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O WCZESNYM LECIE NA PRZEDLECIU…
Po dłużących się zimowych miesiącach i po chłodnym przedwiośniu zawsze
z utęsknieniem wyczekujemy wiosny, a kiedy ta nadejdzie – myślimy już o lecie. Taka
perspektywa czasowa pozwala nam planować sobie tygodnie urlopu i dwa miesiące
wakacji szkolnych.
Tego roku prawie wiosny nie było. Na
przełomie kwietnia i maja nastały bardzo
ciepłe, niemal upalne dni. To sprawiło,
że cała przyroda też przyśpieszyła. Nagle i obficie rozkwitły drzewa w sadach,
a przydrożne akacje całe stanęły w bieli,
wypełniając powietrze cudownym aromatem. Dawno już i lipy pokryły się kwiatem,
choć do lipca daleko; ostatnio w czerwcu
był czas ich kwitnienia, chociaż niegdyś
musiało to być o miesiąc później. Tak przynajmniej sugeruje etymologia nazwy naszego siódmego miesiąca.
Lato więc przyszło tego roku wcześnie,
może nawet za wcześnie, niemal wypierając
poprzednią porę w kalendarzu. Na dodatek
stało się to z taką mocą, że trudno sobie wyobrazić, jak w tej sytuacji będą wyglądać te
dwa stricte letnie miesiące. I chyba tego nie
wiedzą nawet najstarsi górale… Do tych
oczekiwań na upragnione wakacje i błogi
wypoczynek urlopowy dojdzie w tym roku
spora porcja tajemniczości, niepewności
i obaw.
Niektórzy tłumaczą sobie, że ten wiosenny wybuch lata w tym roku może wynikać w dużej mierze z faktu, iż rok temu
obmarzłe na drzewach i krzewach kwiaty
pozbawiły ich owoców, przez co nie straciły
tyle swojej naturalnej siły i po czasie takiego odpoczynku ze zdwojoną mocą zakwitły
w tym roku, wzmocnione jeszcze wyjątkową energią słoneczną. Czy tak mogło być
– trzeba by pytać przyrodników, botaników
i ogrodników.
Jakąś odpowiedź czy podpowiedź mamy
być może także w tzw. mądrościach ludowych, wyrosłych z podpatrywania natury
w przeszłości. Z pewnością i wtedy zdarzały się takie przesunięcia okresu wegetacyjnego roślin w czasie – wcześniejsze bądź
późniejsze nadejścia różnych pór kalendarzowych. Dziś przepowiednie pogodowe
i klimatyczne na poszczególne miesiące,
a nawet dni, formułuje się w oparciu o obserwacje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i wiedzy naukowej, ale kiedyś?
Musiały wystarczyć obserwacje zachowań
przyrody – zwierząt, ptaków i drzew – które
to raczej nieomylnie odczytywały nadchodzące zmiany w swoim otoczeniu. Ślad tego
odnajdujemy w znanych do dziś ludowych
przysłowiach i powiedzonkach typu: „Gdy
gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa”; „Żołędzie pełne i białe, przyszłe
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lato doskonałe”; „Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie”.
Takie i podobne sentencje można by
mnożyć, zwykle się sprawdzają, chociaż…
nie zawsze i nie w pełni. Często anomalia pogodowe i przyrodnicze zdarzają się,
a wtedy rodzą kolejne pytania o przyczyny
tej odmienności. Sam pamiętam wyjaśnienia na ten temat typu: „to przez te loty
w kosmos wszystko się pozmieniało” lub
„może to wszystko przez nawozy sztuczne”.
Gdzieś wśród takich wyjaśnień może i była
odrobina prawdy…
Wracając do pytania o to, jakie będą te
typowe letnie wakacje, skoro już w maju latoś przyszło lato – warto wspomnieć, że odpowiedzi udzielił na portalu społecznościowym także znany polski jasnowidz. Stwierdził, że tym upałom w tym roku jeszcze nie
będzie końca. Obawia się, że towarzyszyć im
mogą groźne zjawiska pogodowe – burze,
niebezpieczne wyładowania atmosferyczne,
huragany, trąby powietrzne, a nawet podtopienia i powodzie w wielu regionach kraju.
Studzi tym samym ogólną radość wczasowiczów z zapowiedzi wielu słonecznych
dni. Letnie ciepło i opalanie się na plażach
wszyscy lubimy, ale burze i grzmoty potrafią wywołać uzasadniony niepokój. Próbkę
tego mieliśmy niedawno w naszej części
Mazowsza, tam trąba powietrzna dokonała
już sporych lokalnych zniszczeń.
Wśród internetowych informacji ze
świata ukazały się niedawno przewidywania pogodowa amerykańskiej agencji
NASA dla tej części Europy i Polski na lipiec i sierpień. Tam również ostrzega się
przed możliwością wystąpienia letnich
upałów, burz i huraganów. Zadziwiająca
zgodność obserwacji i badań naukowych
z przewidywaniami jasnowidza może wróżyć, rzeczywiście, tegoroczne lato wyjątkowo niezwykłe…
Nie martwmy się jednak na zapas, może
tak strasznie nie będzie, może to na nas nie

trafi. Pomyłki pogodowe też się zdarzają.
Nie zaszkodzi jednak zachować w sobie respekt przed siłami natury. Zachowajmy też
dystans wobec swoich umiejętności radzenia sobie w wodzie czy też podczas letniego
podróżowania zatłoczonymi drogami. Lato
to także czas tragicznych skutków wakacyjnych wyjazdów bądź lekkomyślnych zabaw.
Relaksując się w miłym urlopowym towarzystwie zachowujmy rozwagę i czujność.
Letnie wyjazdy dobrze poprzedzić wyborem nie tylko samego miejsca pobytu,
ale też zaplanować co i gdzie tam można
zobaczyć, jeśli – na przykład – trafimy na
deszczowe dni i wtedy nie tylko dzieci nie
powinny się nudzić. A jeśli nigdzie nie pojedziemy? Czy na miejscu, gdzieś bliżej można ciekawie spędzić choćby kilka dni? To
też warto wcześniej przemyśleć jako wyjście awaryjne. W końcu możemy zorganizować sobie krótkie wypady do niedalekich,
ale atrakcyjnych też miejscowości. Nawet
jednodniowy, niedzielny wyjazd dostarczy
nam wiele przyjemnych doznań, a sama podróż nie będzie tak męcząca, jak wielogodzinny powrót znad morza czy gór. Długie
trasy w tym okresie potrafią być męczące
i wtedy z początku wypoczęci, do domu trafiamy zmęczeni.
Wakacyjne wyjazdy są piękne też i dlatego, że możemy wtedy pobyć rodzinnie
ze sobą, czego na co dzień nam brakuje.
Z pewnością ucieszy to najbardziej młodsze dzieci, które przez długie miesiące
nauki żyją w „rozdarciu” między domem
a szkołą. Latem wszyscy wreszcie mogą
pobyć razem. Dobrze, jeśli dorośli na ten
czas rodzinnego urlopu będą mogli wyłączyć się ze spraw zawodowych, zostawią
z boku facebookowe znajomości, a skupią
się na realnej rodzinnej bliskości. Tego nam
wszystkim potrzeba i takiej udanej kanikuły
Państwu i sobie życzę!
Stanisław Prażmowski
Redaktor naczelny

WYWIAD Z PANEM DARIUSZEM MYŚLIWCEM,
DYREKTOREM PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWNIE
W ramach naszych samorządowych wywiadów z osobami na stanowiskach kierowniczych poszczególnych jednostek organizacyjnych
w gminie Wolanów proponuję Państwu rozmowę z Panem Dariuszem
Myśliwcem – dyrektorem PSP im.
Królowej Jadwigi w Sławnie.
Panie Dyrektorze, na początek
proszę nam przybliżyć nieco swoją
zawodową karierę. Piastował Pan
kilka znaczących funkcji w administracji samorządowej i rządowej
– kuratoryjnej. Co było jeszcze
w Pańskim zawodowym życiorysie?
Swoją zawodową karierę rozpocząłem jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 37 w Radomiu.
Później przez długie lata moje życie
zawodowe związane było z Wierzbicą. Byłem tam dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz
w latach 2006–2014 wójtem Gminy
Wierzbica. Kolejny etap to zastępca dyrektora Delegatury w Radomiu
Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Z mniej znanych faktów z mojego
życiorysu dodam jeszcze, że przez
pięć lat byłem dyrektorem Szkół dla
Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz przez pewien okres
członkiem Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy
Ministrze Edukacji Narodowej. Pełniłem również zaszczytną funkcję
prezesa Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł” Wierzbica.
Które z tych miejsc pracy dało
Panu najwięcej doświadczeń i zadowolenia?
Każda praca to inne wyzwania
i doświadczenia, dlatego trudno to porównywać. Od 1 września 2016 r. pełnię funkcję dyrektora PSP w Sławnie
i jestem bardzo zadowolony, że mogę
współpracować ze wspaniałymi nauczycielami, rodzicami i uczniami.
Tak, dwa lata temu został Pan
dyrektorem szkoły w Sławnie.
W tym czasie radni gminy podjęli
decyzję o rozbudowie tej placówki.
Co dokładnie obejmują plany inwestycyjne i na ile rozbudowa szkoły
poprawi warunki nauczania?

