisko zagrożone przemocą. Nasi klienci
są również objęci wsparciem psychologa oraz poradnictwem prawnym.
Wspomniała Pani o współpracy
z dzielnicowymi. Rozumiem, że GOPS
współpracuje też z innymi instytucjami o charakterze społecznym?
Jak najbardziej. Pracujemy w różnych środowiskach i tam, gdzie mamy
do czynienia z przemocą, działamy
wspólnie z funkcjonariuszami policji i dzielnicowymi. Współpracujemy
również ze służbą zdrowia w przypadku osób starszych, chorych i niepełnosprawnych kierowanych do DPS,
oraz osób uzależnionych i bezdomnych. Mamy stały kontakt ze szkołami
i przedszkolami, ponieważ realizujemy
program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” – wspieramy dzieci w formie gorących posiłków. Współdziałamy
ponadto z PCPR i innymi instytucjami
pracującymi na rzecz osób wymagających pomocy.
Z jakich form pomocy i działalności ośrodka obecnie ludzie najczęściej
korzystają?
Najczęściej są to różnego rodzaju
świadczenia w formie zasiłków. Korzystają z nich przeważnie osoby bezrobotne, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne i niepełne. Według ustawy
o pomocy społecznej o pomoc mogą
się ubiegać osoby samotne, których dochód netto nie przekracza kwoty 634 zł,
a w przypadku rodziny – kiedy dochód
na osobę nie przekracza 514 zł. Najwięcej wypłacamy zasiłków okresowych
z tytułu bezrobocia, niepełnoprawności, długotrwałej choroby. Mamy zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych bez

zabezpieczenia rentowego. Świadczenia
te finansowane są z budżetu Wojewody
Mazowieckiego. Natomiast zasiłki celowe przeznaczone ma zakup żywności
opału, leków są zabezpieczane przez
samorząd. Inną formą pomocy jest
program dożywiania, poprzez dofinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach. Na realizację wszystkich zadań w 2017 r. Ośrodek ma ustalony budżet w wysokości 14 140 401 zł, w tym
z budżetu gminy pochodzi 1 013 029 zł
i z budżetu Wojewody – 13 127 372 zł.
Zakres załatwianych spraw jest
ogromny, a ilu pracowników liczy
GOPS w Wolanowie?
Obecnie zatrudnionych jest 9 osób,
w tym 4. pracowników socjalnych realizujących zadania wynikające z ustawy
o pomocy społecznej i ustawy o stypendiach, 3. pracowników realizujących
zadania, wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawy za życiem i ustawy
o świadczeniach wychowawczych, asystent rodziny od zadań, wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej, oraz opiekunki osób starszych. Obowiązków wciąż przybywa,
na szczęście pracownikom nie brakuje
kreatywności, dlatego nowe zadania
staramy się realizować w miarę niezmienionym składzie personalnym.
Proces administracyjny wymaga od
nas wydawania decyzji – jesteśmy organem na terenie gminy, który wydaje
ich najwięcej, około 3 207 rocznie.
Bardzo dziękuję za poświęcony
nam czas!
Rozmowę przeprowadził
Stanisław Prażmowski
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Z AKTUALNYCH PRAC R ADY GMINY
Za nami okres wakacyjny, czas
w którym zazwyczaj radni Rady Gminy Wolanów organizują sobie przerwę
w pracy przynajmniej na jeden miesiąc.
Tym razem tak się nie stało, ponieważ
zarówno w lipcu, jak i w sierpniu zachodziła konieczność zwołania sesji
Rady Gminy. Organizowane również
były posiedzenia komisji stałych.
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów oraz
Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zajmowali się analizą utrzymania sieci kanalizacyjnej.
Prowadzono dyskusje w temacie kosztów utrzymania sieci oraz przystąpienia
do działań zmierzających do jej uszczelnienia. Wspólnie z przedstawicielami
Wodociągów Radomskich dokonano
objazdu sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie gminy Wolanów.
Na sesji w dniu 28 lipca Rada
Gminy przyjęła następujące uchwały
w sprawie:
- Programu Rewitalizacji dla Gminy
Wolanów na lata 2016–2023,
- ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
- zmian w uchwale budżetowej na
2017 rok.
W dniu 29 sierpnia odbyła się następna sesja, na której radni podjęli
uchwały:
- w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2017–2022,
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

W sierpniu, zgodnie z planem pracy
ustalonym na 2017 rok, członkowie Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia udali się do poszczególnych placówek oświatowych, sprawdzając ich stan
przygotowania do rozpoczęcia roku
szkolnego 2017/2018.
W dniu 28 września odbyła się kolejna sesja Rady Gminy, na którą przybyli
zaproszeni goście: Starosta Powiatu Radomskiego – Mirosław Ślifirczyk, zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Radomiu – kom. Dariusz Szymański
oraz Komendant Komisariatu Policji
w Zakrzewie – asp. Bogdan Waniak.
Przedmiotem obrad były rozmowy odnośnie udzielanych dotacji ww. podmiotom. W 2017 roku zgodnie z podjętą
uchwałą Gmina Wolanów udzieli pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu
w postaci dotacji celowej w wysokości
300 000,00 zł na realizacje zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
3566W Konary – Mniszek”. Natomiast
Komenda Miejska Policji w Radomiu
zwróciła się z prośbą o dofinansowanie
zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Zakrzewie
– w celu usprawnienia funkcjonowania
Punktu Przyjęć Interesantów w Wolanowie. Rada Gminy Wolanów odniosła
się pozytywnie do powyższej prośby.

GMINA WOLANÓW
LIDEREM REGIONU

Gmina Wolanów Liderem Regionu
2017 w kategorii Samorząd: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Najlepsze firmy, instytucje i samorządy w regionie po raz dwunasty zostały uhonorowane w konkursie „Echa
Dnia” – „Liderzy Regionu 2017”. Kapituła nagradzała samorządy w różnych
kategoriach.
Liderem Regionu 2017 w kategorii
Samorząd: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA została gmina Wolanów,
Aby zaspokoić potrzeby edukacji
przedszkolnej najmłodszych mieszkańców gminy i spełnić oczekiwania ich
rodziców, zostało wybudowane i oddane do użytku Samorządowe Publiczne
Przedszkole w Wolanowie.
Przedszkole to nowoczesna i doskonale wyposażona placówka edukacyjna. Pomieści siedem oddziałów i jest
przeznaczone dla dzieci w wieku od
2,5 do 6 lat. Układ funkcjonalny budynku został tak zaprojektowany, aby
zapewnić jak najlepsze wykorzystanie
pomieszczeń, odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne BHP oraz sprawność świadczonych usług.

