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„PLON NIESIEMY, PLON…” O DOŻYNKOWEJ TRADYCJI MYŚLI KILKA
Wrzesień w polskiej tradycji to
miesiąc rozpoczynania nowego roku
szkolnego po wakacyjnej przerwie oraz
smutne wspomnienie wybuchu drugiej wojny światowej. W tym też czasie
wieś polska obchodzi coroczne Dożynki
– Święto plonów. Organizowane od
pokoleń weszły na dobre do naszej ludowej tradycji. Na krótko przed tegorocznymi Dożynkami Powiatowo-Gminnymi w Wolanowie. warto przybliżyć
nieco rodowód tego święta i jego bogatą
symbolikę.
Dożynki – nazywane też niegdyś
wyżynkami, obrzynkami czy wieńcowinami – swoimi początkami sięgają
czasów starosłowiańskich, tradycji
pogańskiej jeszcze, i przypadały wtedy
na okres jesiennej równonocy, 22/23
września. Współcześnie wieś polska
obchody dożynkowe organizuje także
w jedną z wrześniowych niedziel, po
zakończonych już żniwach.
W dawnym słowiańskim kalendarzu
obchodzonych świąt i uroczystości ku
czci poszczególnych bóstw, żywiołów
i wdzięczności za przeróżne dary życia
i natury było bardzo wiele. Nierzadko
w ciągu jednego miesiąca występowało
kilka takich okazji. Całoroczny zestaw
świąt zaczynał się 1 marca na powitanie wiosny, z prośbą o urodzaj
przez kolejne miesiące. 26 marca
obchodzono Wielkie Święto Peruna
– gromowładnego boga piorunów, burz
i błyskawic, najdostojniejszego wśród
innych bóstw. Ten dzień był niezwykle
wyczekiwany, wtedy to oświecano
ziarno na nowe zasiewy, oczekiwano
pierwszej wiosennej burzy z grzmotami i piorunami, by te wstrząsnęły
ziemią po zimowym leżakowaniu. Takie burze zapowiadały urodzaj. Przez
kolejne tygodnie i miesiące mnożyły
się okazje do organizowania kolejnych
świątecznych obrzędów. I tak 1 sierpnia
uroczyście zaczynano sianokosy, 6 sierpnia święcono jabłka, grusze i inne owoce, a 16 – święcono i spożywano chleb
z nowego ziarna, dziękując bogom za
urodzaj i prosząc o dalsze ich wstawiennictwo.
Wyjątkowy charakter miało Święto
plonów w dniu 23 września – obchodzone uroczyście i hucznie. Przynoszono
wtedy uplecione wieńce ze zbóż, ziół
i kwiatów oraz wypieczone kołacze, ofiarowano je bóstwom (głównie Mokoszy,
Welesowi i Świętowitowi), śpiewano
i tańczono, wszak zboże i chleb miały
zawsze największe znaczenie w ludzkim
życiu.
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Z starosłowiańszczyzny dożynki
przeszły też do staropolskiej obrzędowości ludowej. Upowszechniły się
w XVI w. we dworach majątków ziemskich jako nagroda dla żniwiarzy i gospodarzy za żniwny trud i całoroczną
pracę – od orki i siewów poczynając.
Pod koniec XIX w. na wzór tych dworskich zaczęto organizować dożynki
chłopskie wśród bogatszych gospodarzy
dla domowników, rodziny i parobków.
W okresie międzywojennym dożynki
organizowały już parafie, organizacje
chłopskie, gminy, powiaty i województwa. W 1927 r. prezydent Ignacy Mościcki
uczestniczył w pierwszych ogólnopolskich dożynkach w Spale i zwyczaj ten
trwał aż do 1938 r. W latach powojennych władze PRL organizowały również
dożynki państwowe, zwykle na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie.
Uroczystości te miały jednak charakter świecki, polityczno-propagandowy,
służyły pokazowi troski władz socjalistycznych o polską wieś, miały przy tym
podkreślać tzw. „sojusz robotniczo-chłopski”. Pomimo tej odmienności
kultywowały elementy dawnego ludowego święta (barwny korowód
z wieńcem dożynkowym i bochnem chleba niesionego gospodarzowi dożynek,
okolicznościowe pieśni i tańce ludowe).
Po przemianach ustrojowych w Polsce po 1980 r. ponownie ożyła tradycja dożynkowa w gminach, powiatach
i województwach oraz na Jasnej Górze
w Częstochowie. W 2000 r. przywrócono wrześniowe dożynki prezydenckie
w Spale.
Uroczystości dożynkowe przed wojną
miały i nadal mają charakter religijny
i świecki, zawsze poprzedzały je przy-

gotowania – głównie wykonanie wieńca
z nieomłóconego zboża, z ziół, kwiatów
i kolorowych elementów zdobiących oraz
wypieczenie okazałego bochna chleba
z nowego ziarna. Wieńce przybierają
zwykle kształt korony, dzwonu lub
koła. Wieniec i chleb symbolizują zebrane niedawno plony, wyrażają
wdzięczność za rolniczy trud i prośbę
o przyszłoroczny urodzaj. W trakcie
uroczystości kościelnych wieniec i chleb
zostają poświęcone. Potem w barwnym korowodzie przy dźwiękach pieśni
„Plon niesiemy, plon” przenosi się je na
miejsce dalszej, świeckiej uroczystości
i ofiaruje gospodarzowi dożynek. Ten
symbolicznie bochen chleba dzieli pomiędzy uczestników ceremonii.
Dożynki powiatowe gromadzą delegacje poszczególnych gmin wraz z przywiezionymi wieńcami i chlebami. Przed
zgromadzoną widownią odbywają się
też okolicznościowe konkursy i pokazy
sprawnościowe, np. młócenie snopków
zboża cepami, dojenie krowy, robienie
masła, popisy traktorzystów itp. Po
zakończeniu uroczystości dożynkowych
każdy wieniec trafiał do gospodarza
dożynek. Kiedyś przechowywano go
w stodole do przyszłego roku, do nowego
siewu. Wykruszone z kłosów ziarno jako
poświęcone dosypywano symbolicznie
do worków z ziarnem siewnym.
Dożynki
Powiatu
Radomskiego
w tym roku odbędą się już 9 września
w Wolanowie, a Dożynki Województwa
Mazowieckiego – 16 września w Sierpcu.
Napawa radością fakt, że podczas gdy inne
dawne polskie zwyczaje i tradycje powoli
zanikają, ta przeżywa swoisty renesans.
Stanisław Prażmowski
Redaktor naczelny

WYWIAD Z PANEM MARCINEM CIĘŻKOWSKIM –
RADNYM I

PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
I ZDROWIA R ADY GMINY WOLANÓW

W cyklicznych rozmowach z lokalnymi samorządowcami i kierownikami
jednostek organizacyjnych gminy we
wrześniowym numerze naszego pisma
proponuję Czytelnikom rozmowę z osobą
związaną ze szkolnictwem w sposób szczególny…
Trudno było umówić się z Panem na
ten wywiad. Zawsze zabiegany, trudno
uchwytny, stale odpowiadający „Może
później…” Teraz udało się znaleźć
Panu dla „Naszego Wolanowa” dłuższą
chwilę, aby odpowiedzieć na klika
pytań. Zaczynajmy więc. W tej kadencji
Rady Gminy Wolanów jest Pan radnym
i Przewodniczącym Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia. Obowiązków
sporo. Co w tej pracy samorządowej
pochłania Pana najbardziej?
Wszystkie aspekty, którymi zajmuje się ww. Komisja są dla mnie bardzo
ważne. Jednak najbardziej rozległe
i czasochłonne są tematy związane
z edukacją. W związku z reformą szkolnictwa było mnóstwo zmian, które należało
wprowadzić w życie. Wiele uwagi
i stałego nadzoru wymagały i wymagają
nadal także inwestycje oświatowe – budowa przedszkola w Wolanowie oraz rozbudowa szkół w Sławnie i Mniszku, aby
nie popełnić żadnych błędów przy ich
realizacji. Stała współpraca z Gminnym
Centrum Kultury oraz wspieranie rozwoju
sportu w naszej Gminie to także zadania
dnia codziennego. Moja aktywność jako
radnego przejawia się poza tym w pracach
komisji Rady Gminy w licznych spotkaniach, poprzedzających realizowane potem
działania, choćby związane z niedawną
budową nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych w Bieniędzicach i Wolanowie.
Każdy radny z chwilą wyboru
przychodzi do tej pracy ze wcześniejszym życiowym i zawodowym
doświadczeniem. Jak ono wygląda
w Pana przypadku?
Od najmłodszych lat mojego życia
praca na rzecz społeczeństwa szukała mnie
sama. Już w szkole podstawowej pełniłem
funkcje w samorządzie klasowym oraz
szkolnym. W kolejnych latach mojej edukacji samorząd szkolny nie był mi obcy,
potem na studiach pełniłem rolę starosty
grupy. Zawsze dobrze współpracowało mi
się z moimi kolegami i koleżankami oraz
kadrą pedagogiczną. Bezpośrednio przed
objęciem funkcji radnego byłem sołtysem