Cała nasza społeczność szkolna
jest szczęśliwa, że rozbudowa stała
się faktem. Zbudowana zostanie sala
gimnastyczna z pełnym zapleczem
(szatnie, natryski, magazyny na sprzęt
sportowy), cztery nowe pracownie:
języków obcych (osobne stanowisko
dla każdego ucznia z systemem audio-video), pracownia informatyczna
z 24. stanowiskami i nowoczesnymi
komputerami, pracownia fizycznochemiczna i pracownia polonistyczna.
Zarówno sala gimnastyczna, jak
i pracownie będą w pełni wyposażone. Pojawią się również nowe szatnie,
przestronne korytarze i nowe łazienki. Warunki lokalowe i komfort pracy będą znakomite. Przy tej okazji
chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi oraz radnym
Gminy Wolanów za tą inwestycję!
Czy prace modernizacyjne w budynku szkoły ograniczą Panu wakacyjny wypoczynek? Jako dyrektor
z pewnością zechce Pan osobiście
doglądać robót budowlanych?
Inwestorem jest gmina i to urzędnicy prowadzą nadzór. Ja, oczywiście, gospodarskim okiem będę
wszystkiego doglądał. Ponieważ od
momentu, kiedy została zaplanowana inwestycja, wierzyłem, że dojdzie
ona do skutku. Wszystko wcześniej
zaplanowałem, łącznie z planami urlopowymi. Wszyscy musimy trochę
odpocząć, bo przed nami ciężki rok
w bardzo trudnych warunkach lokalowych.
Tradycyjnie na koniec pytam
swoich rozmówców o ich prywatne
zainteresowania, pasje, sposób spędzania wolnego czasu… Czy zachce
Pan i o tym kilka słów powiedzieć?
Moją największą pasją jest historia. Zaraził mnie tym wspaniały
nauczyciel szkoły średniej. Ta pasja
sprawiła, że wybrałem historię, jako
przedmiot studiów na Uniwersytecie
Opolskim, chociaż po drodze były
znaczące szkolne sukcesy matematyczne. Obecnie, jako nauczyciel historii z podobna pasją przybliżam
uczniom dawne dziej. Nadal sam
dużo czytam na te tematy.

Ukończyłem też w latach 90. studia z zakresu grafiki komputerowej.
Umiejętności te wykorzystuje na
swoje zawodowe i prywatne potrzeby.
W pracy pedagogicznej jest to wyjątkowo przydatne.
W śród moich zainteresowań ważne miejsce zimuje fotografia i film.
Ukończyłem kiedyś pomaturalne studium z fotografii i filmu, posiadam
dyplom instruktora w tym zakresie.
Muszę się pochwalić, że jako
pierwszy w Polsce zorganizowałem
w Klubie Dyskusyjnym przy Kinie
Studyjnym w Opolu przegląd filmów
Wernera Herzoga.
Lubię również dobrą literaturę. Jestem kibicem siatkówki. Wolny czas
lubię spędzać aktywnie. Jeżdżę na rowerze, na nartach, uwielbiam pływanie w morzu (ciepłym) oraz podróże.
Pańskie rozliczne pasje i bogate
doświadczenia w różnych obszarach
funkcjonowania z pewnością stawiają Pana w kręgu osób niezwykłych,
o szerokich horyzontach wiedzy i patrzenia na świat. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Sławnie miała szczęście pozyskać tak ciekawego dyrektora.
Dziękuję za rozmowę i życzę Panu
wielu okazji do udanego wypoczynku
w gronie osób najbliższych i w najpiękniejszych miejscach. Niech to
będą wakacje dobre dla nas wszystkich!
Rozmowę przeprowadził
Stanisław Prażmowski
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Z AKTUALNYCH PRAC R ADY GMINY WOLANÓW
Półrocze 2018 roku upłynęło bardzo
szybko. Posiedzenia komisji stałych
Rady Gminy Wolanów oraz sesje zwoływane były z częstotliwością comiesięczną.
Na kwietniowej sesji Rada Gminy
Wolanów obradowała w następujących
sprawach:
− analizowała ocenę zasobów pomocy
społecznej za 2017 rok,
− omawiała sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku,
− podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wolanów na 2018 r.”,
− podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
− podjęła uchwałę w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Sesja zwołana 11 maja poświęcona
była z kolei następującym tematom:
− podjęcie uchwały w sprawie zmiany
granic okręgu wyborczego Nr 14,
− podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych
przez Gminę Wolanów,
− podjęcie uchwały w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2018 rok.
W danym okresie ważnym elementem pracy Rady była analiza sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.
Komisja Rewizyjna pozytywnie
oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
i przedstawiła Radzie Gminy wniosek
o udzieleniu Wójtowi absolutorium.
Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu
absolutorium Wójtowi Gminy Wola-

nów z tytułu wykonania budżetu za
rok 2017.
Skutkiem powyższych prac była
sesja absolutoryjna, zwołana na dzień
12 czerwca. Wysoka Rada procedowała nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok
i sprawozdania finansowego, do której
pozytywne się odnieśli. W efekcie ww.
uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przy uchwale absolutoryjnej było
identycznie. Radni jednogłośnie przy
15. głosach, udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania naprawdę
dobrego budżetu za 2017 rok.
Panie Wójcie – ogromne gratulacje!

MAGICZNY ŚWIAT KRASNALI
Kolejne biblioteczne spotkania dla
przedszkolaków, tym razem przygotowane wraz z Centrum Kultury w Wolanowie.
W dniach od 24 do 26 kwietnia
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wolanowie odbyły się w ramach innowacji pedagogicznych kolejne spotkania z przedszkolakami.
Spotkania zostały zorganizowane
z okazji obchodów Światowego Dnia
Książki. Na tę okoliczność biblioteka
zaprosiła przedszkolaków na trzy spotkania z „Magicznym światem krasnali”. Pierwszego dnia gośćmi naszej
biblioteki były grupy maluchów: Biedronki, Pszczółki i Motylki. W drugim
dniu odwiedzili nas Tygryski i Smerfy,
a w trzecim Kaczuszki i Krasnoludki.
Po miłym powitaniu każdego dnia, goście – przedszkolaki posłuchały kilku
ciekawostek dotyczących życia i obyczajów krasnoludków, po czym „Wróżka” czytała bajkę pt. „Krasnoludki”.
Potem były przygotowane dla nich
zabawy m.in. nadawanie imion krasnalom, „przejazd pociągiem” w rytm piosenki „Jedzie pociąg z daleka” przez
pomieszczenia biblioteki. Przedszkolaki chętnie przechodziły między regała4

mi, gdzie miały możliwość obejrzenia,
porównania wielkości i kolorystyki
książek. Dzieci były zaciekawione ich
różnorodnością i chętnie opowiadały
o bohaterach z ulubionych bajek. Z zaangażowaniem brały udział w zajęciach
i doskonałe się bawiły, a na koniec zabaw czekała ich słodka niespodzianka
i pamiątkowe zdjęcie w magicznym

drzewie, które przygotowali pracownicy GCK.
Każdy
przedszkolak
wyszedł
z uśmiechem na twarzy i z przekonaniem, że wkrótce będzie czytelnikiem
biblioteki, by wypożyczać książki.
Spotkania będą kontynuowane w ramach współpracy Biblioteki z Przedszkolem w Wolanowie.