GMINA WOLANÓW NA POWIATOWO-GMINNYCH DOŻYNKACH
10 września odbyły się PowiatowoGminne Dożynki w Chwałowicach.
Gmina Wolanów również uczestniczyła w tych uroczystościach. W konkursie wieńców dożynkowych, spośród
14 pięknych, kolorowych, wykonanych
zgodnie z zasadami, które obowiązy-

wały na staropolskiej wsi, Gmina Wolanów zajęła II miejsce.
Wieniec ośpiewywał Zespół „Wolanianki”, który również występował
na scenie podczas przeglądu zespołów
ludowych.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
Zakończyły się prace związane
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w największej placówce oświatowej
Gminy Wolanów, tj. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Wolanowie przy
ul. Kolejowej 17.
Przypomnijmy, że budynek szkoły
został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej i oddany do użytkowania w roku 1997. Budynek spełnia
funkcję edukacyjną i wychowawczą.
Dotychczas mieścił się tu Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Wolanowie, a od
września br. placówka przyjęła nową
nazwę – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wolanowie. Obiekt, z racji swojego
20-letniego funkcjonowania i eksploatacji wymagał kompleksowej termomodernizacji. Dlatego pierwszym z etapów
była wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W przyszłości planowane są kolejne
działania termomodernizacyjne.
Etap I polegał na wymianie okien
na nowe szczelne okna, spełniające wymagania izolacyjności cieplnej, nawiązujące kształtem do istniejących okien.
Są to okna jednoramowe rozwiernouchylne z profili PCV w kolorze białym, z możliwością rozszczelnienia.
Znajdujące się w budynku drewniane

drzwi zewnętrzne zostały wymienione
na nowe, spełniające wymagania izolacyjności cieplnej i stanowiące właściwe zabezpieczenie budynku. Drzwi
zewnętrzne z profili PCV, posiadają
przeszklenie dwuszybowe. Szyby wykonano ze szkła bezpiecznego. Drzwi
z blokadami przeciwwyważeniowymi
wyposażone są w dwa zamki oraz samozamykacz, zamontowany na 1 skrzydle
drzwi frontowych z możliwością ustawienia skrzydła w pozycji otwartej.
Roboty zostały wykonane w umownym terminie do 25 sierpnia 2017 r.
zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną. Wykonawcą zadania było
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDREM” Sp. z o.o. z siedzibą
w Kielcach. Koszt inwestycji wyniósł
498 651,75 zł, z czego kwota 371 000 zł
to środki pochodzące z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, otrzymane w formie pożyczki z zakresu
Ochrony powietrza – Wspieranie zadań
z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej.
Zasadność podjęcia prac związanych z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej wynikała m.in. ze sporządzonego audytu energetycznego oraz
przeglądu stanu technicznego stolarki. Dokumenty te wykazały niezadowalający stan techniczny otworów
okiennych i drzwiowych budynku, złej
izolacyjności okien, co w sumie powodowało niedogrzewanie pomieszczeń
i nadmierną ucieczkę energii cieplnej.
Dzięki inwestycji placówka zyskała na
atrakcyjności, redukcji kosztów oraz
niższych współczynnikach przenikania ciepła.

POLICYJNY PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
W lipcu tego roku został otwarty
Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów
w Wolanowie. Wójt Gminy przekazał
w użyczenie lokal po byłym Posterunku Policji. Pomieszczenia wyremontowane przy wsparciu środków z budżetu
Gminy zostały wyposażone w sprzęt
komputerowy.
W otwarciu uczestniczyli: Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu – kom. Dariusz Szymański, Komendant Komisariatu Policji w Zakrzewie – asp. Bogdan Waniak, Kierownik

Posterunku Policji w Przytyku – asp.
sztab. Rajmund Kapusta, Wójt Gminy
Wolanów – Adam Gibała oraz radni
Rady Gminy Wolanów: Teresa Pankowska, Adam Hernik, Bogumił Towarek,
Tadeusz Gibała i Zbigniew Prawda.
Dzięki takiej lokalizacji mieszkańcy będą mieli ułatwiony kontakt z posterunkowymi, co wpłynie na pewno
na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie. Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów czynny jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00 – 11.00.

DEMONTAŻ
I UTYLIZACJA AZBESTU
W związku z Programem obowiązującym w 2017 r. „Usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu na terenie
województwa mazowieckiego” ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Gmina Wolanów otrzymała na podstawie umowy
Nr 0713/17/OZ/D z dnia 26 września
2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Wolanów”.
Całkowity koszt realizacji zadania
wyniósł 41 922,43 zł brutto. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć
85% kosztu kwalifikowanego brutto
zadania.
W ramach realizowanego zadania
usunięto z terenu Gminy Wolanów
wyroby zawierające azbest w ilości
134,92 Mg.