wsi Zabłocie oraz przewodniczącym
Rady Rodziców przy szkole podstawowej w Bieniędzicach. Praca na rzecz
społeczeństwa była dla mnie zawsze
służbą dla drugiego człowieka.
Od 20 lat jestem pracownikiem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
w którym zajmuje stanowisko Inspektora
Kontroli. Moja praca polega na ciągłym
kontakcie z ludźmi – księgowymi, dyrektorami placówek oświatowych, wójtami
i sekretarzami okolicznych gmin, a także
z pracownikami, wykonującymi zwykłe
czynności dnia codziennego. Dzięki temu
doskonale znam problemy funkcjonowania
różnych obszarów administracji rządowej
i samorządowej. Jestem absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, mam wykształcenie
wyższe techniczne oraz ukończone studia
podyplomowe z zakresu pedagogiki.
Sprawując mandat radnego, pojawia
się Pan także na wielu lokalnych i pozagminnych imprezach i uroczystościach
– artystycznych, sportowych, oświatowych… Zajmuje to wiele prywatnego
czasu, ale jakie korzyści czerpie Pan dla
siebie z takiej aktywności?
Od kiedy sięgam pamięcią, zawsze lubiłem kontakt z ludźmi, to
motywowało mnie do dalszego działania.
Podczas spotkań i licznych rozmów
z mieszkańcami mogłem dowiedzieć się
o ich problemach dnia codziennego, na
tej podstawie mogę reagować na problemy mieszkańców na bieżąco. Są to
kwestie bardzo zróżnicowane, złożone,
dlatego przy dobrym rozpoznaniu każdej
sprawy łatwiej jest mi potem dostosować
formę rozwiązania tych trudności. Mam
naturę otwartą i pogodną, dlatego łatwo
mi docierać do innych, oni także to
czują i darzą mnie swoim zaufaniem.
W dzisiejszych czasach zabiegania wokół
własnych, prywatnych spraw taka postawa
otwartości i chęci służenia innym należy
raczej do rzadkości.
Moja obecność na przeróżnych imprezach gminnych i innych pozwala mi
także szerzej spojrzeć na to, co się u nas
dzieje w różnych obszarach ludzkiej
aktywności. Bliskie są mi sport, kultura
i folklor, dlatego moja aktywność obejmuje wydarzenia z nimi związane. Spotkania
z ciekawymi ludźmi zawsze wzbogacają
nas samych, rozbudzają naszą ciekawość
i chęć sięgania po jeszcze…

Z kilku tekstów Pańskiego autorstwa – m.in. w naszym Piśmie – wiemy,
że ma Pan rozliczne zainteresowania
– folklorystyczno-wokalne, kulinarne
i sportowe. Proszę nam powiedzieć,
czym jeszcze interesuje się prywatnie
Marcin Ciężkowski?
Jestem szczęśliwym mężem i ojcem
trójki dzieci. To rodzina pochłania
większość mojego czasu wolnego,
którego przy samorządowej i społecznej
aktywności nie mam za wiele. Od zawsze
moją pasją było ogrodnictwo i muzyka.
Nie wyobrażam sobie naszej działki bez
ogrodu z warzywnikiem oraz sadu z rozlicznymi gatunkami drzew i krzewów
owocowych. Prace w ogrodzie umilam
sobie muzyką, bo to ona łagodzi obyczaje
w tych jakże brutalnych czasach. Jako
ojciec aktywnie działam w radach rodziców w PSP w Bieniędzicach i w Przedszkolu Samorządowym w Wolanowie.
Jestem też Prezesem G K S „Jaguar
Wolanów” oraz kierownikiem i członkiem
zespołu śpiewaczego „Bieniędzice”.
Jakie są Pana plany na najbliższą
przyszłość?
W zbliżających się wyborach
samorządowych będę kandydował na
Wójta Gminy Wolanów. Nie była to łatwa
decyzja, lecz poparta przemyśleniami.
Mieszkańcy Gminy Wolanów, widząc
moją aktywność, namawiali mnie o ubieganie się o fotel Wójta. Doświadczenie
w samorządzie zdobyte przez ostatnie
lata w pełni upoważnia mnie do startu
w nadchodzących wyborach.
Dziękuję za rozmowę i życzę, by
spełniały się Pana zamierzenia, a posiadane pasje i zainteresowania – jeszcze
bardziej ubogacały.
Rozmowę przeprowadził
Stanisław Prażmowski
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Z AKTUALNYCH PRAC R ADY GMINY WOLANÓW
Szybkimi krokami dobiega koniec
zgody na nabycie nieruchomości
W ostatnich dniach sierpnia, zgodwakacji, a więc czas relaksu, podróży
położonej w miejscowości Fran- nie z planem pracy ustalonym na 2018
i wypoczynku, z którego wszyscy czerciszków, oznaczonej w ewidencji rok, Przewodniczący Komisji Oświaty
piemy przyjemności. Radzie Gminy
Kultury Sportu i Zdrowia, Pan Marcin
gruntów jako działka nr 383/1;
Wolanów również należy się odpo- - w sprawie wprowadzenia zmian Ciężkowski, wraz z członkami komisji
czynek, w związku z czym z przywilew Wieloletniej Prognozie Finan- udali się do wszystkich szkół i przedju lata skorzystała, organizując sobie
sowej Gminy Wolanów na lata szkoli prowadzonych przez Gminę
Wolanów celem sprawdzenia ich stanu
przerwę w pracy w miesiącu sierpniu.
2018–2024;
W dniu 20 czerwca zwołana została - w sprawie zmian w uchwale oraz przygotowania do rozpoczęcia
sesja Rady Gminy na okoliczność
budżetowej na 2018 rok.
nadchodzącego
roku
szkolnego
wprowadzenia zmian w uchwale
Ponadto Wysokiej Radzie przed- 2018/2019.
budżetowej na 2018 rok.
Wakacje to szczególny czas,
stawiony został raport o sytuacji ekoW lipcu organizowane były posiedze- nomiczno-finansowej Samodzielnego w którym możliwe jest wykonanie
nia komisji stałych Rady Gminy, które Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot- potrzebnych remontów i napraw
w placówkach oświatowych. Dokonadotyczyły opiniowania materiałów nej w Wolanowie.
no naprawy sprzętu i pomocy dyprzygotowanych na sesję
Rady Gminy. Członkowie
daktycznych, zostały umalowane
komisji dyskutowali również
niektóre sale lekcyjne, w szkole
na temat kosztów związanych
w Wolanowie został przeprowaz utrzymaniem gminnej sieci
dzony remont łazienek.
wodociągowej.
Dzieci będą mogły uczyć
Na sesji w dniu 16 lipsię w zadbanych, bardziej przyjaznych salach. Stan placówek
ca Rada Gminy przyjęła
oświatowych
oraz
dbałość
następujące uchwały:
o kulturę jest jednym z priory- w sprawie ustalenia liczby
tetów władz.
zezwoleń na sprzedaż naW wyniku wizytacji szkół
pojów alkoholowych do
i przedszkoli oceniono ich stan
spożycia w miejscu i poza
jako dobry.
miejscem sprzedaży;
Komisja
Oświaty
na
placu
budowy
sali
gimnastycznej
w
Sławnie
- w sprawie wyrażenia