M@ZOWSZANIE
20 marca w Gminie Wolanów odbyła się wizytacja projektu „M@zowszanie”, w której uczestniczyli przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza
S.A. Agnieszka Piątek i Kamil Sznyrowski oraz przedstawiciel Samorządu
Województwa Mazowieckiego Leszek
Przybytniak – radny województwa mazowieckiego.
Delegaci oceniali realizację projektu „M@zowszanie”, a przede wszystkim efekty działalności Lokalnego
Centrum Kompetencji w Mniszku
w okresie trwałości projektu. LCK niezmiennie od 2015 r. pełni funkcję bezpłatnego centrum komputerowego oraz
świadczy pomoc w rozpowszechnianiu
i popularyzacji e-usług dla mieszkańców gminy Wolanów.
W trakcie wizytacji reprezentanci odbyli kilka spotkań w placówkach
publicznych z przedstawicielami Gminy – wójtem Adamem Gibałą oraz radnym Marcinem Ciężkowskim.
Odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową w Wolanowie, tam od 2009 r.
działa zespół „Wolanianki”, zrzeszający uczniów zafascynowanych tańcem
i pieśnią, którzy to chętnie powracają do
historii, zakładając stroje ludowe, śpiewając gwarą przodków oraz naśladując
ich zwyczaje. Jest to dla nich swoista
lekcja patriotyzmu. Zespół zaprezentował swoją twórczość przed gośćmi,
otrzymując za to gromkie brawa.

Kolejnym miejscem wizyty było
Samorządowe Publiczne Przedszkole
w Wolanowie działające od 2017 r. Jest
ono jednym z najnowocześniejszych
placówek w regionie, wyposażone
w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne, posiadające 7 przestronnych sal
dydaktycznych, przy których znajdują
się toalety, posiada też stołówkę oraz
duży ogród z kolorowym placem zabaw.
Z całą pewnością można stwierdzić, że
przedszkole jest spełnieniem marzeń
uczęszczających do niego dzieci.
Następnie goście odwiedzili Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wolanowie. Placówka
ta posiada bogato wyposażoną bazę rehabilitacyjną, zapewniającą właściwą
terapię dla każdego pacjenta oraz urządzony gabinet zabiegowy na wysokim
poziomie. Z usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
poza mieszkańcami Gminy Wolanów
korzystają pacjenci z sąsiednich gmin.
Fakt ten świadczy o poziomie usług
medycznych oraz o kulturalnym podejściu personelu do pacjenta.
Na koniec delegaci złożyli wizytę w Lokalnym Centrum Kompetencji w Mniszku – miejscu publicznego
dostępu do e-usług, umożliwiającym
mieszkańcom Gminy Wolanów dostęp
do komputera i internetu, usług xero,
drukarki oraz drukowania w formacie
3D. Podczas wizytacji w LCK odby-

KOLEJNA WYSTAWA Z CYKLU „NASZE PASJE”
W maju Gminna Biblioteka
Publicznej w Wolanowie zorganizowała wystawę rękodzieła Pani
Marii Sikorskiej pt. „Igłą malowane”. Na wystawie obejrzeć można
było interesujące „obrazy” wyszywane techniką haftu krzyżykowego, o różnorodnej tematyce
m.in. krajobrazy, postacie, kwiaty
i zwierzęta.
Autorka talent odziedziczyła
po swojej mamie. Pani Maria two-

wały się zajęcia artystyczno-plastyczne z udziałem dzieci, które wykonywały świąteczne ozdoby wielkanocne
oraz oglądały film, prezentujący staropolskie tradycje Wielkiej Nocy. Inni
uczestnicy korzystali wówczas z komputerów, wyszukując i drukując potrzebne informacje. Warto nadmienić,
że Lokalny Punkt w Mniszku realizuje
szereg działań związanych z realizacją
założeń LCK, w tym:
• organizuje zajęcia karaoke z wykorzystaniem internetu w celu wyszukania podkładu muzycznego i tekstów;
• organizuje zajęcia wokalne, plastyczne z możliwością drukowania
z internetu nut, partytur, szablonów
i form;
• świadczy bezpłatną naukę indywidualną w zakresie obsługi komputera i internetu – pomoc opiekuna
LCK w korzystaniu ze sprzętu;
• organizuje spotkania, konkursy,
pokazy, prezentacje;
• organizuje zajęcia ruchowe.
W trakcie poszczególnych spotkań,
delegacji wizytującej LCK towarzyszyła ekipa telewizyjna filmująca zdarzenia z odwiedzanych miejsc. Film
można obejrzeć na serwisie społecznościowym https://www.youtube.com/
watch?v=YTu70PIQczE&feature=you
tu.be Materiał został zrealizowany na
zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza
S.A. w ramach projektu „M@zowszanie”.

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.

rzy nie tylko z gotowych wzorów, ale także według własnego
pomysłu. Jej pasją jest haft krzyżykowy i płaski, a także szydełkowanie i robótki na drutach;
w swojej kolekcji posiada ponad
50 prac. Jej ekspozycje są piękne
i cieszą się dużym zainteresowaniem na różnych wystawach.

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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RODZINNY PIKNIK HISTORYCZNY W BIENIEDZICACH
Niedzielne popołudnie 27 maja
zgromadziło na terenie przyszkolnym
w Bieniędzicach liczne grono uczniów,
ich rodziców i gości podczas zorganizowanego pikniku. Otwierając go dyrektor szkoły, Stanisław Prażmowski,
poinformował, że impreza ta jest formą obchodów niedawnego Dnia Matki
i Dnia Rodziny, trwającego Dnia Samorządowca oraz zbliżającego się Dnia
Dziecka. Wszystko to wpisane jest
jeszcze w cykl szkolnych imprez historyczno-patriotycznych, związanych ze
stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego powodu do udziału
w pikniku zaproszona została Grupa
Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej oraz Szwadronu
Ziemi Radomskiej pod kierownictwem
Pawła Łuka-Murawskiego, trenera
szermierki rekonstrukcyjnej. Zapewniliśmy również opiekę medyczną.

Honorowymi gośćmi imprezy byli
Wójt Gminy, p. Adam Gibała, Przewodnicząca Rady Gminy, p. Teresa Pankowska oraz Przewodniczący Komisji
Oświaty Rady, p. Marcin Ciężkowski. Współorganizacją pikniku zajęła
się przewodnicząca Rady Rodziców,
p. Katarzyna Matuszczak-Neska z grupą mam naszych uczniów. Z kolei nauczyciele i wychowawcy klas przygotowali dzieci i młodzież do artystycznych
prezentacji swoich umiejętności.
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W pierwszej części pikniku
wystąpiły dzieci oddziału przedszkolnego i uczniowie poszczególnych klas. Zadedykowali
rodzicom, szczególnie mamom,
swój artystyczny występ – wiązanki piosenek, zabawny spektakl kabaretowy i miniatury sceniczne. Nie zabrakło też wokalnych występów grupy mam i nauczycieli. W bogatym programie
niedzielnej imprezy znalazło się
wiele atrakcji dla najmłodszych, m.in.
malowanie twarzy, robienie zabawnych
fotek, dmuchane zjeżdżalnie i stoisko
z dziecięcymi akcesoriami oraz wata
cukrowa. Nad tym wszystkim czuwały mamy i panie instruktorki z GCK
w Wolanowie. Starsi chłopcy cały czas
korzystali z wielofunkcyjnego boiska
sportowego.
W kolejnej części pikniku swój
interesujący występ miała Grupa Rekonstrukcyjna p. Pawła Murawskiego.
Komendant i jego podwładni pokazali
umundurowanie, uzbrojenie i fizyczną
sprawność policji z okresu międzywojennego. Każdy mógł wziąć nawet do
ręki karabiny i broń białą z tamtego
okresu. Występ ten uświadomił zebranym, jak ważne było zapewnienie
ładu i bezpieczeństwa społecznego
w młodym państwie polskim. Pan Komendant zachęcał też dzieci i młodzież
do uprawiania sportu (w tym szermierki), dającego możliwość ciekawego i pożytecznego spędzania wolnego
czasu i ogólną sprawność młodego
człowieka. Szermiercze popisy Grupy Rekonstrukcyjnej mroziły nieco
krew w żyłach u widzów, ale wszystko
przebiegało bezpiecznie. Sam Komendant zaimponował ogromem wiedzy

tematycznej i sprawną organizacją pokazów. Zadeklarował też chęć dalszej
współpracy ze szkołą w propagowaniu
sportów szermierczych, do których ma
uprawnienia trenerskie.
Przez cały czas trwania pikniku
jego uczestnicy mogli posilać się grillowaną kiełbasą, słodkimi wypiekami rodziców, wodą mineralną, sokami, kawą
i herbatą. Słoneczna pogoda dodawała wszystkiemu przyjemnej oprawy,
sprzyjała biesiadowaniu i towarzyskim
rozmowom.
Stanisław Prażmowski

