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JEDNOgłOśNE ABSOLUTORIUM  
DLA WÓJTA gMINY

26 maja odbyła się XXII sesja zwyczajna 
Rady Gminy Garwolin, podczas której udzie-
lono wójtowi gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu. Po jednomyślnym prze-
głosowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego gminy 
Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu za rok 2016, radni rozpatrzyli 
projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójto-
wi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za 2016 rok. Przewodniczący 
Komisji rewizyjnej Piotr Żurawek odczytał 
wniosek komisji w sprawie udzielenia Wój-
towi Gminy Garwolin absolutorium. Odczy-
tując wniosek komisji rewizyjnej radny dodał, 
że wójt gminy Garwolin realizując zadania 
związane z wykonaniem budżetu, kierował 
się zasadą celowości, legalności, rzetelności 
i oszczędności w gospodarowaniu środkami 
publicznymi. Następnie Przewodnicząca Rady 
Gminy Iwona Pluta przedstawiła zebranym 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach 
o wniosku Komisji Rewizyjnej. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym 
projekt uchwały w sprawie udzielenia Wój-
towi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2016 rok, a następnie 

ZAOSTRZONE PRZEPISY DOTYCZĄCE 
WYCINKI DRZEW

Od 17 czerwca 2017 roku obowiązują za-
ostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew 
na prywatnych gruntach nieleśnych. W pew-
nych przypadkach, aby wyciąć drzewo trzeba 
będzie wcześniej uzyskać zgodę w Urzędzie 
Gminy.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochro-
nie przyrody trzeba będzie zgłaszać zamiar 
wycinki drzew do Urzędu Gminy, które rosną 
na nieruchomościach stanowiących własność 
osób fizycznych i są usuwane na cele niezwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, jeżeli obwody pni na wysokości 5 cm od 
gruntu przekraczają:
 80 cm – w przypadku: topoli, wierzb, klonu 
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 65 cm – w przypadku: kasztanowca zwy-

czajnego, robinii akacjowej oraz platanu klo-
nolistnego;
 50 cm – w przypadku: pozostałych gatun-
ków drzew.
W zgłoszeniu trzeba będzie podać imię i na-
zwisko wnioskodawcy, oznaczyć nierucho-
mość, z której drzewo ma być usunięte oraz 
dołączyć rysunek bądź mapkę, określającą po-
łożenie planowanego do wycięcia drzewa na 
nieruchomości. W przypadku gdy zgłoszenie 
nie zawiera wszystkich elementów wskaza-
nych w powyższej ustawie, organ w drodze 
postanowienia nakłada na wnioskodawcę obo-
wiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 
dni. 
Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany 
zostanie do przeprowadzenia oględzin prze-

znaczonych do usunięcia drzew w terminie 
21 dni od dnia ich zgłoszenia. Z oględzin spo-
rządzany będzie protokół, którego zapis utraci 
moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego spo-
rządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew 
w powyższym terminie konieczne będzie po-
nowne dokonanie zgłoszenia).
Następnie organ będzie miał 14 dni na wyda-
nie ewentualnego zakazu, w drodze decyzji 
administracyjnej, poprzez wniesienie sprzeci-
wu co do zamiaru usunięcia zieleni, w przy-
padku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru za-
bytków;
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego na 
zieleń lub chronionym innymi zapisami miej-

poddała głosowaniu projekt uchwały. W wyni-
ku głosowania przyjęto ją jednogłośnie. 
Pan Marcin Kołodziejczyk – Wójt Gminy po-
dziękował radnym za wspólną realizację bu-
dżetu, podkreślając fakt, że na uzyskanie do-
brych wyników finansowych składa się praca 
całego zespołu. Podziękował także przewod-
niczącej rady, zastępcy, skarbnik i sekretarz 
gminy, wszystkim kierownikom jednostek or-
ganizacyjnych oraz sołtysom, a także wszyst-
kim pracownikom urzędu. Na zakończenie 
pan Wójt podziękował za pozytywną opinię 
jego pracy. Podkreślił, że dzięki temu, iż wszy-
scy radni są tacy zgodni, można podejmować 
wiele nowych zadań, nawet początkowo trud-
nych. Zauważył, że dzisiejsze absolutorium 
to wisienka na torcie pozytywnych wydarzeń 
bieżącego tygodnia, na które składają się in-
formacje o pozytywnym rozpatrzeniu wielu 
wniosków o dofinansowanie złożonych przez 
Gminę Garwolin.
Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy 
oddała głos Panu Posłowi Grzegorzowi Woź-
niakowi. Pan poseł podkreślił, że tam gdzie 
są prężnie działający ludzie, zgodne społe-
czeństwo, pośrednicy i mądre dowództwo, 
komunikacja między nimi, tam są sukcesy. 
Jeśli zdarzają się konflikty, wówczas dochodzi 