PREMIERA NAJNOWSZEGO TELEDYSKU ZESPOŁU „WOLANIANKI”
4 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej G C K w Wolanowie odbyła się
uroczysta premiera najnowszego teledysku
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Wolanianki” pt. „Drewniany mosteczek”.
Na wydarzenie to przybyli zaproszeni
goście, m.in. władze Gminy Wolanów na
czele z Wójtem – Adamem Gibałą, który
przywitał Zespół „Wolanianki” i zebrane
na sali rodziny oraz gości – pasjonatów
zespołu.
Premierę teledysku poprzedził krótki
występ zespołu. Po wysłuchaniu utworów
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wyświetlono teledysk. Klip okazał się
dużym sukcesem, zarówno reżyserskim
– w dbałości o detale – jak i aktorskim.
„Wolanianki” wspaniale odegrały powierzone sobie role, a oprawa wizualna (zarówno strojów, jak i krajobrazu)
zachwycała.
Po premierze pani Barbara Waśkiewicz,
opiekunka
zespołu,
podziękowała
władzom gminy, sponsorom, oraz sympatykom twórczości ludowej, zgromadzonej na sali, za wsparcie w działaniach
i za dobre słowo. Wójt Gminy Wolanów

złożył na ręce pani Barbary podziękowania
za trud i pasję, wkładaną w prowadzenie
Zespołu, oraz wręczył „Wolaniankom”
słodkie upominki.
W trakcie tego popołudniowego uroczystego spotkania goście częstowali się
ciastem, kawą i herbatą, a klimat dopełniała przygotowana przez pracowników
Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
dekoracja ze świeżych kwiatów i palących
się świec.
Artykuł przygotowało:
GCK w Wolanowie

JUBILEUSZ 90-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MNISZKU
Jednostka
Ochotniczej
Straży
Pożarnej w Mniszku, w gminie
Wolanów od 90 lat stanowi trwały
fundament bezpieczeństwa tej wsi
oraz okolicznych miejscowości. Na
jej dorobek złożyła się służba kilku
pokoleń druhów. Przypomniano o tym
5 sierpnia 2018 r. podczas niedzielnej uroczystości, jakim był Jubileusz
90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mniszku i nadanie jej sztandaru.
Lokalne święto strażackie zbiegło się
z obchodami roku jubileuszowego
100-lecia Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. W nawiązaniu do rocznic
podkreślono odwagę strażaków i ich
gotowość niesienia pomocy w sytuacji
zagrożenia ludzkiego życia i mienia.
Obchody jubileuszu honorowym
patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Uroczystość poprzedził przemarsz
strażaków także z innych jednostek
tj. z OSP Jarosławice, OSP Młodocin
Większy, OSP Strzałków, OSP Chronów
na boisko szkolne w Mniszku. Tam
odprawiona została msza św. polowa
w intencji OSP Mniszek i tych wszystkich, którzy tworzyli historię jednostki.
Homilię wygłosił proboszcz tutejszej
parafii, ks. kan. Adam Kuc.
Uroczyste
nadanie
sztandaru
poprzedziły przemówienia i powitanie gości przez Prezesa OSP Artura
Grduka oraz przedstawienie rysu historycznego jednostki przez druha Adama Gibałę, Wójta Gminy Wolanów.
Uroczyste odczytanie Aktu Nadania
Sztandaru dla OSP Mniszek wygłosił
dh Dariusz Mazurkiewicz, natomiast
uroczyście go przekazał pocztowi
sztandarowemu
Prezes
Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Radomiu,

dh Paweł Tuzinek, który również
dokonał dekoracji sztandaru w asyście
Zastępcy Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Sławomira Podsiadłego.
Zaszczytnym wyróżnieniem było
również przyznanie Medalu Pro Masovia przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego dla OSP w Mniszku.
Jest to medal honorowy przyznawany
za przyczynienie się do gospodarczego,
kulturalnego lub społecznego rozwoju
Mazowsza. Wręczyli go Rafał Rajkowski – wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Ilona Jaroszek
– dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.
Dodatkowo Marszałek Adam Struzik
ufundował jednostce w Mniszku 6
kompletów mundurów bojowych.
Następnie odbyło się wręczenia
licznych wyróżnień i medali dla
zasłużonych druhów – Złotych, Srebrnych i Brązowych Medali za Zasługi
dla Pożarnictwa, Odznaki Wzorowego
Strażaka i Odznaki za Wysługę od 45
do 5 lat strażackiej służby oraz dyplomów uznania, statuetek i listów
gratulacyjnych. Dokonali tego m.in.:
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski, Zastępca
Komendanta Miejskiego PSP w Ra-

domiu, dh Sławomir Podsiadło, Starosta Radomski, Mirosław Ślifirczyk,
Prezes OSP Mniszek, dh Artur Grduk
oraz inni honorowi goście. Pełna lista
odznaczonych i wyróżnionych osób
znajduje się na stronie internetowej
Gminy Wolanów. Na ręce Prezesa dha
Artura Grduka przekazano także gratulacje i odczytano listy, które nadeszły
z okazji pięknego jubileuszu.
Po zakończeniu części oficjalnej przyszła kolej na wspólną
zabawę z „Kabaretem Kopydłów”
z ich arcydziełem, jakim jest „Spotkanie z Balladą”. Słynny krakowski
kabaret przedstawił ponadgodzinny
spektakl pt. Tak jest, Panie Komendancie, ukazujący zabawne perypetie
mieszkańców Kopydłowa. Program
ten nawiązywał do służb mundu-
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rowych (OSP), artyści rozbawili licznie
zgromadzoną publiczność.
Na scenie wystąpiły również lokalne
zespoły artystyczne, zaprzyjaźnione
z Gminą Wolanów, w tym Babska
Rzeczpospolita z Klwowa i rodzime
zespoły folklorystyczne – dziecięcy
zespół „Wolanianki” i Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice”, wprowadzając
widownię w ludowe klimaty tanecznomuzyczne. Warto podkreślić, iż oba
zespoły z gminy Wolanów również
zostały odznaczone Medalem Pro Masovia przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego za całokształt swojej
działalności na rzecz kulturalnego rozwoju Mazowsza.
Na scenie zagościły też dwa zespoły
„VABANK” oraz „SILVERS”, których
muzyka porywała tłumy do wspólnej
zabawy i śpiewania razem z artystami.
Nie lada atrakcją był też przygotowany
przez Prezesa OSP Mniszek i grupę
zainscenizowany
rekonstrukcyjną
PATRON HONOROWY:
Współfinansowanie:
Marszałek Województwa
Mazowieckiego

Jubileusz 90-lecia OSP w Mniszku pod
honorowym patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego

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

6

pożar auta, pokaz wydostania rannego
z samochodu i udzielenia pierwszej pomocy. Nie zabrakło także atrakcji dla
najmłodszych uczestników strażackiego

święta. Podczas jego trwania można
było kosztować wielu specjałów
lokalnej kuchni. Zwieńczeniem imprezy był pokaz fajerwerków.

JARMARK LUDOWY „TYNDY-RYNDY” W BIENIĘDZICACH
Dnia 8 lipca na placu szkolnym
w Bieniędzicach odbył się III Jarmark
Ludowy „Tyndy-Ryndy”.
Jego pomysłodawca, Marcin Ciężkowski, wspólnie ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową
Nutę”
powitali
zaproszonych
gości, władze Gminy Wolanów, na
czele z Wójtem Adamem Gibałą
i Przewodniczącą Rady Gminy, Teresą
Pankowską, starostę Radomskiego,
Mirosława Ślifirczyka oraz przybyłych
mieszkańców.
Po części oficjalnej na scenie
zaprezentowały się zespoły zaproszone na Jarmark. Przy dźwiękach ludowej muzyki na typowych „dechach”
odbywała się potańcówka, a przybyli
goście mogli skosztować tradycyjnych
potraw, przygotowanych przez Zespół
Śpiewaczy „Bieniędzice”, m.in. porki
i kapusty z grochem.
Dla smakoszy słodkich wypieków czekała kawiarenka przygotowana przez Radę Rodziców z PSP
w Bieniędzicach.
Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji – kolorowe dmuchańce,

kramy z zabawkami, cukrowa wata
i przejazd stylowym rowerem. Pod
namiotem Gminnego Centrum Kultury
w Wolanowie instruktorki malowały
dzieciom buzie, zaplatały kolorowe
warkoczyki i farbowały włosy.