DZIEŃ PATRIOTYCZNY „MIEJ POLSKĘ W SERCU” W PSP W WOLANOWIE
Dnia 27 kwietnia w Publicznej
Szkole Podstawowej w Wolanowie odbył się Dzień Patriotyczny pod hasłem
„Miej Polskę w sercu”. Uroczystość
rozpoczęła się od „Biegu z flagą”, który
jest tradycją szkoły.
Kolejnym punktem była akademia
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 227 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej
przyjęli pierwszą w Europie i drugą na
świecie konstytucję. W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego
wydarzenia w historii naszej ojczyzny.
Przypomnieli tło historyczne zdarzeń
z 3 maja 1791 r. i wyjaśnili, dlaczego jest
to nadal tak ważny dzień dla Polski.
Uczniowie PSP w Wolanowie wzięli udział w IX konkursie „Nasza mała

ojczyzna”, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Radomiu i burmistrza miasta Pionki. Laureaci konkursu
otrzymali z rąk pani dyrektor nagrody
i gratulacje.
Dzień Patriotyczny swoją obecnością uświetnili członkowie Radomskiego
Bractwa Strzelców Kurkowych – państwo Mariusz Fogiel, Jacek Puchała, Sabina Puchała, Krzysztof Iwańczuk i Alicja Wojciechowska – Iwańczuk, którzy
opowiedzieli o tradycjach szlacheckich
w Polsce oraz zaprezentowali stroje i wyposażenie ówczesnej szlachty polskiej.
Następnie odbył się koncert patriotyczny. Uczniowie klas IV–VII oraz II
i III PG uczcili radośnie wolną Polskę.
W słowach i nutach pieśni oraz piosenek zaklęta jest przecież opowieść

o ojczyźnie. Polacy, od kiedy historia pamięta, śpiewali pieśni – gdy byli
szczęśliwi, ale również wtedy, gdy ojczyznę dotykało nieszczęście.
W Dniu Patriotycznym została otwarta wystawa pn. „Twórcy niepodległości”. Uczniowie przygotowali plakaty na temat wylosowanej wcześniej postaci historycznej. Efekty ich prac można podziwiać na szkolnym holu, gdzie
został utworzony kącik patriotyczny.
Nad całością Dnia Patriotycznego
czuwały panie: Małgorzata BisińskaSiara, Lidia Gomuła i Anna Sadownik.
Uczniów do akademii przygotowały
panie: Beata Czerwińska, Małgorzata
Bisińska-Siara i Małgorzata Gajewska.
Pomysłodawczynią koncertu patriotycznego była pani Anna Kosiec. Dekoracje
wykonała pani Beata Rosińska, natomiast o oprawę techniczną zadbali: pani
Beata Stanik oraz pan Konrad Gałka.
Lidia Gomuła

UROCZYSTE PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW NA CZYTELNIKÓW
20 marca w naszej szkole odbyła
się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na czytelników. Pasowanie
poprzedzone zostało wizytą uczniów
w bibliotece, gdzie poznali regulamin
biblioteki, zasady zachowania się w bibliotece oraz jak wypożyczać książki.
Z kart czarodziejskiej księgi dowiedzieli się, o co proszą książki:
„Nie pisz i nie rysuj na mych kartach,
Bo jeśli mnie zniszczysz, nie będę
nic warta
Nie zaginaj rogów i dbaj o okładkę
Gdy przerwiesz czytanie, włóż we
mnie zakładkę”
Następnie pierwszoklasiści obejrzeli inscenizację bajek pt. „Baśniowy ambaras” i „Calineczka” zaprezentowane
przez grupę teatralną „Limaki”. Grupę
przygotował pan Kamil Woźniak, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie – Wydziału
Aktorskiego. Pan Kamil od wielu lat

współpracuje ze szkołami, prowadząc
warsztaty teatralne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Nad całością przedstawienia czuwały panie: Jolanta Prawda,
Beata Rosińska, Lidia Gomuła i Anna
Klusek. Za nagłośnienie odpowiadał
pan Konrad Gałka. Po przedstawieniu
uczniowie klas I a i I b złożyli przyrzeczenie:
„My uczniowie pierwszej klasy,
uroczyście przyrzekamy, że będziemy
ksiązki kochać, krzywdy zrobić im nie

damy. Wskazówek i rad książek będziemy słuchać z uwagą. Obowiązki
czytelnika traktować z powagą. Przyrzekamy!”
Od tej chwili pierwszoklasiści są
pełnoprawnymi czytelnikami naszej
biblioteki i mamy nadzieję, że będą
stałymi gośćmi w bibliotece i kontakt z książką sprawi im wiele radości
i dostarczy niezapomnianych przeżyć
i wrażeń.
Jolanta Prawda
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WARSZTATY JĘZYKOWE EUROWEEK
14 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie od 21 do 25 maja
brało udział w obozie językowym „Euroweek”. Opiekunami i współorganizatorami obozu były panie: Marlena
Stanik i Aneta Gadalska. Obóz odbył
się w malowniczo położonej górskiej
miejscowości Lądek Zdrój. Zajęcia
prowadzone były w języku angielskim
w formie interaktywnych warsztatów,
gier symulacyjnych i praktycznych
ćwiczeń przez wolontariuszy z całego
świata, m.in. z Pakistanu, Peru, Gruzji,
Meksyku i Jordanii.
W tym roku uczniowie zostali podzieleni na grupy wiekowe w zależności od stopnia zaawansowania języka.

Program „Euroweek” był
specjalnym obozem edukacyjnym, pozwalającym
rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej
umiejętności społeczne:
przewodzenie, autoprezentacja oraz praca w zespole. Nie było czasu na
nudę… Ciekawe zajęcia

od rana do wieczora, wspólne posiłki,
spacery na długo pozostaną w pamięci uczestników obozu. Ogromne zaangażowanie młodzieży podczas zajęć,
radość z zawarcia nowych znajomości
oraz pozytywna energia, przekazana
przez wolontariuszy, zachęca nas do organizowania takich wyjazdów.
Marlena Stanik
Aneta Gadalska

CYKLICZNE WARSZTATY DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY W GCK
„Wiosenne wianki” – 22 marca
w sali widowiskowej odbył się pierwszy
z cyklicznych warsztatów organizowanych przez GCK w Wolanowie. Każdy
uczestnik tych zajęć własnoręcznie wykonywał wiosenny wianek-stroik, na
stół lub drzwi. Pomysł i wykonanie było
dowolne, a uczestnicy mogli korzystać
z materiałów i ozdób przygotowanych
przez pracowników GCK. Wyobraźnia
naszych twórców nie zawiodła – powstały piękne stroiki i palmy.
Kolejne z cyklicznych spotkań odbyło się 19 kwietnia pn. „Czarowanie
bibułą”. To była ogromna radość dla

oczu; pod czujnym okiem instruktora
powstawały piękne krokusy, stokrotki,
tulipany czy róże z bibuły i krepiny.
Stworzone przez panie kwiaty ubrane
w bukiet ozdobią nie jeden stół.
W dniu 10 maja również odbyły się
warsztaty ceramiczne, tym razem gościliśmy na naszych popołudniowych zajęciach pana Ryszarda Arkuszyńskiego
– garncarza z wielopokoleniowej rodziny, kultywującej tradycję i sztukę wyrobu naczyń z gliny. W trakcie spotkania, każdy z uczestników własnoręcznie wykonał: wazon, misę, skarbonkę.
Prowadzący przepięknie opowiadał

historię swojego zawodu i rodzinnej
pasji.
Podczas naszych warsztatów wspólnie spędzany czas umila nam nastrojowa muzyka, zawsze jest kawa, sok
i herbata oraz dla każdego coś słodkiego. Kolejne zajęcia odbędą się 21 czerwca (czwartek) o godz. 17:00 na których
nauczymy się tworzyć przesmaczne
sery. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do Gminnego Centrum
Kultury w Wolanowie.
Artykuł przygotowało GCK
w Wolanowie
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INWESTYCJE W GMINIE WOLANÓW
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
DWÓCH SZKÓŁ