do dyskusji. Zauważył też, że jeśli wniosek  
o dofinansowanie jest dobrze napisany wtedy 
są sukcesy i pogratulował Wójtowi tak pręż-
nych działań na rzecz swojej gminy.

Agnieszka Sztylka
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Schemat procedury dokonania "zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej 
własność osoby fizycznej"

wycinka wnioskowanych drzew  w 
przeciągu 

6 miesięcy od dnia sporządzenia 
protokołu

w terminie 21 dni 
przeprowadzenie oględzin 

przeznaczonych do 
usunięcia drzew 

i sporządzenie protokołu

w terminie
kompletne
zgłoszenie

przez 5  lat od sporządzenia 
protokołu, w miejscu usunietych 

drzew, nie można prowadzić 
działalności gospodarczej, gdyż 

będzie nałożony obowiązek 
uiszczenia opłaty

w przypadku nieusunięcia 
drzew, w terminie 

6 miecięcy od oględzin, należy 
ponownie dokonać zgłoszenie

Złożenie do Urzędu Gminy Garwolin 
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew

w terminie 7 dni - 
uzupełnienie braków przez 

wnioskodawcę

ponowne złożenie zgłoszenia

brak wniesienia sprzeciwu - 
tzw. milcząca zgoda

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

Wezwanie do uzupełnienia 
braków w zgłoszeniu

wniesienie sprzeciwu przez 
Wójta

niekompletne 
zgłoszenie

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego;
c) na terenach objętych formami ochrony 
przyrody m.in.: parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chro-
nionego krajobrazu, obszary Natura 2000 
– Gminę Garwolin obejmuje tylko w części 
Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobra-
zu, utworzony rozporządzeniem Nr 68 Woje-
wody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005 
r. roku w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu położonego na te-
renie powiatów garwolińskiego, mińskiego  
i otwockiego;
d) bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona 
drzewa pomnikowego. W tym ostatnim przy-
padku, kryteria na podstawie których samo-
rząd będzie mógł wydać taki zakaz zostaną 
określone w rozporządzeniu ministra środo-
wiska, na które minister będzie miał jeszcze 
pół roku.
A także, organ będzie musiał wnieść sprzeciw 
usunięcia drzewa, gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcie drzewa obję-

tego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na 
usunięcie np.: użytkownik wieczysty, prowa-
dzona działalność gospodarcza;
b) nie zostały uzupełnione braki w zgłoszeniu.
Jeśli w ciągu 14 dni wójt nie zgłosi sprzeciwu 
od planowanej wycinki drzewa, tzw. milcząca 
zgoda, to właściciel będzie mógł ją dopiero 
przeprowadzić.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin, 
właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie 
decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta 
będzie mieć związek z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej (np. wybudowanie obiek-
tu, w którym będzie prowadzona działalność 
gospodarcza, taka jak warsztat samochodowy, 
hodowla zwierząt, magazyn czy sklep, parking 
dla postoju pojazdów) i będzie realizowana na 
części nieruchomości na której rosły usunięte 
drzewa będące przedmiotem procedury zgło-
szenia, wówczas na właściciela nieruchomości 
zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opła-
ty za usunięcie drzew.
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia 
lub przed dokonaniem oględzin przez organ,  

a także w przypadku sprzeciwu organu skut-
kować będzie naliczeniem administracyjnej 
kary pieniężnej.
W przypadku wszystkich innych podmiotów, 
a także osób fizycznych usuwających drzewa 
w związku z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia 
uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego 
na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcze-
śniej na wysokości 130 cm.
Wzory wniosków: zgłoszenie zamiaru usunię-
cia drzewa przez osobę fizyczną bądź wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 
są dostępne na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Garwolin – www.garwolin-gmina.pl 
– w zakładce Jak załatwić sprawę?  Referat 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowi-
ska  Usuwanie drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości lub w wersji papierowej w po-
koju nr 200.