Jarmark Ludowy cieszył się
dużym zainteresowaniem nie tylko
mieszkańców Wolanowa, ale także
sąsiednich gmin. Z niecierpliwością
czekamy na kolejny w przyszłym roku!
Artykuł przygotowało:
GCK w Wolanowie

Wśród zaproszonych na tegoroczne Dożynki Województwa Mazowieckiego
grup folklorystycznych znalazł się też nasz wolanowski Zespół Śpiewaczy
„Bieniędzice” z Bieniędzic, co traktujemy jako wyraz uznania jego dotychczasowego dorobku artystycznego. Zespół otrzymał niedawno przyznany
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medal „Pro Masovia”. (Stp.)
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LATO W GMINIE WOLANÓW PEŁNE PRZYGÓD I WRAŻEŃ!
Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zadbało o zapewnienie czasu
wolnego dzieciom i młodzieży z terenu
gminy Wolanów, którzy to wakacje
spędzali w domu. Dla uczestników
zajęć w GCK nie zabrakło wspaniałych,
różnorodnych atrakcji, wycieczek
i ciekawych warsztatów.
„Zwariowane wakacje” – pod
takim hasłem Gminne Centrum Kultury w Wolanowie rozpoczęło sezon letni. Bitwa na balony wodne na
boisku wielofunkcyjnym w Mniszku,
rozpoczynająca wakacje 2018 okazała
się być świetną zabawą i atrakcją dla
dzieci i młodzieży w upalny dzień. Podczas trwania wakacji zarówno w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie,
jak i w świetlicy wiejskiej w Mniszku
odbywały się warsztaty plastycznotechniczne, kulinarne, wokalne oraz
zawody sportowe i gry plenerowe.
Podczas zajęć ich młodzi uczestnicy
wykonywali m.in. kolorowe wazoniki,
świeczniki z glinki samoutwardzalnej,
przestrzenne litery, biżuterię, kolorowe
girlandy, słoiczki z kolorową barwioną
solą, przyborniki na biurko i wiele innych ciekawych i pracochłonnych
przedmiotów, które mogą być świetną
pamiątką z wakacji, upominkiem dla
bliskich lub prezentem urodzinowym.

Spotkanie z czerwonym kapturkiem

Podczas trwania wakacji uczestnicy
zajęć w GCK w Wolanowie nauczyli się
modelować balony, malować twarze,
zaplatać kolorowe warkoczyki i robić
zmywalne kolorowe tatuaże.
Wakacje 2018 to był również czas
wycieczek. Odwiedziliśmy zaczarowany las w Piaskach k. Janowa, gdzie
cała grupa wycieczkowa brała udział
w leśnym spektaklu teatralnym.
Spotkaliśmy tam Babę Jagę, Jasia
i Małgosię, złego wilka, Leśniczego,
Kopciuszka oraz Czerwonego Kapturka, grającego na gitarze i częstującego
wszystkich słodkościami. Dużą popularnością cieszył się wyjazd do kina
i do „Jump World-u” w Radomiu. Wiele
dzieci wybrało się z nami w deszczowy
dzień do „Hula Parku” w tym mieście.
Wielką frajdę sprawiły dzieciom warsztaty kulinarne w restauracji „MammaLeo” w Radomiu, gdzie pod okiem
specjalisty każdy wykonywał ciasto
i wypiekał przepyszne, kolorowe mufiny. „Ale Heca!” to farma edukacyjna,
którą odwiedziliśmy wraz z dziećmi,
gdzie każdy mógł pogłaskać zwierzęta,
np. osiołka, kucyka, królika, kozę czy
owcę. Dzieci miały również możliwość
karmienia i pojenia zwierząt, a na
koniec złożyły wizytę w zagrodzie

Barwiona sól zamknięta w słoiczkach
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Ale heca!

Warsztaty – lalka sianem pachnąca

Eko stroje – własne projekty

i uczestniczyły w warsztatach, wykonując lalkę pachnącą sianem. W czasie trwania wakacji odbyły się również
rajdy rowerowe i piesze, ogniska z pieczeniem kiełbasek, pikniki w plenerze
czy plenery malarskie, podczas których
podopieczni GCK szkicowali węglem
np. zabytki gminy Wolanów.
Czas wakacyjny minął bardzo szybko, zakończył się wspaniałą dyskoteką
pod gołym niebem i festiwalem kolorów na „Orliku” w Mniszku.
Dziękujemy za wspólnie spędzony
czas wakacyjny i już tęsknimy do kolejnych spotkań ze wspaniałą młodzieżą
i dziećmi z gminy Wolanów. Zapewniamy, że będzie jeszcze ciekawiej!
Przygotowało
Gminne Centrum Kultury
w Wolanowie

Kopciuszek spotkany w lesie

INWESTYCJE W GMINIE WOLANÓW
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
SZKÓŁ

Termomodernizacja budynku PSP w Wolanowie
Prace przy rozbudowie szkoły w Mniszku

Prace przy rozbudowie i modernizacji szkół w Mniszku i w Sławnie
przebiegają zgodnie z harmonogramem. W Mniszku zakończone zostały
roboty ziemne i fundamentowe. Wykonano kanalizację podposadzkową
oraz pierwsze podłoże pod posadzki.
Wykonane zostały już ściany konstrukcji części zaplecza wraz z salą
dydaktyczną oraz część ścian konstrukcyjnych sali gimnastycznej. Obecnie wykonuje się strop nad częścią zaplecza i salą gimnastyczną. W Sławnie
również zakończone zostały roboty
ziemne
i fundamentowe.
Wyko-

nano kanalizację podposadzkową
oraz pierwsze podłoże pod posadzki.
Rozpoczęto roboty murarskie ścian
konstrukcyjnych przyziemia.
Są to inwestycje prospołeczne i priorytetowe, zarówno dla mieszkańców
– zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz
dla 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.
Czekamy na ogłoszenie wyników, które
przeciąga się w czasie.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PSP W WOLANOWIE

Prace przy rozbudowie szkoły w Sławnie

Wakacje to najlepszy czas, aby
w budynkach szkolnych przeprowadzać
remonty. Nie inaczej jest w gminie
Wolanów, gdzie obecnie trwa kilka
większych inwestycji.
Jednym z ważniejszym zadań w tym
sezonie to termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wolanowie. Dotychczas mieścił się

tu Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Wolanowie, zaś od września 2017
roku placówka przyjęła nową nazwę
jako Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wolanowie.
Tegoroczna inwestycja wynika
z planu, jaki władze gminy przyjęły
odnośnie docieplenia i odnowienia elewacji budynku szkolnego. W ubiegłym
roku wykonano pierwszy etap – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Z uwagi na fakt, że szkoła w Wolanowie jest duża, zadanie podzielono na
trzy etapy. Na konieczność przeprowadzenia remontu zewnętrznych elewacji budynku szkoły wskazywał
nie tylko ich wygląd. Ważne były też
względy bezpieczeństwa i kwestie
związane z efektywnością ogrzewania
placówki. Z uwagi na zakres prac oraz
po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego, w lipcu została podpisana umowa z wykonawcą robót
– firmą: Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe MA-MAR Maciej Furmański
z Przystałowic Dużych w gminie
Klwów, na kwotę 445.000,00 zł.
Odpowiadając na potrzeby uczniów,
rodziców oraz nauczycieli tworzymy
warunki odpowiednie dla każdej grupy
odbiorców. Dodatkowo staramy się
pozyskać na ten cel pieniądze ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Obecnie wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki zadania
pn. „Termomodernizacja budynku ZSO
9

Układanie nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem WTZ w Młodocinie Większym

w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17” z zakresu Ochrony Powietrza i Odnawialnych Źródeł Energii jest w ocenie.