Gmina Wolanów wyłoniła wykonawców na rozbudowę dwóch szkół
podstawowych. W Publicznej Szkole
Podstawowej w Mniszku zostanie dobudowana sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 24 m z boiskami do gier
zespołowych, jedna sala dydaktyczna
wraz z wyposażeniem oraz przebudowana kotłowni. Przetarg na ww. inwestycję wygrała Korporacja DARCO
z Radomia. Firma zaoferowała kwotę
2 458 350,45. Natomiast w Sławnie zostanie wybudowana pełnowymiarowa
sala gimnastyczna o wym. 12 x 24 m
z boiskami do gier zespołowych i 4 sale
dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt dydaktyczny i elektroniczny oraz przebudowana kotłowni
z olejowej na gazową. Najkorzystniejszą
ofertę na kwotę 3 573 000,00 złożyło
Konsorcjum Firm: ES-BUD INVEST
Eliza Szyszkowska i Firma Budowlana
„ES-BUD” Robert Szyszkowski.
W Mniszku prace przy rozbudowie szkoły ruszyły pełną parą. Zostały
wykonane już roboty ziemne. Obecnie
trwa zbrojenie ław fundamentowych.
W Sławnie natomiast został przekazany plac budowy, dzięki czemu wykonawca przystąpił już do przygotowania
i zabezpieczenia terenu .
Są to inwestycje prospołeczne
i priorytetowe, zarówno dla mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży
oraz samej Gminy. Od dłuższego czasu
o rozbudowę placówek zabiegali sami

rodzice. Zaplanowane inwestycje
na lata 2018/2019 z pewnością zaspokoją w przyszłości potrzeby
edukacyjne uczniów oraz spełnią
ich oczekiwania. Przypomnijmy, że na dofinansowanie zadań
związanych z budową sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w miejscowości Mniszek
i Sławno, złożony został wniosek
do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa
Polska – Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ogłoszenie
wyników nastąpi z końcem czerwca
2018 r.

GMINNE INWESTYCJE DROGOWE
Obecnie trwają prace związane z remontem nawierzchni gruntowych i poboczy dróg gminnych. Roboty w tym
zakresie wykonuje firma ZYKO-DRÓG
Sp. z o.o. z Radomia, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę, wynoszącą
237 144,00 zł. Oprócz kompleksowych
remontów dróg, utwardzane będą place
z kostki brukowej, pełniące funkcje ciągów pieszo-jezdnych przed kościołem
w Wolanowie oraz budynkiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym. Zadania te będą wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
Aktualnie trwa wykaszanie poboczy
i rowów dróg gminnych na terenie gminy Wolanów, wykonywane przez firmę
PUH EKO MATI Mateusz Matysek
z Radzanowa na kwotę 33 437,66 zł.
W tym roku zaplanowano ponadto
przebudowę drogi gminnej Garno –
Strzałków. Przetarg na to zadanie zostanie wkrótce ogłoszony. W miejscowości
Mniszek natomiast trwają prace przy
przebudowie drogi powiatowej Mniszek – Konary. Na to zadanie w 2018 r.
gmina dofinansowała kwotę 100 000 zł.
Ogółem zostanie wykonany odcinek
2 412 m tej drogi, co poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców.

Wśród innych inwestycji drogowych
wymienić trzeba rozpoczęte prace,
związane z wymianą opraw rtęciowych
oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED oraz dowieszenie
opraw na istniejących liniach energetycznych w miejscowościach Kowala
Duszocina i Młodocin Większy. W maju została podpisana umowa z Centrum
Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp.
z o.o z Radomia, które złożyło ofertę
na kwotę 129 150,00 zł.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOŁY W WOLANOWIE
Gmina Wolanów planuje poza tym
przeprowadzić w okresie letnim termomodernizację budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wolanowie
(przed przekształceniem ZSO w Wolanowie), w zakresie docieplenia ścian
zewnętrznych warstwą styropianową,
siatką z włókna szklanego oraz masą
elewacyjną – tynkiem. Wykonawcy
mają czas na złożenie ofert przetargowych do 6 czerwca br. W maju został
złożony wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na drugi etap tej inwestycji.

ZAKOŃCZENIE PRAC PRZY
ROZBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

W maju zakończono prace przy rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Rogowa. Wykonany został
odcinek sieci o długości 207 m z dwoma przyłączami, zakończonymi studzienkami.
Wszystkie zaplanowane przez Gminę Wolanów przedsięwzięcia wpłyną
zdecydowanie na poprawę warunków
życia mieszkańców oraz na ich bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest też
towarzysząca temu poprawa estetyki
obiektów i miejsc, których wymienione
prace dotyczą.
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JUBILEUSZ 40-LECIA OSP W STRZAŁKOWIE
10 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie obchodziła 40-lecie
działalności. Obchody rozpoczęły się
uroczystą Mszą św. w kościele pw. św.
Doroty w Wolanowie, którą odprawił
ks. Tadeusz Kszczot.
Następnie wszyscy udali się do
Strzałkowa, gdzie odbyła się uroczystość jubileuszowa. Część oficjalną rozpoczęło odegranie hymnu państwowe-

go oraz podniesienie flagi państwowej.
Następnie został przekazany sztandar
dla miejscowej jednostki. Jubileusz to
doskonała okazja do wręczenia medali
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczeni zostali najbardziej zasłużeni druhowie-strażacy. Sztandar i odznaczenia wręczył Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Radomiu
dh Paweł Tuzinek. Jubileusz swoją
obecnością uświetnili przedstawiciele
władz rządowych i samorządowych.
Uroczystość zamknęła wspólna
strażacka biesiada, która była okazją do
wspomnień, refleksji i posumowań.

UMOWY NA GRANTY PODPISANE
24 kwietnia w Domu Kultury
w Przysusze zostały podpisane umowy
na realizację projektów grantowych,
ogłoszonych przez LGD „Razem dla
Radomki”. Wśród grantobiorców są
dwie organizacje z terenu Gminy Wolanów, które będą realizować swoje pomysły.
Pierwsza z inicjatyw dotyczy zakupu i montażu altanki dla mieszkańców
sołectwa Kolonii Wawrzyszów. Wniosek złożyło Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”.
Nowo powstały obiekt będzie impulsem do organizowania spotkań sąsiedzkich, integracji środowisk rodzinnych,
promujących wspólne i aktywne formy spędzania czasu. Przyczyni się do
zainicjowania zmiany w społeczności
lokalnej jako bodziec do otwartości na
sprawy społeczne. Nowa altana i obecne otoczenie będzie miejscem, w którym spotkania i inne imprezy okolicznościowe realizowane będą cyklicznie
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i systematycznie. Kwotę, jaką otrzymało stowarzyszenie, wynosi 8 990,00 zł.
Drugim grantobiorcą jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Wolanowie, które złożyło wniosek
na operację pn. „Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie”. Projekt
zakłada realizację w 2018 roku cyklu
ciekawych zajęć „dla ducha i ciała”,
na które składają się: zajęcia twórcze,
warsztaty prozdrowotne, zajęcia aktywizująco-integracyjne, zajęcia kulturalne (wyjazdy do teatru, kina). Kwota
wsparcia 5 500,00 zł.
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” ww. środki finansowe dla projektów
grantowych przekazała w ramach środków unijnych w zakresie Poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 dla naboru
tematycznego pn. Aktywne społeczeń-

stwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na
aktywizację grup defaworyzowanych.

INAUGURACJA PROJEKTU
„KULTURALNY UNIWERSYTET
III WIEKU W WOLANOWIE”
Już 27 kwietnia trzydziestoosobowa grupa uczestników projektu w wieku 50+ odwiedziła Teatr Powszechny
w Radomiu, goszcząc na musicalu
„Człowiek z La Manchy”. Wspólne wyjście do teatru było skutecznym sposobem integracji społecznej uczestników
projektu, a także aktywności intelektualno-kulturalnej. Barwne, efektowne,
roztańczone i rozśpiewane widowisko,
a zarazem wzruszająca opowieść o wierze w ideały, bezinteresownym poświęceniu, prawie każdego człowieka do
wolności było okazją do dyskusji na
temat przedstawienia i wymiany poglądów i doświadczeń wśród uczestników.
Wkrótce kolejna inicjatywa z cyklu
ciekawych zajęć „dla ducha i ciała”.