Grzegorz Góźdź

UROCZYSTOść 95-LECIA OSP MIęTNE
W dniu 4 czerwca 2017 r. odbyły się obchody 95-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Miętnem. Uroczystość zapoczątkowała zbiórka 
pododdziałów i wciągnięcie na maszt flagi państwowej przy odśpie-
wanym hymnie państwowym. Następnie Wikariusz Parafii Podwyż-
szenia Świętego Krzyża w Miętnem Ks. Robert Osypowicz odpra-
wił Mszę Świętą w intencji strażaków. Po liturgii Mszy Świętej głos 
zabrał Prezes OSP Miętne Adam Kocyk, który podziękował licznie 
zebranym mieszkańcom Miętnego oraz zaproszonym gościom. Druh 
Paweł Mućko odczytał kronikę OSP Miętne, po czym nastąpiło od-
znaczenie zasłużonych Druhów.
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został: 
Tadeusz Kender 
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: 
Druh Kazimierz Kozyra. Druh Grzegorz Trzpil, Druh Mirosław Zając. 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: 
Druh Rafał Bartnik, Druh Piotr Gadoś, Druh Zenon Gadoś, Druh Ma-
rek Kot, Druh Paweł Mućko, Druh Grzegorz Żołądek, Druh Stanisław 
Żołądek. 
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Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa odznaczeni zostali: Druh Marek Gadoś, 
Druh Adam Kocyk, Druh Tomasz Lewan-
dowski, Druh Wiesław Parol, Druhna Paulina 
Wielgosz, Druh Przemysław Wielgosz 
Odznaczenie wręczali: Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woje-
wództwa Mazowieckiego – Druhna Albina 
Łubian oraz  Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP Powiatu Garwolińskiego 
Druh Waldemar Sabak. 
Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni 
zostali: Druh Maciej Benicki, Druh Patryk 
Kocyk, Druh Artur Michalak, Druh Jakub 
Nowak, Druh Marek Piesio, Druh Piotr Sulej-
czak. 
Odznaczenie wręczali: Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP Powiatu Gar-
wolińskiego Druh Waldemar Sabak oraz Pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Garwolinie 
Druh Marcin Kołodziejczyk. 
Po wręczeniu odznaczeń nastąpiło poświęce-
nie i przekazanie samochodu pożarniczego. 
Kolejnym punktem uroczystości było otwar-
cie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej 
i zmodernizowanej remizy. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali były Wójt Gminy 
Garwolin Tomasz Łysiak, który zapoczątko-
wał budowę oraz obecny Wójt Gminy Garwo-
lin Marcin Kołodziejczyk, po czym Ks. Robert 
Osypowicz dokonał poświęcenia budynku. 
Następnie Prezes OSP Miętne Adam Kocyk 
podziękował w imieniu swoim i strażaków 
OSP Miętne za odznaczenia, przekazany sa-
mochód oraz za wybudowaną świetlicę i prze-
kazał głos zaproszonym gościom. Głos Zabra-
li: Przedstawiciel Posła na Sejm RP Grzegorza 
Woźniaka – Jacek Woźniak; Starosta Powiatu 
Garwolińskiego – Marek Chciałowski; Wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP – Druhna Albina Łubian; Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Garwolinie - brygadier Krzysztof Tuszow-
ski; Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP  RP – Waldemar Sabak; Wójt Gminy 
Garwolin – Marcin Kołodziejczyk. W imieniu 
Burmistrza Miasta Garwolin – Jakub Starzyń-
ski 
Prezes OSP Miętne Adam Kocyk zakończył 
uroczystość i zaprosił do odebrania uroczystej 
defilady pododdziałów, którą  poprowadził 
Komendant Gminny Druh Dariusz Grędzik. 