GMINNE INWESTYCJE DROGOWE
Przebudowa drogi gminnej relacji
Garno – Strzałków
Od 31 lipca b.r. ruszyły prace
związane z inwestycją „Przebudową
odcinka drogi gminnej nr 351207W
relacji Garno – Strzałków”. Przedmiotowy zakres przebudowy jest częścią
drogi klasy gminnej, biegnącej od drogi
powiatowej 3563W przez miejscowość
Garno w kierunku Strzałkowa. Do
chwili przebudowy odcinek ten posiadał
nawierzchnię gruntową, wzmocnioną
lokalnie kruszywem kamiennym.
Występowały na nim liczne nierówności
oraz wyżłobienia. Intensywna eksploatacja spowodowała również znaczne
ubytki w nawierzchni oraz pogorszenie
jej stanu technicznego. W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek
na długości 640 metrów. Nowa nawierzchnia będzie asfaltowa, a wzdłuż
jezdni poprowadzone zostaną pobocza
o podłożu żwirowym. Przebudowa ma
na celu poprawienie stanu technicznego
nawierzchni. Wykonanie przebudowy
i wzmocnienia nawierzchni zahamuje
dalszą jej destrukcję, podwyższy komfort jazdy kierowców i tym samym poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne,
zarówno ruchu kołowego, jak i pieszego. Ponadto przebudowa odcinka drogi
objętego projektem przyczyni się do
udrożnienia ciągów komunikacyjnych
i wzrost bezpieczeństwa użytkowników
ruchu w miejscowości Garno. Znacząco
poprawi się jakość istniejącej infrastruktury drogowej, umożliwiając swoim
użytkownikom bezpieczną komunikację
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do centrów życia społecznego: gminnego i miasta Radomia.
W sierpniu teren objęty zadaniem
został przygotowywany do prac nawierzchniowych. Wykonano wytyczenie
trasy, karczowanie pni, roboty ziemne
związane z korytowaniem terenu pod
drogę, a także wykonano podbudowę pod
nawierzchnię asfaltową. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w postępowaniu
przetargowym, jest Budromost – Starachowice Sp. z o.o. Wartość umowy
opiewa na kwotę 432 916,30 zł brutto.
Całość inwestycji została sfinansowana
z budżetu Gminy. Zgodnie z umową
zawartą z wykonawcą inwestycji
planowany termin zakończenia robót
przypada na dzień 31 sierpnia 2018 r.

UTWARDZENIA PLACÓW Z FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA 2018 R.
W lipcu wyłoniono również
wykonawcę inwestycji drogowych,
związanych z utwardzeniem placów.
Jest to przedsiębiorstwo „ADAT”
Paweł Tuzinek. Zadania dotyczą
wykonania nawierzchni z kostki betonowej, pełniących funkcje ciągów
pieszo-jezdnych
przed
budynkiem Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Młodocinie Większym oraz przed
kościołem w Wolanowie. Utwardzenie

Profilowanie konstrukcji drogi

pierwszego placu w całości zostanie
sfinansowane z funduszu sołeckiego
sołectwa Młodocin Większy, natomiast
utwardzenie placu przed kościołem
w Wolanowie – w ramach funduszu
sołectw, należących do parafii Wolanów,
tj. Wolanów, Kolonia Wolanów, Franciszków, Garno, Strzałków, Kowala
Dusocina i Kowalanka. Łączna wartość
przeznaczonych środków opiewa na
kwotę 128 319,00 zł.
Prace remontowo-budowlane rozpoczęto od zadania w Młodocinie
Większym. Na obszarze objętym opracowaniem wykonano roboty ziemne,
m.in. korytowanie podłoża pod
zamierzoną inwestycję oraz większość
prac związanych z ułożeniem nawierzchni.
Planowane
przedsięwzięcie
jest remontem istniejącego placu,
służącego do obsługi komunikacyjnej
budynku, w którym prężnie funkcjonuje Stowarzyszenie, wspierające
osoby
niepełnosprawne.
Celem
przedsięwzięcia jest poprawienie cech
i parametrów techniczno-eksploatacyjnych, ułatwienie dostępu i komunikacji do budynku przede wszystkim
podopiecznym Stowarzyszenia.
Kolejnym etapem realizacji zawartej
umowy jest utwardzenie placu przed
kościołem w Wolanowie. Rozpoczęcie
prac zaplanowane zostało na połowę
sierpień. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki zdecydowanie usprawni
komunikację w rejonie kościoła, posłuży
także poprawie obchodów i procesji podczas celebrowania świąt kościelnych.
Obydwa
powyższe
zamierzenia zapewnią większą przydatność
eksploatacyjną oraz wpłyną na poprawę
jakości i bezpieczeństwa ruchu. Przewidywany termin zakończenia prac to
30 września b.r.

Wymiana przepustu przy przebudowie drogi

JUŻ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Wolanowie od 1 lipca
2018 r. przyjmuje wnioski na okres
zasiłkowy 2018/2019 w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia 2018 r. również
w wersji papierowej w sprawie ustalenia prawa do:
• świadczenia jednorazowego „Dobry
Start”
• świadczenia wychowawczego (500+),
• zasiłku rodzinnego i dodatków do
zasiłku rodzinnego,
• zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (SZOP),
• funduszu alimentacyjnego.
Świadczenie jednorazowe „Dobry
Start” to nowa forma pomocy jaką
otrzymają rodziny w wysokości 300 zł
na każde dziecko uczące się w szkole
– bez względu na dochody.
Dla kogo to wsparcie? Świadczenie
„Dobry Start” przysługuje raz w roku
na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole do 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie
niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć
wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec
dziecka, opiekun prawny lub opiekun
faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej
– rodzic zastępczy, osoba prowadząca
rodzinny dom dziecka lub dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek? Wnioski
o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które
realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina
500+”. Chodzi tu o ośrodek pomocy
społecznej, właściwy dla miejsca
zamieszkania rodzica ubiegającego się
o wyprawkę na dziecko (w przypadku
powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy
rodzinie). Warto zauważyć, że ośrodek
ten będzie wykorzystywać rozwiązania
organizacyjne i teleinformatyczne,
którymi posługuje się przy realizacji
świadczenia wychowawczego 500+.
Kiedy złożyć wniosek? Wniosek
– podobnie jak wnioski o świadczenie
wychowawcze z programu „Rodzina
500+” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez

bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia
– drogą tradycyjną (papierową). Wniosek
należy złożyć do 30 listopada br.
Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych
w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę
otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach ośrodek będzie
miał maksymalnie 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie
i wypłatę świadczenia.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki
szkolnej zrezygnowano z konieczności
wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane
jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach
nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji
ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu
prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia. Świadczenie nie przysługuje
na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw.
zerówce w przedszkolu lub szkole.
Świadczenia wychowawcze 500+
– nowy okres zasiłkowy rozpoczyna
się od 1 października 2018 r. i kończy
30 września 2019 r. Wnioski na okres
zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są
w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018 r.
Wniosek taki można złożyć w wersji
papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie (pokój
nr 6) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za
pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.
pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1200,00 zł.
Podstawę ustalenia dochodu rodziny
na okres zasiłkowy 2018/2019 stanowi
dochód z 2017 r.
Zasiłek rodzinny i dodatki do
zasiłku rodzinnego. Prawo do zasiłku

rodzinnego przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo
opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie uczącej się.
Bliższe informacje na temat kryteriów
dochodowych,
wysokości
możliwych zasiłków rodzinnych oraz
tytułów ich uzyskania można uzyskać
w GOPS w Wolanowie.
Ośrodek
wypłaca
również
świadczenia opiekuńcze:
• Zasiłek pielęgnacyjny, który od
1 listopada 2018 r. wynosi 184,42 zł
miesięcznie.
• Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1477 zł miesięcznie.
• Specjalny zasiłek opiekuńczy, który
od 1 listopada 2018 r. przysługuje
w wysokości 620 zł. miesięcznie,
jeżeli łączny dochód rodziny osoby
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 764 zł.
Fundusz alimentacyjny
Przyznanie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te
przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż
500 zł miesięcznie. Ustalenie prawa
do tychże świadczeń oraz ich wypłata
następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela
ustawowego.
Wszystkie wnioski można składać
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wolanowie, ul. Radomska
20, 26-625 Wolanów, pokój nr 6.
Dożywianie dzieci w szkołach
gorącym posiłkiem
GOPS w Wolanowie od sierpnia
2018 r. przyjmuje również wnioski
o pomoc w formie dożywiania dzieci
w szkole gorącym posiłkiem. Wnioski
przyjmowane są od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 11:00,
pokój nr 4.
Stypendia szkolne
Wnioski o stypendium szkolne na
rok 2018/2019 można składać od 3 do
17 września 2018 r., pokój nr 4.
Urszula Pisarek
Kierownik GOPS w Wolanowie
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POTAŃCÓWKA INTEGRACYJNA
W ostatni wtorek czerwca odbyła się
zabawa integracyjna, w której udział
wzięli uczestnicy projektu „Kulturalny
Uniwersytet III Wieku w Wolanowie”.
Potańcówkę zorganizowano w GCK
w Wolanowie z udziałem lokalnego

Konkurs potancówkowy

zespołu ludowego, popularyzującego
takie tańce i muzykę.
Wspólna zabawa miała na celu
aktywizację społeczną i integrację seniorów. Spotkanie w tak licznym gronie
stało się dobrą okazją do przypomnienia
tańców ludowych, a przede wszystkim
do promocji aktywnego stylu życia i integracji uczestników. Z imprezy nikt nie
wyszedł głodny – po sporym wysiłku
tanecznym uczestnicy potańcówki mogli odpocząć i zregenerować siły przy
wspólnym stole. O przepyszne jedzenie
zadbało Stowarzyszanie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Wolanowie oraz
wolontariuszki. Jednak najważniejszym

Potańcówka

elementem zabawy było to, że uczestnicy znów mogli się razem spotkać,
porozmawiać,
zintegrować
oraz
wymienić się doświadczeniami, a wir
zabaw i tańców pozwolił choć na
chwilę poczuć się wolnym od spraw
życia codziennego.