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
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
30 lipca na boisku przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie odbył się Gminny Festyn. Atrakcji
było co niemiara, a pogoda – wprost
wymarzona na imprezę „pod chmurką”.
Na pięknie udekorowanej scenie
ciepłymi słowami wszystkich gości
przywitał Wójt Gminy, pan Adam Gibała. Po wystąpieniu Włodarza Gminy
na scenie swoje umiejętności zaprezentowali dzieci i młodzież z Gminnego
Centrum Kultury w Wolanowie. Następnie na estradę wkroczyli pełni energii tancerze z formacji tanecznej „26600”, którzy porwali do zabawy licznie
zgromadzoną publiczność. Tańcom nie
było końca, kiedy na scenie rozbrzmiała ludowa muzyka w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice” oraz
Zespołu Ludowego „Guzowianki”.
Niezapomnianą dawkę humoru dostarczył publiczności kabaret „CIACH”,
który zaprezentował swoje popisowe
skecze, rozbawiając publiczność do łez.
W dalszej kolejności na scenie pojawiła
się grupa „pozytywnie zakręconych”
kobiet, czyli „Babska Rzeczpospolita”
z Klwowa, która zaśpiewała znane i lubiane utwory muzyczne.
W godzinach popołudniowych zabawa rozpoczęła się na dobre przy rytmach muzyki disco polo. Jako pierwszy wystąpił zespół „ELECTIV”. Zaśpiewał on covery najbardziej znanych
utworów muzyki tanecznej. Następnie
na scenie pojawiła się długo wyczekiwana gwiazda wieczoru – zespół
„PLAYBOYS”. Energetyczna muzyka,
szaleństwo na scenie oraz wśród pub-
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Powitanie gości przez Wójta Gminy Wolanów – Adama Gibałę

liczności to idealne określenia dla tego
występu. Chłopaki z zespołu rozgrzali
swoich fanów, dając fenomenalny koncert. Na zakończenie na scenie pojawił
się zespół „CDN”, przy którego utworach goście bawili się do późnych godzin wieczornych.
Podczas festynu zarówno dzieci, jak
i dorośli miło spędzili czas, korzystając
z licznych atrakcji, takich jak: dmuchana zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa,
karuzela czy przejażdżka koniem, oraz
uczestnicząc w przygotowanych przez
Gminne Centrum Kultury w Wolanowie konkursach i zabawach. Można też
było spróbować lokalnych produktów,
m.in. firmy „Figand”, i tradycyjnych
potraw – takich jak: grochówka, porka, pyzy oraz wybornego smalcu. Nie
zabrakło także corocznego wakacyjne-

Stoiska na festynie były oblegane przez
zwiedzających

go kiermaszu, przygotowanego przez
Gminne Centrum Kultury. Na stanowisku tym można było zakupić unikalne,
ręcznie robione arcydzieła: bransoletki, łapacze snów, anioły z masy solnej
i gipsu oraz wiele innych przepięknych
ozdób do naszych domów. Wśród gości przeprowadzona została również
loteria fantowa. Rozdano wiele nagród
i upominków.
Niedziela minęła w bardzo przyjemnej, rodzinnej atmosferze, a licznie
przybyli mieszkańcy pokazali, że Wolanów potrafi się bawić.
Wójt Gminy, pan Adam Gibała serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom i organizatorom. Do zobaczenia za
rok!

NARODOWE CZYTANIE
2 września w całej Polsce odbyło się
szóste Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. Tegoroczna
akcja była poświęcona dziełu „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego.
Organizatorem „Narodowego Czytania” w naszej Gminie była Gminna
Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury w Wolanowie. Impreza
odbyła się w miejscowym parku, gdzie
podczas codziennych zakupów przewijała się masa ludzi, którzy mimochodem, dzięki nagłośnieniu mogli posłuchać fragmentów wybranych scen.
Uroczystego otwarcia dokonał wójt
Gminy Wolanów – Adam Gibała. Do
czytania wybranych scen jednego
z najważniejszych dzieł polskiej literatury zaproszeni zostali przedstawiciele miejscowych instytucji i placówek
oświaty, działacze społeczni oraz młodzież szkolna.
Impreza cieszyła się zainteresowaniem nie tylko osób czytających, ale
również mieszkańców i przechodniów,

S

którzy choćby na chwilę zatrzymywali się, by posłuchać fragmentów scen
i obejrzeć przygotowaną wystawę. Po
raz kolejny Narodowe Czytanie było dla
nas wszystkich czasem inspirujących
refleksji, przynoszących radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim, którzy włączyli się w realizację tegorocznej edycji Narodowego
Czytania.

„COBI SAMO SIĘ NIE ZROBI”

Nieformalna samodzielna grupa pn.
KUŹNIA WARTOŚCI LOKALNYCH
w ramach programu FIO – Mazowsze
Lokalnie realizuje projekt pn. „COBI
samo się nie zrobi”, którego celem
jest zaaktywizowanie mieszkańców
poprzez zabawę i rekreację, opartą na
twórczym rozwoju manualnym, edukacyjnym i społecznym wykorzystującym swoją wyobraźnię do tworzenia
z klocków COBI niepowtarzalnych
konstrukcji.
Uczestnicy mają już za sobą prawie trzy miesiące fantastycznych zajęć,
w których chętnie biorą udział zarówno
dzieci, jak i dorośli. Na tych spotkaniach
powstają kolejne miniaturowe konstruk-

cje z klocków COBI oraz odbywają się
mini rozgrywki w grach planszowych.
Wszystko przebiega w bardzo radosnej,
pełnej humoru atmosferze i z dużym
poczuciem wyobraźni.
Zajęciom manualnym towarzyszyły
również spotkania społeczno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych nt. profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa oraz
imprezy w plenerze. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy i zabawa klockami COBI na festynie z okazji otwarcia nowego Samorządowego
Publicznego Przedszkola w Wolanowie
i piknikach edukacyjnych, zorganizo-

wanych we wrześniu we wszystkich
szkołach podstawowych w gminie Wolanów.
Kolejną wystawę planujemy już niebawem. Szczegóły przekażemy w następnym wydaniu pisma „Nasz Wolanów”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My
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„MAŁY PRZEDSZKOLAK – WIELKI CZŁOWIEK”