„NASZA NIEPODLEGŁA – WIERSZE O POLSCE”
9 maja w GCK w Wolanowie odbył
się konkurs recytatorski „Nasza Niepodległa – wiersze o Polsce”, zorganizowany przez PSP w Bieniędzicach we
współpracy z GCK oraz GBP w Wolanowie. Honorowym patronatem objął
go Wójt Gminy Adam Gibała. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 1–7 szkół
podstawowych oraz 2–3 gimnazjum
i dzieci z oddziałów przedszkolnych
z terenu gminy Wolanów. Łącznie swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowały 22 osoby.
Młodych wykonawców oceniała komisja konkursowa, której przewodniczył p. Marian Popis, wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu.
Wspierały go panie: Marianna Biesiadecka – Sekretarz Gminy, Elżbieta
Aderek – dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz Maria Skórnicka – dyrektor GCK w Wolanowie.

Konkurs prowadzili uczniowie kl. 6
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach: Oliwia Walczak i Kacper
Wielocha. Na wstępie wszystkich zgromadzonych na sali powitał dyrektor
szkoły – Stanisław Prażmowski. Z kolei Wójt Gminy, Adam Gibała, dokonał
otwarcia zmagań konkursowych, życząc recytatorom powodzenia, a dorosłym – pięknych artystycznych i patriotycznych doznań. Konkurs recytatorski
zorganizowała PSP w Bieniędzicach
w ramach cyklu historycznego obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wcześniej – w kwietniu
w szkole otwarto wystawę historyczną
„Ku Niepodległej”.
Komisja konkursowa dokonała
oceny występu poszczególnych recy-

tatorów. Wyniki końcowe przedstawił
Przewodniczący jury – M. Popis, przy
tej okazji przedstawił też krótko swoje uwagi na temat wysłuchanych recytacji. Z pewnością skorzystają z nich
w przyszłości nie tylko szkolni recytatorzy, ale też sami nauczyciele poloniści, przygotowujący swoich uczniów do
kolejnych prezentacji poetyckich tekstów. Konkursowe zmagania zaowocowały następującym wynikami w kilku
kategoriach:
Dzieci oddziałów przedszkolnych:
I miejsce – Jakub Wachowicz
II miejsce – Hanna Kleczkowska
Kategoria: klasy I–III
I miejsce – Wiktoria Woźniak
II miejsce – Adam Niewola
III miejsce – Małgorzata Kołodziejska
Kategoria: klasy IV–VII
I miejsce – Maja Jakubowska
II miejsce – Wiktor Prokop
III miejsce – Dominika Wójcik
Kategoria: klasy gimnazjalne
I miejsce Patrycja Kwiatkowska
wyróżnienie – Kamil Prus
Za pierwsze trzy miejsca w każdej
kategorii wiekowej dzieci otrzymały
dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów. Pozostałym
recytatorom wręczono podziękowania
za udział w konkursie.
Agnieszka Świgoń

SZKOLNA WYSTAWA HISTORYCZNA – „KU NIEPODLEGŁEJ”
W ramach szkolnych obchodów 100lecia odzyskania niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieniędzicach 17 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy historycznej pn.
„Ku Niepodległej”. Ekspozycja ukazuje
przebieg i skutki Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Listopadowego
i Powstania Styczniowego oraz dzieło
Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego,
zakończone odzyskaniem niepodległości w dniu 11 listopada 1918 r.

Szkolna uroczystość miała formę
dłuższego okolicznościowego apelu,
w którym dzieci i młodzież szkolna
przedstawili krótki program poetyckowokalny oraz przypomnieli wydarzenia
historyczne, których dotyczy wystawa.
W krótkim swoim wystąpieniu dyrektor Stanisław Prażmowski raz jeszcze powrócił do ważnych historycznych wydarzeń, prowadzących do odzyskania upragnionej niepodległości,
podziękował uczniom za występ i po-

prosił panie Teresę Matysiak i Agnieszkę Świgoń do symbolicznego przecięcia wstęgi w korytarzu szkolnym, gdzie
urządzono barwną ekspozycję. Następnie pani T. Matysiak, jako autorka wystawy, omówiła dzieciom zgromadzony
na niej materiał informacyjny. Wystawa „Ku Niepodległej” trwać będzie do
końca listopada 2018 r.
W tym roku szkolnym odbył się
gminny konkurs recytatorski pn. „Nasza Niepodległa – wiersze o Polsce”,
Międzyszkolny Turniej Mini Piłki
Nożnej – „Zagrajmy dla Niepodległej”
oraz historyczny występ grupy rekonstrukcyjnej dla uczniów, nauczycieli
i rodziców. Już po wakacjach odbędą
się jeszcze trzy wydarzenia rekreacyjno
patriotyczne, wieńczące nasze szkolne
obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Stanisław Prażmowski
11

FESTYN RODZINNY W MNISZKU
9 czerwca odbył się festyn rodzinny
z okazji rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej w PSP w Mniszku. Podczas
uroczystości dyrektor szkoły Izabela
Żurek podziękowała władzom gminy za rozpoczęcie inwestycji szkolnej,
wręczając symboliczne podziękowania:
Wójtowi Gminy Wolanów panu Adamowi Gibale, Sekretarz Gminy Pani Mariannie Biesiadeckiej, Przewodniczącej
Rady Gminy Pani Teresie Pankowskiej,
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Panu Adamowi Hernikowi i Przewodniczącemu Komisji Oświatowej
Panu Marcinowi Ciężkowskiemu. Od
dłuższego czasu o rozbudowę placówki zabiegali rodzice uczniów i pracownicy szkoły. Oddanie do użytku sali
gimnastycznej, pracowni dydaktycznej
i innych pomieszczeń szkolnych planowane jest na 1 września 2019 r.
Kolejnym punktem festynu było
wręczenie nagród za gminny konkurs

o bezpieczeństwie, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury
w Wolanowie wraz z Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu. I miejsce w konkursie zdobył
uczeń kl. VII a PSP w Mniszku Paweł
Mazurkiewicz otrzymując rower ufundowany przez WORD w Radomiu.
II miejsce zajęła również uczennica
PSP w Mniszku Marysia Mazurkiewicz, III miejsce zajęli: uczennica PSP
Wolanowie Wiktoria Lożyńska i Jakub
Pietrucha z PSP w Sławnie.
Następnie odbyły się kolejno występy uczniów PSP w Mniszku, którzy
wspólnie z wychowawcami kl. 0–7 przygotowali występy dla swoich rodziców
i zaproszonych gości. Atrakcją dla dzieci
była zjeżdżalnia, z której mogły korzystać dowoli, wata cukrowa oraz kucyki.
Pracownice GCK Wolanowie malowały
dzieciom twarze a animatorzy zabawiali
dzieci grami i zabawami. Jak co roku,

tak i teraz rodzice uczniów sprzedawali
kiełbaski z grilla, smalec wiejski i ciasta
upieczone przez mamy i babcie. Pieniądze zebrane ze sprzedaży zasilą konto
Rady Rodziców. Ponadto wolontariusze
ze szkoły w Mniszku, zbierali pieniądze na renowację pomnika Żołnierzy
Armii Krajowej w Mniszku w związku ze zbliżającą się setną rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Sobotnie popołudnie upłynęło w miłej
i serdecznej atmosferze a występy dzieci i młodzieży szkolnej na długo pozostaną w pamięci uczestników festynu.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE PODCZAS SPOTKANIA UNIWERSYTETU III WIEKU
24 maja w sali widowiskowej GCK
w Wolanowie odbyło się cykliczne spotkanie Uniwersytetu III Wieku w ramach projektu „Kulturalny Uniwersytet
III Wieku w Wolanowie”. Tego dnia zostały zorganizowane warsztaty, na których panie instruktorki uczyły sztuki
wykonywania wianków oraz decoupage.