„KULTURALNY UNIWERSYTET III WIEKU W WOLANOWIE”
– W TROSCE O ZDROWIE I KULTURĘ
To już kolejne inicjatywy z cyklu
ciekawych zajęć „dla ducha i ciała”,
w których trzydziestoosobowa grupa
w wieku 50+ z terenu gminy Wolanów
wzięła udział w zajęciach prozdrowotnych oraz uczestniczyła w seansie filmowym. Pierwsze z nich odbyły się
1 czerwca w GCK w Wolanowie, celem
tych zajęć było uświadomienie uczestników w zakresie zdrowego odżywiania
– wpływu posiłków na ludzki organizm i podniesienie znajomości zasad
żywienia, przepisów kulinarnych,
stosowanych u osób wymagających
odpowiedniej do wieku diety, np. u ludzi z cukrzycą, nadciśnieniem innymi
schorzeniami. Spotkanie to podzielone
było na część teoretyczną i praktyczną.
To uświadomiło wszystkim, jakie
konsekwencje dla organizmu ma
spożywanie przetworzonej żywności,
zawierającej konserwanty. Wzajemna
wymiana doświadczeń wśród uczestników zajęć, a także wspólne przygotowywanie i degustacja zdrowych,
energetycznych sałatek, robionych pod
opieką pana Tomasza, była skutecznym
sposobem zacieśnienia znajomości,
większej integracji i otwartości na
ciekawostki zdrowotne i kulinarne.
Drugim działaniem projektowym
była wizyta w dniu 5 czerwca w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” w Radomiu na seansie „Dwie korony”, opowiadającym
o życiu Maksymiliana Marii Kolbego – począwszy od dzieciństwa,
a skończywszy na osadzeniu w Ausch12

Wizyta w kinie

witz. Tytuł filmu nawiązuje do lat dziecięcych
Maksymiliana, któremu
wówczas ukazała się
Matka Boża, pokazując
dwie
korony.
Jedna
symbolizowała czystość,
druga
męczeństwo.
Chłopiec miał wybrać.
Wybrał obie. Film ma niesamowicie dużą wartość

edukacyjną.
Pokazuje,
że święty Maksymilian
był Bożym szaleńcem,
człowiekiem o niezwykłej
pewności siebie, oddanym
bez reszty Bogu i drugiemu
człowiekowi, niewidzącym
przeciwności losu. Uczestnicy oglądając ten film
mieli szansę podzielić tę
sympatię i podziw.

Realizacja projektu pn. „Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie” współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” dla
naboru tematycznego pn. Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych, w ramach Poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.

„WOLANIANKI” NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „PROGNOSFRIUT”
„Prognosfruit” 2018 to największa
Międzynarodowa Konferencja dla
branży owocowej z całego świata. Tegoroczna odbyła się 9 sierpnia w Warsza-

wie, a jej organizatorem był Związek
Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej.
Miło nam poinformować, że Galę
Międzynarodowej Konferencji w ho-

PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA
W KOLONII WAWRZYSZÓW
16 czerwca społeczność Kolonii Wawrzyszów oraz okolicznych
miejscowości
świętowała
Dzień
Dziecka, połączony z otwarciem altany,
na budowę której fundusze pozyskało
Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych –
Kolonia Wawrzyszów”. Altana została
wyposażona w stoły i ławki. Całkowity
koszt jej dostawy i montażu wyniósł
9 000 zł, z czego 8 990 zł stanowiło dofinansowanie unijne w ramach środków
z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Organizatorom festynu w Kolonii Wawrzyszów sprzyjała pogoda,
dzięki czemu licznie zgromadzili się
mieszkańcy i sąsiedzi okolicznych wsi.
Impreza była pełna atrakcji, szczególnie dla najmłodszych, którym zapew-

niono urządzenia rekreacyjno-zabawowe
w postaci dmuchanej zjeżdżalni oraz jazdę
konną na kucyku i przejażdżki bryczką.
Nie zabrakło również przyjemności kulinarnych – kiełbasek z grilla i słodkiego
poczęstunku. Imprezę od strony muzycznej zapewnił lokalny DJ.
Realizacja projektu pn. „Zakup
i montaż altanki dla mieszkańców
sołectwa
Kolonia
Wawrzyszów”
współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki”
dla naboru tematycznego pn. Aktywne
społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej oraz
wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych, w ramach Poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

telu Hilton w Warszawie otworzył nasz
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wolanianki” z Wolanowa, dając zgromadzonym tam uczestnikom letni koncert.

WYSTAWA PRAC
„SŁOŃCEM MALOWANE”
W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wolanowie w okresie od 15 czerwca
do 15 lipca 2018 r. zorganizowana była
interesująca wystawa prac malarskich
Małgorzaty Wróblewskiej pn. „Słońcem
malowane”.
W ekspozycji tej można było zobaczyć
piękne, barwne obrazy, bijące przyjemną
dla odbiorcy pozytywną energią, które
łączy światło słoneczne, świetnie wychwycone przez autorkę, a także umiłowanie
polskich widoków. Artystka olejem na
płótnie pokazuje polską wieś, a także
miejskie kamieniczki, czasem wyszukane
zaułki, tchnięte historią i patyną – takie,
jakich zwykle nie dostrzegamy idąc chodnikiem. Na tych płótnach widać także
sylwetki ludzi, barw tyle i … wszędzie
jest tak dużo słońca!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie.
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NAZEWNICZA HISTORIA WOLANOWA
Kilka lat temu, przeglądając istniejące
informatory turystyczne z regionu radomskiego, znalazłem teksty, próbujące
wyjaśnić pochodzenie nazwy miejscowej
Wolanów, traktując ją błędnie jako nazwę
dzierżawczą, utworzoną od nazwy osobowej Wolan. Tak jednak nie jest!
Obecna nazwa miejscowości i gminy
Wolanów ma ciekawą historię i z tego
choćby względu warto ją nieco przybliżyć.
Być może skłoni to mieszkańców gminy
Wolanów do przyjrzenia się też nazwom
swoich wsi, a nawet ich części, bo i one mają
lokalne lub szerzej używane określenia. Za
wieloma z nich kryje się niejedna tajemnica. Ta zagadkowość narasta z czasem, gdyż
zmienia się wygląd nazywanych miejsc
i obiektów terenowych, a pamięć ludzka
ma także pokoleniowy charakter. Nazwy
miejscowe trwają znacznie dłużej i są jak
dotąd najlepszym zapisem zmieniającej
się dawnej rzeczywistości.
Pierwsze zachowane zapisy źródłowe
dzisiejszej
miejscowości
Wolanów
pojawiają się już w 1. połowie XV w.
jako Kowalska Wola: de Covalska Wola
(1411). W tej formie nazwa ta utrzymuje
się do końca 2. połowy XVI w.: Wolya
Kowalska (1508), Cowalska Wolya (1569).
Przymiotnikowy człon określający ma
swój wyraźny związek z nazwą osobową
Kowale, częstą też w nazewnictwie miejscowym na Mazowszu i w innych częściach
kraju. Jej forma liczby mnogiej odnosi się
do osady rzemieślniczej, w której miejscowi kowale wykonywali typowe dla siebie usługi. Kowalstwo w miejscach tych
było na tyle powszechnym zawodem, że
stało się podstawą utworzenia nazwy osobowej. Samo słowo Wola właściwe było