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA W WOLANOWIE

3 września 2017 r. to ważna data dla
całej społeczności szkolnej i gminnej.
W tym właśnie dniu odbyło się uroczyste otwarcie nowego – Samorządowego
Publicznego Przedszkola w Wolanowie. Uroczystość tę rozpoczął przepiękny występ przedszkolaków. W tym
doniosłym wydarzeniu udział wzięła
społeczność gminy. Przybyli również
zaproszeni goście: Dawid Ruszczyk
– pełnomocnik posła Leszka Ruszczyka, Rafał Rajkowski – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
Krzysztof Murawski – kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Mirosław Ślifirczyk – starosta
radomski, Józef Bakuła – dyrektor PUP
Radom, Małgorzata Piszczek – z-ca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty, ks. Tadeusz Kszczot – proboszcz parafii w Wolanowie, radni gminy i wiele
innych osób.
Wszyscy przybyli na tę uroczystość
goście zostali powitani przez Wójta
Gminy – Adama Gibałę oraz dyrektor
przedszkola – Aldonę Trzeciak. Następnie odbyło się uroczyste przecięcie
wstęgi, po którym ksiądz kanonik Tadeusz Kszczot poświęcił budynek. Od
tego momentu wszyscy przybyli goście
mogli oficjalnie zwiedzać i podziwiać
piękny obiekt przedszkolny.
W swoim wystąpieniu Wójt Gminy powiedział: „Kilkanaście dni temu
zostało oddane do użytkowania Samorządowe Publiczne Przedszkole
w Wolanowie, które już zaczęło tętnić
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życiem, jest bardzo nowoczesne i dobrze wyposażone. Zostało wybudowane i oddane do użytku w niedługim

czasie. Chcę powiedzieć, że jednym
z moich planowanych zadań do realizacji w obecnej kadencji była budowa
przedszkola gminnego w Wolanowie.
Decyzja o budowie musiała być więc
podjęta szybko”.
Gospodarze usłyszeli, ze strony rodziców oraz zaproszonych gości wiele
słów uznania oraz podziękowań za trud
i zaangażowanie wkładane każdego
dnia przy budowie przedszkola. Wręczono również kwiaty oraz liczne upominki.

Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny, o wymiarach: 34,28 m
długości, 33,18 m szerokości, 7,55 m
wysokości, posiada własną kotłownię. Kubatura całego obiektu wynosi 6 135 m3. Powierzchnia całkowita
– 1 723 m2, powierzchnia użytkowa
– 1 223 m2, powierzchnia zabudowy
– 813 m2. Całkowity koszt inwestycji
opiewa na kwotę 4 641 394 zł.
Wójt Gminy – Adam Gibała serdecznie podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tej placówki oświatowej. Szczególne podziękowania skierował do radnych za podjęcie
szybkiej decyzji o budowie przedszkola
i wspieranie tej inwestycji przez cały
czas jej trwania, pracownikom Urzędu
Gminy za zaangażowanie w realizację
tego zadania, wykonawcom oraz Pani
Aldonie Trzeciak – dyrektor przedszkola, za pomoc podczas prowadzenia
przedsięwzięcia oraz za przygotowanie
placówki na przyjęcie dzieci.
Na zakończenie pan wójt zwrócił
się do najmłodszych, mówiąc: „To Wy
– Kochani, najmłodsi przyjaciele – jesteście największą wartością i treścią
tego przedszkola. To dla Was ma to
być miejsce szczególne i niech pozosta-

nie na zawsze w Waszej pamięci jako
najszczęśliwsze chwile dzieciństwa,
do którego będziecie wracać w dorosłym życiu. Zatem życzę Wam zawsze
dużo uśmiechu i radości z przebywania w tym przedszkolu i odkrywania
w nim pięknego świata, bo… „Mądrość
nie jest ukryta na wyżynach szkół
i uniwersytetów, lecz w przedszkolnej
piaskownicy”.
Uroczystość uświetnił występ zespołu dziecięcego „Mniszkowiaczki” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku, program artystyczny w wykonaniu
dzieci i młodzieży z GCK w Wolanowie
oraz Zespół „Wolanianki”.
Nie zabrakło również ciekawych
atrakcji dla dzieci, takich jak: place zabaw, zjeżdżalnia, basen z piłeczkami,
gry, zabawy, wystawa klocków „Cobi”,
malowanie twarzy itp.
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WAKACJE 2017 W GMINNYM CENTRUM KULTURY ZA NAMI!
To było lato pełne inspiracji,
a przede wszystkim świetnej zabawy.
Warsztaty plastyczno-techniczne, malarskie spotkania w plenerze, czy kreatywne projektowanie DIY to tylko
część z atrakcji, jakie czekały na dzieci
i młodzież z naszej gminy.
Uczestnicy wakacyjnych zajęć organizowanych w Gminnym Centrum
Kultury w Wolanowie i w świetlicy
wiejskiej w Mniszku mogli własno-

ręcznie zaprojektować koszulkę, gitarę,
uszyć z filcu niespotykane wzory na
poszewkę, czy zaśpiewać w konkursie karaoke swoje ulubione przeboje.
Prócz zajęć kreatywnych nie zabrakło
konkursów z nagrodami: Kalambury,
Państwa – Miasta oraz konkurs ,,Bezpieczne wakacje’’, w którym wykonywaliśmy plakaty ostrzegające przed zagrożeniami na wakacjach.
Pogoda nam dopisywała, dlatego
z przyjemnością organizowaliśmy wycieczki pełne dziecięcych uśmiechów,
słońca i zachowanych w pamięci wspomnień. Byliśmy z wizytą w Radomskiej Manufakturze Słodyczy, gdzie
m.in. kręciliśmy własnoręcznie wykonane lizaki i poznawaliśmy nowe smaki; w Kazimierzu Dolnym jeździliśmy
meleksami i pływaliśmy statkiem po

Wiśle, podziwiając wspaniałe widoki
i architekturę, nie zapomnieliśmy też
o pamiątkach i kogutach z ciasta. Poza
tym, były zajęcia na świeżym powietrzu – malarskie inspiracje, dzięki którym ogrodzenie wokół GCK zamieniło się w kolorowe dno morskie. Wraz
z dziećmi wybraliśmy się na seans do
kina na zabawne ,,Gru, Dru i Minionki’’. Nie zabrakło gier i zabaw, uwielbianej przez dzieci loterii fantowej,
organizowanej dla uczestników zajęć,
a także słodkości, lodów na ochłodę
i wspólnej zabawy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom wakacyjnych zajęć w GCK
i w Świetlicy w Mniszku za liczny
udział, nowe inspiracje i codzienne
uśmiechy na twarzy. Na wspólne wakacyjne lato zapraszamy już za rok!
GCK w Wolanowie

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
Ć W GMINNYM CENTRUM
KULTURY W WOLANOWIE
W ROKU
U ARTYSYCZNYM
M 2017/18

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Godz. 10.00 – 19.30

godz. 10.00 – 19.30

godz. 10.00 – 21.30

godz. 10.00

godz. 10.00 – 18.00
I w mies. 21.00

Zajęcia komputerowe – pomoc
w pisaniu prac szkolnych, cv,
wyszukiwanie informacji na
stronach www. itp.