Mateusz Samul
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     UROCZYSTOść 95-LECIA  
OSP WOLA RęBKOWSKA                                                                                     

W dniu 28 maja 2017 r. odbyła się uroczystość 95-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Rębkowskiej. Uroczystość rozpoczęła się od 
zbiórki pododdziałów i wciągnięcia na maszt flagi państwowej oraz 
odczytania kroniki. Następnie Ks. Prałat Julian Jóźwik odprawił Mszę 
Świętą w intencji strażaków. Po liturgii Mszy Świętej głos zabrał Prezes 
Antoni Sowa, który podziękował za liczne przybycie zarówno zapro-
szonych gości jak i mieszkańców. Druhna Albina Łubian Wiceprezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckie-
go wręczyła medale za zasługi dla pożarnictwa. Dh Tadeusz Makulec 
uhonorowany został Złotym Znakiem Związku OSP RP, dh Andrzej Mi-
kulski uhonorowany został Medalem Honorowym im. Bolesława Cho-
micza. Dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rębkowskiej 
Pamiątkowy medal „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt 
działalności na rzecz województwa mazowieckiego w imieniu Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Wicemarszałek Ja-
niny Ewy Orzełowskiej medal wręczył Dariusz Napiórkowski - Dyrektor 
siedleckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Zasłużonym druhom 
z OSP Wola Rębkowska oraz OSP Izdebnik wręczono złote, srebrne  
i brązowe  medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki „Strażak 
Wzorowy”. W dalszej części głos zabrali Poseł na Sejm RP Grzegorz 
Woźniak, była Poseł na Sejm RP Stanisława Prządka, Wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego 
druhna Albina Łubian, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP Powiatu Garwolińskiego dh Waldemar Sabak, Dyrektor siedleckiej 
delegatury Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Napiórkowski, w imieniu 
Starosty powiatu garwolińskiego Sekretarz Starostwa Jerzy Piesio, Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Tu-
szowski oraz Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk. Uroczystość 
zakończyła defilada pododdziałów OSP, którą poprowadził Komendant 
Gminny dh Dariusz Grędzik. 

Mateusz Samul
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ZAWODY STRAŻACKIE W gÓRKACH                                        
9 lipca 2017 r. odbyły się III zawody spor-
towo-pożarnicze gminnych jednostek OSP. 
Zawody odbyły się na boiskach przy Sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej w Górkach. 
Rywalizacja odbywała się w dwóch konku-
rencjach, w sztafecie pożarniczej oraz w ćwi-
czeniu bojowym. Sędzią głównym zawodów 
był mł. bryg. Krzysztof Kacprowicz. Do startu 
przygotowało się 10 drużyn OSP, w tym jed-
na drużyna kobieca z OSP Miętne. Chwilę po 
godzinie trzynastej, sędziowie wraz z kapita-
nami drużyn rozlosowali numery startowe. 
Jako pierwsze w sztafecie bojowej wystar-
towały kobiety z drużyny OSP Miętne, a na-
stępnie do rywalizacji przystąpili mężczyźni. 
Rywalizacja była zacięta do ostatniego metra,  
a w sztafecie najlepszy wynik wywalczyli dru-
howie z OSP Miętne. Po emocjonującej sztafe-
cie nadszedł czas na bojówkę, gdzie pierwsze 
wystartowały kobiety, które osiągnęły bardzo 
dobry czas. Ćwiczenie bojowe także wygrali 
druhowie z OSP Miętne. Po zakończonych 
konkurencjach sędzia główny dokonał podsu-
mowania konkurencji i ogłosił wyniki. 
W imieniu Wójta Gminy Garwolin puchary 
wręczali: Zastępca Wójta Gminy Garwolin 
Karolin Kasprzak wraz z Gminnym Komen-
dantem OSP Dariuszem Grędzikiem. Dla 
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wszystkich uczestników przewidziane były 
nagrody. Pierwsze miejsce i nagrodę główną 
zdobyli druhowie z OSP Miętne, kolejni na 
podium uplasowali się strażacy z OSP Taluba-
-Feliksin, a najniższy stopień podium przypadł 
druhom z OSP Wola Władysławowska. Za 
czwarte miejsce druhowie zostali wynagro-
dzeni wejściówkami na basen w Garwolinie. 
Po wręczeniu nagród i pucharów, przystąpio-
no do nagrodzenia drużyny kobiecej z OSP 
Miętne, która oprócz pucharu dostała także 
zaproszenia do kina, które ufundował CSiK 
w Garwolinie oraz nagrody rzeczowe, które 
ufundowała firma Prolech. Po podsumowaniu 
uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.
Klasyfikacja Generalna zawodów przedstawia 
się następująco:

1. miejsce OSP Miętne  z wynikiem 95 pkt.
2. miejsce OSP Taluba-Feliksin  z wynikiem 
106 pkt.
3. miejsce OSP Wola Władysławowska z 
wynikiem 114 pkt.
4. miejsce OSP Rębków z wynikiem 120 pkt.
4. miejsce OSP Ruda Talubska z wynikiem 
120 pkt. 
6. miejsce OSP Sulbiny z wynikiem 128 pkt.
7. miejsce OSP Izdebnik z wynikiem 130 
pkt.
8. miejsce OSP Wola Rębkowska 153 pkt.
9. miejsce OSP Niecieplin 158 pkt. 
Drużyna kobieca OSP Miętne zakończyła 
zmagania z wynikiem 111 pkt. 

Mateusz Samul
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Informacja o przebudowie drogi powiatowej nr 1310W w miejscowości Wola Rębkowska  
(część ul. Długiej i Wiatracznej)

Informuję, że w bieżącym roku Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie będzie realizował inwestycję polegającą na kompleksowej prze-
budowie drogi powiatowej nr 1310W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami w miejscowości Wola Rębkowska, 
o długości około 1800 mb:
- ulica Długa, od skrzyżowania z ulicą Dworcową (drogą wojewódzką nr 810) do skrzyżowania z ulicą Wiatraczną;
- ulica Wiatraczna, od skrzyżowania z ulicą Długą do przejazdu PKP w kierunku miejscowości Krystyna.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości zabudowanych i nieruchomości, na których 
wkrótce zostaną wybudowane budynki mieszkalne, przyległych do tej drogi, o jak najszybsze wykonanie wszystkich przyłączy technicz-
nych takich jak: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe oraz kablowe przyłącza energetyczne i telekomunikacyjne.
Informacja dotyczy właścicieli nieruchomości:
- ul. Długiej od numeru porządkowego 80 do 276 oraz od 85 do 283;
- ul. Wiatracznej od numeru porządkowego 1 do 19.
Odcinek ww. drogi będzie objęty okresem gwarancyjnym, który jest przewidziany na 60 miesięcy (5 lat), co uniemożliwi inwestorom 
przyłączanie swoich nieruchomości do mediów znajdujących się w pasie tej drogi oraz biegnących w pobliżu.
Kto zamierza przyłączyć swoje nieruchomości do istniejącej infrastruktury technicznej takiej jak: wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć 

gazowa, sieć energetyczna i sieć telekomuni-
kacyjna, znajdujących się w pasie drogi po-
wiatowej, powinien jak najszybciej zgłosić się 
do właścicieli ww. sieci w celu rozpoczęcia 
procedury budowy przyłączy.

KLUB SENIORA W gMINIE gARWOLIN                                        

 

Gmina Garwolin znalazła się na liście jedno-
stek wśród 131 gmin z terenu całej Polski, w 
tym wśród 13 z terenu województwa mazo-
wieckiego i jako jedyna z powiatu garwoliń-
skiego, którym przyznano dotację w otwartym 
konkursie ofert w ramach Programu Wielo-
letniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 
2017 w wysokości 150 000,00 zł na utworze-
nie i wyposażenie Klubu „Senior+”. Zadanie 
będzie polegało na utworzeniu i wyposażeniu 
Klubu „Senior +” w miejscowości Wola Ręb-
kowska w Gminie Garwolin. Zakres rzeczowy 
inwestycji to utworzenie i wyposażenie Klubu 
dla Seniorów. W ramach tego zadania będą 
przygotowane następujące pomieszczenia dla 
seniorów: pomieszczenie klubu, łazienka wy-
dzielona, szatnia wydzielona i kuchnia.