pierwotnie bardzo częstym nazwom wsi
czy niewielkich osad, „zakładanych na
surowym korzeniu, z zastosowaniem dla
jej nowych mieszkańców ulgi na zagospodarowanie”. Miejscowa ludność z woli
właściciela tych gruntów zwalniana była
czasowo z podatków lub innych świadczeń
na jego rzecz. Taką etymologię wyraźnie
dostrzegamy też w samej nazwie miasta
Zwoleń, pierwszy raz odnotowanej jako
Szwolyen (1470–80), dla określenia wsi
założonej „z woli” właściciela na terenie
wydartym Puszczy Radomskiej.
Interesujące nas najstarsze na Mazowszu nazwy miejscowe o tym pochodzeniu występują już z XII w. (1185)
i zapisywane są najpierw w formie liczby mnogiej Kowale, dla odróżnienia
z określeniami przymiotnikowymi, a potem w formie singularnej Kowala. Częste
występowanie takich określeń nie może
dziwić, gdyż posługi kowalskie na ziemiach polskich stały się powszechne już we
wczesnym średniowieczu. Taką też genezę
mają nazwy podradomskiej gminy Kowala, wcześniej Kowale, oraz dwuczłonowe
określenia miejscowe Kowala Duszocina
(na terenie dzisiejszej parafii Wolanów)
i Kowala Stępocina (dzisiejsza Kowala).
Miejscowości te wcześniej (w latach 1400–
1480) zapisywane były odpowiednio jako
Kowale Duszocina (własność możnego
rycerza Pakosza Duszoty, herbu Habdank,
który był założycielem i właścicielem wsi)
i Kowale Stępocina (własność Stępoty).
Kowala Duszocina jest wsią starszą niż
ta druga miejscowość. Obie występują
w Kronikach J. Długosza (1470–1480).
W XVI w. oprócz nazwy Wola Kowalska istniała w użyciu także Orlikowska

Stary kościół z Wolanowa, obecnie w Muzeum Wsi Radomskiej (h p://www.muzeum-radom.
plmuzeum-wsi-radomskiejwystawy-stalekosciol-z-wolanowa)
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Wola, utworzona od nazwiska jej ówczesnych dziedziców – Orlików, chyba jednak
w ograniczonym zakresie, gdyż z czasem
wyszła zupełnie z użycia. Nazwa Wola
Kowalska funkcjonowała do połowy
XVIII w., potem miejscowość tę zaczęto
określać jako Wola Świętej Doroty (Wola
S. Doroty – 1787). Stało się tak pod
wpływem kultu patronki miejscowego
drewnianego kościoła, zbudowanego tu
w 1749 r., przeniesionego w 1994 r. do
Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie po renowacji pełni nadal swoje funkcje sakralne.
Na gruntach wsi Wola Św. Doroty
w 1773 r. założono miasto istniejące do
1869 r., któremu to w 1802 r. nadano nazwę
Wolanów, odnotowaną później oficjalnie
w tej postaci w 1827 r. (Tabella miast, wsi,
osad Królestwa Polskiego, t. II, Warszawa
1827). Nowa nazwa miejscowa powstała
w wyniku
pominięcia
istniejącego
wcześniej członu odróżniającego – Świętej
Doroty – przy jednoczesnym upodobnieniu
formalnym imienia miasta do częstych
nazw dzierżawczych z przyrostkiem -ów.
Wykorzystano być może przy tym także
nazwę osobową wolanin, określającą
mieszkańca tejże Woli. Wolanów jest więc
stosunkowo młodą nazwą kulturową,
chociaż jej budowa słowotwórcza nie od
razu na to wskazuje.
Końcowe przekształcenie tej nazwy
wynikało najprawdopodobniej z chęci
uproszczenia jej złożonej formy. Nie
bez znaczenia mogły tu być też względy
prestiżowe, gdyż wcześniejsze określenie
miejscowości bardziej pasowało do wsi
niż miasta, choćby nawet niewielkiego.
Nadawanie byłym wsiom praw miejskich
zawsze napawało dumą ich mieszkańców
– stawali się od tej pory mieszczanami!
Nie inaczej mogło być i w naszym przypadku. W materiale onomastycznym
polskich nazw miast z członem Wola jest
niezwykle mało, są nimi tylko Stalowa
Wola i Zduńska Wola. Powszechny jest on
natomiast w określeniach wsi oraz dzielnic miejskich, które wcześniej były także
pobliskimi wioskami, włączonymi potem
do miejskiej aglomeracji.
Stanisław Prażmowski

PROJEKT TEATR SZKOLNY – EDUKACJA KULTURALNA MŁODEGO
CZŁOWIEKA W PSP W WOLANOWIE
W PSP w Wolanowie w okresie od
14 grudnia 2017 r. do 15 czerwca 2018 r.
zostały wykonane zadania, przewidziane
regulaminem konkursu Teatr szkolny
– edukacja kulturalna młodego człowieka
zorganizowanego przez Studium Prawa
Europejskiego w Warszawie. Szkoła
w Wolanowie uzyskała honorowy tytuł
i certyfikat.
W ramach realizacji projektu została
przeprowadzona prelekcja na temat pozytywnych oddziaływań sztuki na rozwój
osobowości młodego człowieka, a jej
efektem było wykonanie przez uczniów
prac plastycznych pt. Planeta sztuki,
które zostały zaprezentowane na wystawie podczas Szkolnego Dnia Talentów.
W lutym odbyły się warsztaty dla
nauczycieli zorganizowane przez Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego: Jak wykorzystać pedagogikę teatru
w szkole? Działania warsztatowe zostały
zrealizowane w duchu pedagogiki teatru,
która polega na wprowadzeniu w świat
teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu
kompetencji społecznych uczestników
zajęć, takich jak: umiejętność pracy
w grupie, kreatywność, autoprezentacja,
umiejętność krytycznego podejścia do
informacji. W warsztatach wzięli udział
nauczyciele ze szkół w: Wolanowie,
Mniszku, Bieniędzicach i Sławnie. Spotkanie przyczyniło się do lepszego poznania możliwości pracy w duchu teatralnym,
wyzwalania kreatywności i aktywności
twórczej oraz stało się pretekstem do integracji uczestników warsztatów.
W marcu zorganizowaliśmy Konkurs
Wiedzy o Teatrze. Na korytarzach szkolnych zostały przygotowane gazetki tematyczne, w których prezentowane były
najważniejsze zagadnienia dotyczące historii teatru, scenografii, charakteryzacji
i form teatralnych tak, aby chętni ucznio-

wie mogli czerpać wiedzę i informacje
oraz przygotować się do testu. W teście
wiedzy znalazły się pytania z zakresu
historii teatru oraz podstaw wiedzy
o teatrze, na tej podstawie zostali też
wyłonieni laureaci.
W terminie luty – marzec został
przeprowadzony konkurs wiedzy o wybranych aktorach pt. Mój ulubiony aktor. Uczniowie w formie plakatów zaprezentowali
sylwetki wybranych przez siebie artystów
i przedstawili ich notki biograficzne.
Spośród zgłoszonych do konkursu prac
wyłoniono trzy najlepsze, a uczniowie
otrzymali dyplomy i upominki.
Pierwszy Dzień Wiosny został zaplanowany i zorganizowany tak, aby uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty artystyczne: muzyczne, plastyczne,
teatralne lub inne dowolne formy estradowe. Królowały przede wszystkim piosenki polskie i obcojęzyczne w wykonaniu solistów oraz prezentowane grupowo.
Wysiłek uczniów nagrodzono brawami
i głosami podziwu, co niewątpliwie było
najwspanialszą nagrodą dla artystów.
Uczniowie wystawili też przedstawienie
Calineczka i baśniowy ambaras.
W maju został ogłoszony i przeprowadzony konkurs literacko-recytatorski pt.
Moja Planeta. Zadaniem młodych literatów było przekazanie w formie poetyckiej własnego spojrzenia na otaczający
świat oraz swoich przemyśleń o życiu,
podzielenie się z innymi cząstką siebie
i … zaproszenie odbiorców na „swoją
planetę”. Inspirację dla uczestników
konkursu stanowiły słowa z powieści
A. de Saint Exupery’ego Mały Książę”
– Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
Ponadto została przygotowana Galeria
Poezji na holu szkolnym, zaprezentowano tam poezję uczniów. W konkursie