Zajęcia wokalne
Godz. 15.45

Stowarzyszenie Seniorów
(spotkania co II środa
miesiąca)
Godz. 11.00

Zajęcia z języka angielskiego
Gr. I
Godz. 15.00 -15.45

Zajęcia plastyczno
-techniczne
Godz. 15.30

Chór GCK
godz. 15.30

Zajęcia taneczne
Grupa ,,26-600’’
Godz. 17.00
II grupy

Klub Malucha
Godz. 15.00

Zajęcia z jęz. angielskiego
Gr. II
Godz. 15.45 – 16.30

Spotkanie Uniwersytetu
III – go wieku
(pierwszy piątek mies.)
Godz. 18.00

Zumba
Godz. 18.00

Kreatywne zajęcia
świetlicowe – gry, zabawy,
pomoc w odrabiani lekcji
itp.

Kurs Komputerowy dla
dorosłych
Godz. 15.30
Nauka gry Keyboard
Godz. 16.00

Zajęcia z jęz. angielskiego
Gr III
GODZ. 16.30 – 17.15
Zajęcia z jęz. angielskiego
Gr. IV
GODZ. 17.15 – 18.00
Nauka gry Keyboard
Godz. 16.00

Zumba
Godz. 18.00

W godzinach otwarcia GCK w Wolanowie, dostępne są komputery z bezpłatnym Internetem, bilard, ping – pong, gry planszowe.
W godzinach otwarcia GCK zajmujemy się także usługami drukowania i ksero, bindowanie, laminowanie itp., tworzymy dekoracje
tematyczne na wszelkiego rodzaju uroczystości, , sesje rady gminy; organizujemy i współorganizujemy imprezy okolicznościowe,
projektujemy zaproszenia, plakaty, informacje, przygotowujemy się do kiermaszy świątecznych lub okolicznościowych – tworząc
rękodzieło. Przygotowujemy się także do zajęć i organizowania naszej pracy.
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NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK WAKACJI 2017
4 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie odbyło
się uroczyste zakończenie wakacji dla
dzieci i młodzieży, w tym podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2017”.
Konkurs przeprowadzono zarówno w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wolanowie, jak i w jej filii w Mniszku
i adresowano go do dzieci i młodzieży
do 18 lat. Celem konkursu było zwiększenie zainteresowania książką wśród
młodych czytelników oraz kształtowanie nawyków czytelniczych w tej populacji wiekowej mieszkańców naszej
gminy poprzez aktywne odwiedzanie
biblioteki, wypożyczanie oraz czytanie
dużej ilości książek podczas wakacji.
W tegorocznej wakacyjnej edycji konkursowej w gminie Wolanów wzięło
udział 158 uczestników, z których wyłoniono 10 najaktywniejszych czytelników. Konkurs trwał od 26 czerwca do
31 sierpnia 2017 r.
Spotkanie podsumowujące odbyło
się w bardzo miłej atmosferze, przy konsumpcji słodkich poczęstunków rozdano tegorocznym laureatom nagrody.
I miejsce i tytuł „Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji 2017” otrzyma-

Wyróżnieni uczestnicy

ła Aleksandra Chodyra z Franciszkowa
za przeczytanie w okresie wakacyjnym
przeszło 70 książek. W dalszej kolejności, biorąc pod uwagę liczbę wypożyczonych książek oraz aktywność
czytelniczą, wyróżnieni zostali: Maria

Murawska, Artur Birkowski, Patrycja
Durak, Małgorzata Szycko, Wiktoria
Lożyńska, Szymon Rojek, Patrycja
Kwiatkowska oraz rodzeństwo Justyna
i Damian Walczykowie.

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
Ć NA ŚW
WIETLICY
W MNISZKU
W ROKU
U ARTYSYCZNYM
M 2017/18

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

Godz. 14.00 – 18.00

godz. 14.00 – 18.00

godz. 14.00 – 18.00

godz. 14.00 – 18.00

Zajęcia komputerowe – pomoc
w pisaniu prac szkolnych, cv,
wyszukiwanie informacji na
stronach www. itp.

Klub Malucha
Godz. 15.00

Zajęcia
Wokalne
Godz. 15.00

Kreatywne zajęcia
świetlicowe – gry, zabawy,
pomoc w odrabiani lekcji
itp.
Godz. 15.00

Zajęcia plastyczno – techniczne
Godz. 15.30

Aerobik 40+
Godz. 16.45

Zajęcia komputerowe –
projektowanie na wesoło.
Godz. 16.30

Kreatywne zajęcia
świetlicowe – gry, zabawy,
pomoc w odrabiani lekcji
itp.

Kreatywne zajęcia
świetlicowe – gry,
zabawy, pomoc w
odrabianiu lekcji itp.

PIĄTEK

ŚWIETLICA ZAMKNIĘTA
Zajęcia komputerowe
Godz. 16.00
Obróbka montaż audio –
video – zajęcia.