tów – idealnej ozdoby na drzwi czy
stół – lub ozdabianie szklanych naczyń
metodą serwetkową.
Warsztaty okazały się wspaniałym
doświadczeniem, a wspólne rozmowy
i słodki poczęstunek tylko zachęcały
do działania.
Artykuł przygotowało: Gminne
Centrum Kultury w Wolanowie
Decoupage to technika zdobnicza
polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię
(drewno, metal, szkło, tkanina, plastik,
ceramika) wzoru wyciętego z papieru
lub serwetki papierowej (metoda serwetkowa). Uczestnicy warsztatów mogli wybrać tworzenie od podstaw słomianego wianka ze sztucznych kwia-
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FESTYN W SAMORZĄDOWYM PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WOLANOWIE
8 czerwca w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Wolanowie
odbył się I Festyn Rodzinny. Pani Dyrektor powitała wszystkich uczestników i podziękowała za trud wytężonej
pracy. Kierując się również słowami
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
śmiało można powiedzieć, iż niejedna gmina, a nawet miasto zazdrościć
nam mogą tak wspaniałych warunków
lokalowych i pomocy dydaktycznych
zapewniających możliwość rozwijania
potencjału intelektualnego i twórczego
dzieci. Następnie dzieci z grupy starszaków przedstawiły występ artystyczny opowiadający o zbliżających się wakacjach. Festyn był jednocześnie oficjalnym zakończeniem roku 2017/2018.
Organizacja festynu wymaga ogromnego nakładu pracy ze strony zarówno
pracowników placówki, jak i rodziców.
Już od początku roku rodzice i personel
placówki z zapałem poszukiwali środków na loterię, pomysłów, osób, które
mogłyby uświetnić to wielkie wydarzenie w naszym przedszkolu. Chęci
i pomysłów nie brakowało. Przystąpiono do organizacji, aby jak najszybciej
zarezerwować różne atrakcje dla podopiecznych z przedszkola, ich rodzin,
znajomych i gości.
Warto wspomnieć, że część rodziców
wyróżniała się szczególnym zaangażowaniem. Uczestniczyła systematycznie
w rozmowach z personelem przedszkola, dotyczących organizacji festynu, poświęcając swój drogocenny czas. W dniu
festynu od rana do placówki podążali
rodzice z dziećmi niosąc własnoręczne
wypieki i produkty niezbędne do grilla
oraz konkursów. Różne stoiska wyrastały na placu przedszkola jak grzyby
po deszczu. Każdy mógł skosztować domowych ciast, była kawiarenka z kawą
i herbatą oraz dla ochłody przepyszne
lody. Można było także posilić się kiełbaską z grilla. Oprócz tego każdy mógł
skosztować swojskiego chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Dużą atrakcją
cieszyły się kąciki: fryzjerski, medyczny

czy malowania buziek. Odwiedzili nas
strażacy oraz policjanci. Atrakcji było
co nie miara w szczególności dmuchanych placów zabaw dla najmłodszych.
Uroczystość uświetnili również zacni
goście: Wójt Gminy Wolanów Adam
Gibała, Sekretarz Gminy Marianna
Biesiadecka, Dyrektor Radomskiego
WORD Dariusz Piątek oraz inni przyjaciele i sponsorzy naszego przedszko-

la. Każdy uczestnik festynu znalazł coś
ciekawego.
Zapraszamy za rok!

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała
oraz
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych:
,,Na Ludową Nutę’’
zapraszają na

Jarmark Ludowy
,,TYNDY – RYNDY’’

8 LIPCA 2018 r. (niedziela) od godz. 14.00 do 22.00
W programie Jarmarku:
 Występy zespołów śpiewaczych
 Występy kapel ludowych
 Zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 atrakcje gastronomiczne
 degustacja potraw tradycyjnych i regionalnych
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RYS HISTORYCZNY PARAFII I KOŚCIOŁA W MNISZKU
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św.
Stanisława Kostki w Mniszku to jedna
z 10 parafii rzymskokatolickich dekanatu przysuskiego i diecezji radomskiej. Wieś przy drodze krajowej nr 12
na trasie Radom – Piotrków Trybunalski, około 20 km na zachód od Radomia. Położona nad rzeką Szabasówką
przy ujściu do Jeziora Domaniowskiego (Radomka).

HISTORIA PARAFII
Pierwsze wzmianki o parafii sięgają
2. połowy XII w. lub początku XIII w.
Ośrodek był prawdopodobnie fundacji książęcej Bolesława Wstydliwego
w Ciepłej (dziś na terenie parafii Wysoka) jako prepozytura (godność, urząd,
probostwo) benedyktynów świętokrzyskich. Początkowo własność szlachecka, ale nic nie wiadomo o wcześniejszych właścicielach Mniszka. Po 1374 r.
a przed 1408 r. translokowany został do
Mniszka, który do połowy XV w. był
własnością benedyktynów, a potem do
1819 r. – cystersów z Wąchocka.
Jak pisał Jan Długosz, w latach
1462–1464, 1467, a następnie 1470–
–1480 wieś Mniszek z dziesięcinami
i przynależnościami oraz prepozyturą
należała niegdyś do klasztoru
świętokrzyskiego, ale mgr Michał, opat świętokrzyski, z powodu jej znacznej odległości od
klasztoru, zamienił ją z Mikołajem Rzygą, opatem wąchockim
na wieś Jeżów z dziesięcinami.
Były to wg opisu J. Długosza
łany kmiece, folwark klasztorny z dworem i łąki oraz młyn.
Najprawdopodobniej parafia powstała przed rokiem 1462. Kościół drewniany spłonął w 1630 r.
i stopiły się dzwony. Nowy,
z drzewa modrzewiowego został zbudowany w tymże roku
przez ks. Andrzeja Gładysza
– przeora z Wąchocka. Za księdza Grzegorza Gundzińskiego
w 1667 r. została zbudowana
murowana kaplica pw. św. Józefa w czworobok tuż przy kościele z fundacji Józefa Jana Odrowąż Kietlińskiego, właściciela
Korycisk. Z upoważnienia Stolicy Apostolskiej zaprowadził on
bractwo św. Józefa. W 1714 r.,
z prawej strony kościoła, za ks.
Legartowicza z fundacji Wojciecha miecznika i skarbnika gra14

nicznego Wojewody Sandomierskiego
oraz zakonnika Bonifacego klasztoru
wąchockiego, braci rodzonych Odrowążów Kietlińskich przybudowano kaplicę pw. św. Stanisława Kostki. Do tej
prebendy był kapelan.
Niestety, na początku XVIII w.
przez tutejszą okolicę przechodziły do
Wielkopolski wojska szwedzkie, moskiewskie, polskie oraz kozackie i poczyniły wielkie szkody, rabując kościół
z ornatów, kielichów i kosztowności.
W 1819 r. nastąpiła sekularyzacja
Cystersów Wąchockich. Probostwem
Mniszka przez jakiś czas zajmował się
ks. Alberyk z zakonu Cystersów, po
nim księża Falkiewicz i Jurga. Kościół
stary stał do 1861 roku, a kiedy popadał
w ruinę ówczesny proboszcz, ks. Stępniewski rozebrał go. Były w nim dwa
groby.
W 1862 r. do budowy nowego kościoła, podczas swojego pobytu w Mniszku, zachęcał parafian ks. bp Juszyński
i po trzech latach stanął w Mniszku
nowy kościół, murowany, niesklepiony
według projektu Antoniego Rucińskiego z Radomia, który w 1865 r. został
poświęcony przez ks. Malanowicza,

a w 1868 r. ks. bp Juszyński dokonał
konsekracji świątyni. Kościół pozostał
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
i św. Stanisława Kostki.
Obecnie jest schludnie utrzymany.
Wielki ołtarz w stylu jońskim, w ołtarzu patron kościoła, św. Jan Chrzciciel, ołtarze boczne w nawie – po
prawej stronie św. Stanisława Kostki,
a po lewej – Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny. Tuż obok
ołtarza jest kaplica św. Józefa, do której wchodzi się przez żelazną, pięknie
wykonaną, starożytną furtę. Wewnątrz
kaplicy stoi ołtarz z obrazem św. Józefa
z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce. Na
ścianach wiszą obrazy Matki Boskiej
Różańcowej i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Wnętrze kościoła ukaże odwiedzającemu wiele cennych obrazów, zachowane monstrancje,
kielichy i ornaty oraz wmurowane w ściany tablice pamiątkowe. W posadzce przed wielkim
ołtarzem jest wejście do grobów.
Czasy II wojny światowej zapisały swoją historię kościoła – do
dziś w murze frontowym tkwią
odłamki bomb. Tyle jeszcze
wiadomo, że we wnętrzu świątyni była wówczas piekarnia.
Po wojnie pieczę nad kościołem objął ks. Józef Dziubek,
proboszcz do 1967 r. Kolejni
proboszczowie dbali, aby świątynia nabierała pięknego wyglądu. W pracach tych pomagali
wierni parafianie.
We frontowej wieży kościoła
znajdują się dzwony. Niedaleko
drogi w kierunku Wieniawystoi słup kamienny z krzyżem
na szczycie – św. Rocha. Górna
część słupa opatrzona jest żelazną kratką, ma krzyż, obok którego stoją dwie postacie, pewnie
św. Jan i Matka Boska, poniżej
herb Odrowąż i rok 1604. Od

góry do dołu biegnie dwoma rzędami
napis po łacinie. Figurę pewnie wznieśli Kietlińscy.
Do parafii Mniszek należą: Chałupki Łaziskie, Chronów-Kolonia, Kolonia
Górna, Chronów Kolonia Dolna, Chronów Wieś, Głogów, Kaleń, Konary,
Koryciska, Łaziska, Mniszek, Rogowa,
Wawrzyszów, Kolonia Wawrzyszów,
Wymysłów, Zadąbrów.