Szkolny spektakl “Planeta Małego Księcia”.

przyznano nagrodę za recytację oraz
nagrodę literacką.
W ramach realizacji projektu zostało
też
przygotowane
przedstawienie.
Dwudziestopięcioosobowy zespół pod
nazwą TEATR Z KLASA, złożony z uczniów klasy II gimnazjum oraz czwartoklasistów, pracował nad spektaklem pt.
Planeta Małego Księcia na motywach
utworu A. de Saint Exupery’ego. W ramach zajęć koła pozalekcyjnego uczestnicy poznawali elementy gry aktorskiej,
improwizacji i kreatywności zespołowej
i oswajali się ze sceną. W dniu 17 maja
2018 r. grupa zaprezentowała się w Kuźni
Artystycznej w ramach półfinału XVIII
Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Powtórnie spektakl został wystawiony w czerwcu dla społeczności
szkolnej. Uczniowie wykonali plakaty,
promujące szkolne przedstawienie teatralne, przyznano nagrody i dyplomy.
W czasie realizacji projektu uczniowie wyjeżdżali do teatru. W Teatrze
Powszechnym im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu obejrzeli spektakle Władza,
Ania z Zielonego Wzgórza oraz Czerwony
Kapturek – zabawa w teatr, do których
napisali później recenzje.
W realizację projektu zaangażowali
się nauczyciele: Anna Kosiec, Lidia
Gomuła, Beata Stanik, Jolanta Prawda,
Beata Rosińska, Małgorzata Bisińska-Siara, Anna Klusek i Konrad Gałka.
Koordynatorem projektu z ramienia
szkoły była p. Anna Kosiec, która
ukończyła też e-learningowy kurs Opiekun Szkolnego Koła Teatralnego.
Nazwiska nagrodzonych uczniów oraz
szczegółowe sprawozdania z realizacji działań znajdują się na stronie internetowej szkoły, http://www.zso-wolanow.
pl w zakładce Teatr szkolny.
Anna Kosiec

XVIII Mazowiecki Fes wal Teatrów Amatorskich.
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JAGUAR WOLANÓW PRZED NOWYM SEZONEM 2018/2019
Sezon 2017/2018, jeszcze pod wodzą
Stanisława Bilskiego nie zakończył się
szczęśliwie dla Jaguara Wolanów. Zespół
próbował ratować się przed spadkiem, co
było możliwe, jednak nie podołał temu
zadaniu i finalnie musiał pogodzić się
z powrotem po siedmiu latach do Klasy B.
Degradacja do niższej ligi była sygnałem
dla włodarzy do tego, by wprowadzić kilka
istotnych zmian w klubie, które pomogłyby
poprawić jego kondycję.
Początkiem reform była decyzja o zmianie trenera. 14 lipca, Stanisław Bilski
zakończył współpracę z wolanowskim
klubem. Dwa dni później, na klubowym
fanpage'u
otrzymaliśmy
informację
o nowym szkoleniowcu, który będzie
prowadził zespół w nadchodzącym sezonie
2018/2019. Marcin Leszczyński, bo o nim
mowa, przed propozycją przejęcia pierwszej
drużyny Ja-guara pod swoimi skrzydłami
miał drużynę trampkarzy. Juniorzy młodsi
od teraz będą trenować pod okiem trenera
Wojciecha Burzyńskiego, wieloletniego
gracza, szkoleniowca, a także byłego prezesa GKS-u. W Szkółce Piłkarskiej „Jaguar” także nastąpiło kilka zmian. Trener
Zarębski przejął posadę trenera pierwszego
zespołu Sokoła Przytyk, a trener Wojciech
Burzyński, jak wcześniej wspomnieliśmy –
rocznik 2003, 2004, 2005 Jaguara Wolanów.
Nowym prowadzącym zajęcia w szkółce
będzie trener Andrzej Drachal, 37-latek,
który za czasów swojej gry występował m.in.
w Broni Radom oraz Radomiaku Radom.

Kolejne zmiany w klubie to przesunięcia
kadrowe. Kilku zawodników odeszło z powodów prywatnych bądź przez problemy
z ciągłymi kontuzjami. Z klubu odszedł:
Mateusz Kierzkowski – bramkarz, Oskar
Wisłocki – pomocnik i Mateusz Reguła
– pomocnik.
Dołączyli natomiast: Arkadiusz Kiraga
– bramkarz, Damian Prokop – pomocnik/
napastnik, Jakub Sieradz – pomocnik, Dominik Mital – pomocnik, Mateusz Klocek
– napastnik, Mateusz Derlach – obrońca
i Przemysław Siuda – pomocnik.
Arkadiusz Kiraga to wychowanek wolanowskiego Jaguara. Wiele lat
spędził grając dla naszego zespołu – od
najmłodszego rocznika, po grę w pierwszej
drużynie. Nieszczęśliwe, ligowe spotkanie
w Błotnicy Starej zakończyło się źle dla
Arka. Pęknięta część czaszki wyeliminowała
go na lata z dalszej gry. Dziś wraca i ma się
świetnie, życzymy mu udanych, bezkontuzyjnych meczów.
Jakub Sieradz (21 lat) swoją przygodę
z piłką nożną także rozpoczynał w Wolanowie. Zawodnik ten nie miał jeszcze okazji,
by oficjalnie zadebiutować tu w seniorskiej
drużynie, ale to już od nowego sezonu się
zmieni. Czekamy na debiut!
Damian Prokop (24 lata), kolejny
zawodnik, który też zaczynał kiedyś
w Jagaurze Wolanów. Możemy śmiało
stwierdzić, iż zarząd klubu w pełni chce
stawiać na swoich wychowanków, co jest
najbardziej słuszne! W ostatnim czasie

Damian reprezentował barwy Postępu
Łaziska.
Mateusz Klocek (26 lat), Dominik Mital
(19 lat) i Mateusz Derleta (18 lat) – to trzej
świeżo pozyskani zawodnicy spoza naszej
gminy. Dominik przyszedł z KS-u Chomentów, zaś osiemnastolatek swój ostatni
czas spędził, grając w Zamłyniu Radom 99'.
Mateusz Klocek do piłki wraca po dłuższej
przerwie, ostatnim jego klubem był Petrus
Radom.
Przemysław Siuda – dwudziestosześciolatek zamieszkujący naszą gminę. Do
zespołu przymierzany był już rok temu, ale
kontuzja kolana nie dawała mu możliwości
gry. W sezonie 2018/2019 zobaczymy go już
w koszulce Jaguara Wolanów.
Jaguar Wolanów trafił do drugiej grupy
radomskiej Nice-Sport 2 Klasy B. Z kim
przyjdzie zmierzyć się naszym piłkarzom
na ligowym szlaku? O awans biało-niebiescy będą walczyć z Sadownikiem Błędów,
zespołem, który także jest spadkowiczem z A
Klasy, GKS Belsk Duży, Blaskiem Odrzywół
(z którym rozpoczęliśmy sezon 18 sierpnia
w Wolanowie), KS Stromiec, rezerwami
KS Błotnicy Starej, nowo powstałym KS
Wysokin, Tęczą Augustów, Iskrą Zbroszą
Dużą, Zorzą Klwów, KS Lesznowola, GPSZ
Głuchów i GKS Chynów.
Miejmy nadzieję, że ten sezon będzie dla
wolanowskiej piłki udany, a zaistniałe w ostatnim czasie zmiany zaowocują awansem
na wyższy szczebel rozgrywkowy.
Opracował: Dawid Gajos

Kadra Jaguara Wolanów, sezon 2018/2019. Runda jesienna.
Od lewej, góra: Prezes Marcin Ciężkowski, Błażej Gibała, Mateusz Derleta, Jakub Sieradz, Dominik Mital, Adrian Majewski, Michał Klocek,
Arkadiusz Kaluga, Arkadiusz Kiraga, Tomasz Fijałkowski, Jakub Rożalski, trener Marcin Leszczyński. Od lewej, dół: Kamil Pawłowski, Konrad
Lesiak, Przemysław Siuda, Piotr Neska, Dawid Gajos, Kacper Pikewicz, Łukasz Prokop, Adrian Siara.
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