W godzinach otwarcia Świetlicy w Mniszku dostępny jest darmowy dostęp do komputera i Internetu, ping – ponga,
piłkarzyków, siłowni, kolorowanek, gier planszowych itp . W godzinach otwarcia świetlicy można skorzystać z usług
drukowania i ksero, drukarki 3D. Pomagamy także w tworzeniu dokumentów cv, listów motywacyjnych, wypracowań,
referatów itd.
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JARMARK LUDOWY TYNDY-RYNDY
W niedzielę 9 lipca w Bieniędzicach odbył się Jarmark Ludowy pn.
„Tyndy-Ryndy”. Wielu mieszkańców
gminy przybyło na szkolne boisko,
by samemu poczuć niezwykły klimat
tego miejsca i wydarzenia. Można
było potańczyć w rytm muzyki ludowej i posmakować kuchni regionalnej. Tego typu imprezy to najlepszy
dowód na to, że kultura i obyczaje
ludowe są wciąż obecne na ziemi wolanowskiej.
Marcin Ciężkowski

AKTYWNE LATO ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „BIENIĘDZICE”
SPOTKANIE Z PIOSENKĄ LUDOWĄ 2017
W niedzielne popołudnie 22 sierpnia tego roku w sali gimnastycznej
Zespołu Placówek Oświatowych w Policznej odbyło się Spotkanie z Piosenką
Ludową. Spotkania te nie mają charak-

OBCHODY JUBILEUSZU 600-LECIA
PARAFII ZAKRZEW
W dniu 5 sierpnia gościliśmy
z okazji Jubileuszu 600-lecia w parafii
Zakrzew. Na scenie odbywały się prezentacje zespołów ludowych oraz młodzieżowych. Żywiołowy taniec, radosny śpiew, stroje ludowe – to wszystko
urzekło zebraną publiczność, która nie
szczędziła braw, dziękując wykonawcom za wspaniałe występy.
LIPCOWA „POTAŃCÓWKA POD DĘBEM”
W lipcu na zaproszenie Pani Ilony Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi
Radomskiej mieliśmy zaszczyt wziąć
udział w „Potańcówce pod Dębem”.
Marcin Ciężkowski

teru konkursu, więc nie jest powoływane żadne jury do oceny występów.
Jest to integracja zespołów poprzez
wspólną zabawę, a także kultywowanie
tradycji autentycznego muzykowania
i śpiewu ludowego. Zaprezentowało się
25 formacji muzycznych. Każdy zespół
schodzący ze sceny żegnano gromkimi brawami, a gospodarze wręczając
dyplomy i kosze słodyczy, zapraszali
na następne spotkania. Zarówno publiczność, jak i samych artystów rytmy
muzyki ludowej porwały do tańca.
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Z KART HISTORII. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W JAROSŁAWICACH
Dzieje większości miejscowości stanowiących parafię Jarosławice sięgają
czasów odległej starożytności. Z przeprowadzonych przez archeologów
z Polskiej Akademii Nauk na tym terenie w latach 1960–1965 badań wynika,
że już w późnej epoce kamienia, tj. ok.
3 tys. lat temu, tutaj zamieszkiwali nasi
praprzodkowie. Stwierdzono też, że już
w 1200 r., za Piastów istniało w Jarosławicach grodzisko „obronno-misyjne”
z kaplicą. Grodzisko i 5 innych miejscowości wraz z radomską „Piotrówką”
tworzyło zespół fortyfikacyjno-obronny, zniszczony w 1240 r. przez najazd
Tatarów.
Właściwe osadnictwo i nazwa miejscowości pojawiły się za czasów Władysława Łokietka (1260–1333), który w zamian za pomoc w zjednoczeniu ziem
polskich nadawał swoim wiernym rycerzom dobra (ziemie). Jednym z takich
rycerzy był Jarosław Mareusz (vel Marcuszewski), herbu „Lewart”. Według ks.
Jana Długosza (kronika Polaków ksiąg
12 oraz: Libri Beneficiorum – Księgi dobrodziejstw – ksiąg 2) w 1325 r.
otrzymał on ziemię od króla, a od bpa
krakowskiego Lamberta zezwolenie na
wybudowanie kościoła parafialnego p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w założonej w 1326 r. wsi o nazwie
Jarosławice – utworzonej od imienia
właściciela. Nie ma dokumentów, mówiących o relikwiach umieszczonych
w głównym ołtarzu ani też opisu pierwszego obrazu Najświętszej Maryi Panny. Podanie głosiło, że wizerunek Matki
Boskiej umieszczony na obrazie objawił
się na frontonie kościoła, a kiedy indziej
na parkanie wokół kościoła w chwilach

kiedy niebezpieczeństwo zagrażało parafianom. Innym źródłem historycznym
dla dziejów parafii jest kronika pt. „Dekanat Radomski” ks. Jana Wiśniewskiego, wydana w 1910 r. po polsku, w czasie kiedy jeszcze nie było suwerennego
państwa, co nastąpiło dopiero w 1918 r.
Ks. Jan Wiśniewski – historyk parafii
w ówczesnym Dekanacie Radom – był
w Jarosławicach w 1908 r., badał kronikę i księgi parafialne i na tej podstawie
wydał swoją książkę. Wiedzę do niej
czerpał z tejże kroniki oraz z przekazu
ustnego od starszych parafian. Według
zapisów w kronice parafii, cudowne
ocalenie obrazu i mieszkańców dokonało się w lipcu 1656 r. podczas „potopu
szwedzkiego”. Wizerunek matki Boskiej ukazał się na frontonie kościoła
zanim wkroczyli wycofujący się spod
Jasnej Góry Szwedzi. Postępująca armia
Karola Gustawa z Rawy Mazowieckiej
na Radom wysłała oddział zwiadowczy pod dowództwem gen. Rogera db
Aschenberga, który to pod Jarosławicami wpadł w zasadzkę Polaków i uciekł
do Radomia. Ten czyn dał czas (2 dni)
na wyniesienie obrazu, naczyń liturgicznych i samych mieszkańców na ukrycie
się w pobliskich lasach, gdyż właściwa
armia szwedzka spaliła kościół i wieś.
Po zakończonej wojnie zbudowano
tymczasową kaplicę, w której umieszczono obraz Najświętszej Maryi Panny. W 1682 r. do Jarosławic przyjechał
ociemniały ks. Jan Gawroński. Słyszał
on o cudownym obrazie i postanowił
udać się tu z pielgrzymką. Po przyjeździe na miejsce poszedł wraz z woźnicą
do kaplicy przed obraz NMP i tam modląc się doznał cudu przejrzenia na oczy.
Na dowód swojej wdzięczności dla Matki Bożej i na pamiątkę tego cudu odbudował kościół z drzewa modrzewiowego, który przetrwał do 1939 r., ufundował ołtarz główny i dokonał renowacji
obrazu. Całość była gotowa w 1700 r.
W głównym ołtarzu był obraz Ukoronowania Matki Boskiej w Niebie. Nad
głową Bogurodzicy Bóg Ojciec i Bóg
Syn podtrzymują koronę, głowę Matki Bożej otaczały promienie i gwiazdy.
Przypuszcza się, że obecny obraz jest
z tamtego okresu – po renowacji lub namalowany nowy według obrazu pierwotnego. W 1940 r. kościół został rozebrany
na części i ukryty przez parafian, podobnie obraz, gdyż hitlerowcy wysiedlili mieszkańców i urządzili tu poligon