PROBOSZCZOWIE
Od 1462 roku: Piotr bacalarius cysters Wąchocka, Jan z Szydłowca,
Gerard – cysters, Kacper Bębnowski

– przeor klasztoru wąchockiego, Andrzej Gładysz – przeor, Grzegorz Gundziński, Franciszek Rzezański, Wincenty Zapalski, Malachiasz Wąsowicz,
Atanazy Mieszkowski, Leonard Zegartowicz, Robert Burchert, Hieronim
Gdowski, Anzelm Bernacki, Kwadrat
Grubiński, Józef Adamski, Celestyn
Butkiewicz.
Proboszczowie zmarli w Mniszku
od 1851 roku: Alberyk Ostrowski, Jan
Falkiewicz, Augustyn Jurga, kanonik
Jakub Izydor Stępniewski (zm. 1896 r.),
Jan Rzepecki, Jan Cieszkowski, Jan
Szpotowicz (od 1904 r.).

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „BIENIĘDZICE”

PROBOSZCZOWIE OD:
– 1945–1967 ks. Józef Dziubek
– 1967–1978 ks. Franciszek Gronkowski
– 1978–1996 ks. kan. Henryk Pachucy
– 1996–1997 ks. kan. Marian Tomasik
– 1997–2010 ks. kan. Stanisław Pałkiewicz
– 2010–nadal ks. kan. Adam Kuc
Opracowała Elżbieta Sadownik
nauczyciel języka polskiego
w PSP w Mniszku

POLSKA –
MOJA OJCZYZNA
18 maja uczniowie PSP w Mniszku
uczestniczyli w programie edukacyjnym „Polska – moja ojczyzna”, związanym z obchodami przypadającej na
dzień 11 listopada br. setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice”
nie traci nic ze swojej artystycznej aktywności.

wych. Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice”
zdobył tam wyróżnienie.

MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW –
V PRZEGLĄD K APEL I ZESPOŁÓW
LUDOWYCH PRZYTYK 2018

NIEDZIELA Z POWIATEM
W BARTODZIEJACH

3 maja odbył się już V Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych, który – podobnie jak w latach ubiegłych – stanowił integralny element imprezy plenerowej pn. „Kochanowski: Przystanek
– Wesele”. Do muzycznej rywalizacji
stanęło wiele kapel oraz zespołów ludo-

W niedzielę 3 czerwca w Bartodziejach odbył się rodzinny piknik
„Niedziela z Powiatem”, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Zespół Śpiewaczy Bieniędzice
wystąpił gościnnie i zebrał zasłużone
owacje.
Marcin Ciężkowski

W ramach programu odbyła się pogadanka na temat tych ważnych wydarzeń w dziejach naszego kraju. Ponadto
uczniowie mieli sesję zdjęciową w strojach z czasów wojny. Każdy uczestnik
otrzymał dyplom „Małego Patrioty”.
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MIĘDZYPOWIATOWY FINAŁ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
24 kwietnia w Radomiu rozegrany
został Międzypowiatowy Finał Piłki
Siatkowej Chłopców. Wśród uczestników znalazł się zespół z Wolanowa.
Ekipa PSP w Wolanowie na udział
w najważniejszych zmaganiach sezonu
zapracowała bardzo dobrą grą przez
cały rok. Podopieczni Ryszarda Kośca
najpierw wygrali rywalizację międzygminną, by następnie zdominować rozgrywki w finale Powiatu Radomskiego
i pokonać bez straty seta wszystkie
zespoły: Iłży, Przytyka, Jastrzębi, Pionek, a potem uzyskać awans do półfinału Międzypowiatowego. Półfinał
rozgrywany był w Przysusze. Ekipa

z Wolanowa zdecydowanie wygrała
z SOS Przysucha (Siatkarski Ośrodek
Szkolny) 2:0 oraz z Szydłowcem, również 2:0, i uzyskała awans do finału.
Zmagania finałowe zostały rozegrane w Radomiu, do ścisłego finału
awansowały cztery najlepsze drużyny
Ziemi Radomskiej. W pierwszym meczu zespół PSP w Wolanowie spotkał
się z PSP Chotcza i wygrał 2:1 po wyrównanym meczu. W drugim spotkaniu stoczył bardzo zacięty pojedynek
z XIII LO w Radomiu (na co dzień
drugi zespół RCS Czarni Radom) i wygrał 2:1. W finale spotkały się dwie najlepsze drużyny; niestety zespół z Wo-

lanowa musiał uznać wyższość zespołu z PSP 6 Radom (Kadet RCS Czarni
Radom finalista Mistrzostw Polski).
Końcowa kolejność: 1 PSP nr 6 Radom, 2 PSP Wolanów, 3 PSP Chotcza,
4 XIII LO Radom.
Skład drużyny z Wolanowa: Kacprowicz Kacper, Pucuła Patryk, Gutkowski Mateusz, Sobczak Piotr, Warda Kacper, Wójcik Adrian, Tokarki
Kamil, Wójcik Bartek, Siara Michał,
Malewicz Dawid, Maciejewski Mateusz. Opiekunem zespołu był Ryszard
Kosiec.
Wielkie gratulacje Chłopcy!
Ryszard Kosiec

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MINI PIŁKI NOŻNEJ – „ZAGRAJMY DLA NIEPODLEGŁEJ”
W ramach cyklu historycznego obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości piętnastego maja
b.r. w naszej szkole został zorganizowany Międzyszkolny Turniej Mini
Piłki Nożnej dla chłopców – „Zagrajmy dla Niepodległej”, którego pomysłodawcą był pan Karol Kwiecień, nauczyciel z PSP Bieniędzice.
W turnieju wzięło udział 5 drużyn:
PSP Bieniędzice, PSP Mniszek,
PSP Sławno, PSP Orońsko oraz PSP
Wolanów. Mecze rozgrywane były
systemem każdy z każdym, dzięki
czemu wszystkie drużyny mogły
sprawdzić sportowe umiejętności
przeciwnika.
Pierwsze miejsce w zawodach
zajął zespół SP z Orońska, drugie
Wydawca:
Nakład:
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miejsce – PSP Sławno, a trzecie przypadło gospodarzom – PSP Bieniędzice. Organizatorzy przewidzieli także
puchary dla najlepszego w turnieju
bramkarza, strzelca oraz zawodnika.
Najlepszym bramkarzem został Ma-

ciej Kil z PSP w Orońsku. Najlepszym
strzelcem – Grudzień Adrian z PSP
w Sławnie, a najlepszym zawodnikiem
turnieju okazał się Mikołaj Mirkowski
z PSP w Bieniędzicach.
Dyrektor Stanisław Prażmowski
uroczyście zakończył zmagania młodych adeptów piłki nożnej, wręczając
puchary oraz pamiątkowe dyplomy
uczestnikom zawodów. Pogratulował też nauczycielom – trenerom poszczególnych drużyn i podziękował
za udział w turnieju.
Dla wszystkich uczestników oraz
ich opiekunów po zakończonych
rozgrywkach został przygotowany
poczęstunek – grillowane kiełbaski
oraz napoje.
Karol Kwiecień
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