wojskowy. Po zakończonej wojnie obraz
powrócił do złożonego tymczasowego
kościoła. W latach pięćdziesiątych został wybudowany kościół murowany, na
planie kościoła drewnianego, w którym
był ołtarz z 1700 r. Obecnie jest nowy
ołtarz główny z cudownym obrazem,
przed którym każdy może wnosić prośby do Bogarodzicy, Matki matek i nikt
nie odejdzie bez Jej wsparcia.
Przy okazji krótkiego zarysu należy
wspomnieć o znanych z historii postaciach, które modliły się tu przed cudownym obrazem. W 1556 r. rodzony
młodszy brat Jana Kochanowskiego zawarł małżeństwo z Anną Młodnicką. Na
tym ślubie Jan był drużbą, a w dwa lata
później, w 1558 r., podawał do chrztu
jego córkę Krystynę. Anna i Mikołaj
otrzymali w posagu Jarosławice, Bieniędzice i Młódnice i w posiadaniu tych
ziem oni i ich potomkowie byli ponad
250 lat. Z kolei Jan Kochanowski ożenił się w 1565 r. w Przytyku z Dorotą
Podlodowską. Małżeństwo otrzymało
w wianie wsie Krzyszkowice, Gaczkowie i Oblas, które następnie zamieniono
ze starszym bratem Kasprem na Czarnolas. Tam pozostali do końca życia.
Kasper Kochanowski, ożeniony z Elżbietą Dzikówną z Cerekwi, Krzyszkowice i Gaczkowice sprzedał Konarskim
– znanym działaczom politycznym za
czasów ostatniego króla Polski, współtwórcom Konstytucji 3 Maja (Stanisławowi i Xaweremu). Od Konarskich
Krzyszkowice i Gaczkowice przeszły
w ręce zięcia Xawerego Konarskiego
– generała Wojsk Polskich w armii Napoleona – M. Bronikowskiego. W czasie
kampanii Napoleona na Rosję w 1812 r.
gen. Mikołaj Bronikowski ginie w Rosji
pod Borodino. Wdowa Anna z Krasińskich w 1802 r. drugi raz wychodzi za
mąż za Michała Modzelewskiego, właściciela Jarosławic Górnych (po stronie
kościoła), kolatora kościoła parafialnego. Włości te pozostały w rekach Modzelewskich i ich następców aż do pocz.
XX w.
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WYSTAWA PRAC LENY FALISZEWSKIEJ
Zapraszamy do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wolanowie na „Kolejną
wystawę prac malarskich” lokalnej artystki, Leny Faliszewskiej, która dzieli
się z nami swoimi nowymi propozycjami obrazów.
Lena Faliszewska, Rosjanka z pochodzenia mieszkająca od 1994 roku
w Wolanowie, przeniosła na swoje płótna zachwyt nad pięknem otaczającej ją
przyrody. Można zobaczyć na nich jesienne krajobrazy, miasto w kroplach
deszczu, kobiece twarze oraz kwiaty.
Artystka maluje techniką olejną, którą

wciąż udoskonala. Malarstwo stanowi
jedną z jej pasji życiowych i wynika
z niezwykłej wrażliwości w postrzeganiu świata – ludzi, przyrody i martwej
natury.

SZLACHETNA PACZKA

Projekt Szlachetna Paczka w Wolanowie nabiera rozpędu. Aby zdążyć
z przedświąteczną pomocą dla potrzebujących rodzin, wolontariusze już zaczęli swoją pracę.
Szlachetna Paczka to projekt, który
dociera do rodzin będących w trudnej
sytuacji materialnej z niezależnych od
siebie przyczyn. Wolontariusze – Super
docierają do ukrytej biedy, nie tej, która
krzyczy i żąda pomocy Jest wiele osób,
które nauczyły się wyglądać na ubogie
i dzięki wzbudzeniu litości zarabiają na
swojej „biedzie”. Takim ludziom nie
pomagamy. Naszym celem jest mądra
pomoc, czyli taka, która daje szansę na
zmianę.
W ubiegłorocznej edycji dzięki pomocy wolontariuszy w naszym rejonie
pomoc otrzymało 25 rodzin.
Marcin Ciężkowski
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Ekspozycję można podziwiać od
24 września do końca listopada 2017 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wolanowie.
Serdecznie zapraszamy!

SOS Z GRZYBÓW LEŚNYCH
Tegoroczna jesień miło zaskoczyła
nas wszystkich grzybami! W każdym
lesie jest ich pod dostatkiem, dlatego
nie dziwi, że panie domu przetwarzają
je ostatnio rozmaicie, według swoich
upodobań i sposobów. Część idzie na
suszenie, część na marynatę lub mrożenie, reszta trafia do bieżącej konsumpcji. Na wszystko wystarczy.
W tym numerze „Naszego Wolanowa” nie może więc zabraknąć przepisu
na danie grzybowe – na wspaniały sos
do ziemniaków czy pieczywa. Porównajmy go z naszymi domowymi recepturami i skosztujmy potem, jak smakuje
w zaproponowanym wydaniu. Przepis
jest sprawdzony i godny polecenia!
Składniki:
• 1 kg grzybów leśnych (poza sezonem mogą być także mrożone)
• 2 duże cebule
• liść laurowy
• ziele angielskie
• sól
• pieprz
• 2 łyżki masła
• łyżeczka mąki pszennej krupczatki
• łyżeczka mąki ziemniaczanej
• 6 łyżek śmietany

Sposób przyrządzenia:
Grzyby przebrać, oczyścić i kilka
razy przepłukać. Pokroić na dowolne
kawałki i wrzucić na wrzątek. Gotować
kilka minut w osolonej wodzie. Odcedzić na sicie.
Cebulę obrać, pokroić w drobną
kostkę, zeszklić na maśle i podlać troszkę wody, dodać przyprawy i grzyby.
Dusić pod przykryciem około 15 minut,
ciągle mieszając, by nie przywarły. Pod
koniec duszenia przyprawić pieprzem
i solą.
Gdy grzyby będą już miękkie, dodać mąkę wymieszaną z zimną wodą
i całość zagotować. Przed podaniem
wlać do sosu śmietanę. Podawać z pieczywem lub ziemniaczkami. Można
posypać koperkiem.
Marcin Ciężkowski

II TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WOLANÓW W PIŁCE NOŻNEJ
W niedzielę 24 września odbył się
II Turniej o Puchar Wójta w Piłce Nożnej
na boisku wielofunkcyjnym w Mniszku.
Pomimo chłodu i dość intensywnych
opadów deszczu w ostatnich dniach poprzedzających imprezę w dniu turnieju
pogoda zrobiła nam prezent i pozwoliła
zaprezentować drużynom swoje umiejętności. Humor i pozytywna energia
dopisywała wszystkim.
Zainteresowanie udziałem w turnieju było ogromne, bo zgłosiło się 9 drużyn (wstępnie zaplanowano 8) – reprezentantów miejscowości z Gminy
Wolanów, sklasyfikowanych w grupy
w drodze losowania:
Grupa A:
1. Strzałków Team
2. Szwadron
3. FC Rzeźniki
Grupa B:
1. Złote Bażanty
2. FC Sterlitamak
3. Młodzik FC
Grupa C:
1. Albatros FC
2. Browar United
3. Mniszek Team
Po rozgrywkach grupowych w półfinale zagrały 4 zespoły:
1. FC Rzeźniki
2. Młodzik FC
3. FC Sterlitamak
4. Browar United
Trzecie miejsce zdobyła drużyna
FC Rzeźniki po walce z zespołem Młodzik FC z wynikiem 3:2. Tym samym
do finału zakwalifikowali się FC Sterlitamak i Browar United.
Klasyfikacja końcowa:
Zwycięzcą został Browar United
z wynikiem 2:0
Miejsca na podium:
1. Browar United;
2. FC Sterlitamak;

II miejsce

I miejsce

3. FC Rzeźniki.
Finaliści dostali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy oraz nagrody
rzeczowe. Pozostałe drużyny biorące
udział w turnieju otrzymały nagrody
rzeczowe.
Statuetkę króla strzelców zdobył
Maciej Zdonek, na co dzień grający
w klubie FC Rzeźniki, a najlepszym
bramkarzem okazał się Błażej Gibała
i otrzymał pamiątkową statuetkę. Błażej gra w zespole Browar United.
Organizatorem imprezy był Gminny Klub Sportowy „JAGUAR” w Wolanowie, który otrzymał mały grant na
organizację II Turnieju o Puchar Wójta
w Piłce Nożnej. Organizatorów turnieju od strony informacyjno-promocyjnej
wsparła Gmina Wolanów i miejscowe
Gminne Centrum Kultury. Zawodnikom i uczestnikom turnieju zagwarantowano posiłek oraz wodę. Zawody zabezpieczone zostały również od strony
medycznej i technicznej. Mecze sędziowało 2 arbitrów.
Impreza dostarczyła wielu emocji,
zawodnicy pokazali na boisku swo-

Król strzelców

je umiejętności i sprawność fizyczną.
Udział w turnieju był okazją do wspólnego spotkania się, rozmów i dobrej
zabawy.
Z niecierpliwością czekamy już na
kolejny tak znakomicie rozegrany turniej, zapraszając Was przy tym serdecznie do wzięcia w nim udziału.
„O r ga n i z a c ja
Turnieju Piłkarskiego
o Puchar Wójta Gminy Wolanów” została dofinansowana z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej” tzw. „małego grantu”.

III miejsce
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UDANY POCZĄTEK LIGI DRUŻYNY K ADETÓW
GKS JAGUAR WOLANÓW
W pierwszym meczu Mazowieckiej 2 Ligi Kadetów w piłce siatkowej chłopców zespół z Wolanowa
spotkał się z drużyną Iskra Warszawa.
W spotkaniu tym zdecydowanie lepiej
zaprezentowali się w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła zawodnicy

z Wolanowa i dlatego wygrali zasłużenie 3:0. Wszyscy siatkarze byli bardzo
zaangażowani i za to im bardzo dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zespół z Wolanowa wystąpił w następującym składzie: Sambor Przemek
– kapitan, Wojcieszak Paweł, Piecze-

niak Artur, Mazur Adam, Kozyra Cezary, Pucuła Patryk, Wójcik Sebastian,
Matysiak Dawid, Warda Kacper, Kacprowicz Kacper, Sobczak Piotr, Gutkowski Mateusz.
Trener zespołu
Ryszard Kosiec

Ryszard Kosiec i jego siatkarze

PIŁKARSKA JESIEŃ „JAGUARA”
Jesienny bój „Jaguara” o pierwsze
ligowe punkty rozpoczął się bardzo dobrze. Po wygranym meczu z MKS Wyśmierzyce (3–2) do rundy jesiennej nasz
zespół przystąpił bez kilku kluczowych
zawodników, którzy postanowili próbować sił w innych klubach; życzę im tam

Wydawca:
Nakład:
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wielu sukcesów. Do drużyny postanowił
powrócić po kontuzji Jakub Kapturski,
który jest na pewno dużym wzmocnieniem.
W sumie po rozegranych siedmiu kolejkach Jaguar zdobył 7 punktów i zajmuje obecnie 11. lokatę w tabeli. Mam

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

nadzieję, że tych punktów będzie przybywać, a tym samym poprawiać się będzie miejsce wśród innych drużyn. Aby
tak się stało, bardzo zachęcamy do kibicowania naszemu zespołowi w kolejnych
siedemnastu pojedynkach ligowych.
Mariusz Kaczor