Zakres rzeczowy wyposażenia to: laptopy  
z oprogramowaniem + myszka, ekran projek-
cyjny elektryczny, projektor, drukarka lase-
rowa, stół, krzesła, krzesło obrotowe, biurko, 
sofa, fotel, stolik, wieszaki, talerze (talerz 
głęboki, płytki mały i duży po 6 szt.), zestaw 
do herbaty (dla dwunastu osób), patera, tace, 
garnki, patelnie, sztućce (nóż, widelec, łyżka, 
łyżeczka po 6 szt.), czajnik elektryczny, toster, 
deska do krojenia, noże do krojenia, lampka 
na biurko, router, szachy drewniane, zestaw 
głośników, regał zamknięty regał otwarty, 
kubek, suszarka do rąk, dozownik do mydła  
w płynie, stojak na rowery, apteczka do gastro-
nomii HACCAP, apteczka pierwszej pomocy.
W ramach realizacji tego programu utworzy-
my 24 miejsca dla osób starszych. Z czasem 

liczba ta będzie zwiększana w zależności od 
zainteresowania.
Osoby starsze będą miały miejsce do wspól-
nych spotkań, integracji społecznej, będą 
odbywały ciekawe spotkania, wieczorki, 
warsztaty, będzie możliwość wspólnego przy-
gotowania posiłków i rozwijania zdolności 
kulinarnych. Starsze osoby nie będą musiały 
zostawać same w domu. Program zostanie do-
pasowany do ich zdolności i preferencji tzw.  
„uszyty na miarę”, uwzględniając preferencje 
osób starszych i ich ograniczenia zdrowotne.
Zadanie publiczne będzie realizowane w okre-
sie 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. 
Po zakończeniu inwestycji obiekt, będzie 
funkcjonował przez co najmniej 3 lata od 
zakończenia zadania. Liczymy, że spotka się  
z dużym zainteresowaniem mieszkańców 
gminy. 8 sierpnia 2017 roku została podpisana 
umowa z wykonawcą prac firmą Zakład Usług 
Budowlanych Stefan Paśnicki z Garwolina. 
Prace potrwają do 20 paździetnika 2017 r. 

Beata Gromuł

WARSZTATY Z SOKOłEM 
W POWIECIE gARWOLIŃSKIM

Wszyscy wiemy, że najskuteczniejszą i naja-
trakcyjniejszą dla dzieci i młodzieży metodą 
przekazywania informacji i wiedzy są warsz-
taty mające na celu zaangażowanie młodego 
człowieka do zauważenia problemu związa-
nego z ochroną ptaków, zaangażowania go do 
wykonania pracy na rzecz ochrony przyrody  
i naturalne obcowanie z przyrodą.
Gmina Garwolin – laureat Eko-pozytywu re-
alizuje kolejny ciekawy projekt pod nazwą 
„Ekologiczne warsztaty z Sokołem” dofinan-
sowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, w formie dotacji , w wysokości 21 094,73 
zł.

W maju i czerwcu  bieżącego roku odbyły się 
warsztaty skierowane dla dzieci, młodzieży  
i nauczycieli z terenu powiatu garwolińskiego. 
Łącznie zostało  przeszkolonych ponad 399 
osób, w tym: 374 uczniów i 25 nauczycieli. 
Udział w projekcie wzięło 12 szkół z terenu 
powiatu garwolińskiego. Były to następujące 
szkoły: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajo-
wej w Rębkowie, Zespół Szkolno Przedszkol-
ny w Woli Rębkowskiej, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Woli Władysławowskiej, Pu-
bliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli 
Rębkowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Marii Wójcik w Wilkowyi, Publiczne 
Gimnazjum w Michałówce, Szkoła Podstawo-

wa im. Orła Białego w Michałówce, Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej, 
Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie Gimnazjum, 
Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie Szkoła Pod-
stawowa, Kuźnia Talentów w Chotyni, Zespół 
Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kró-
lowej Jadwigi w Uninie.
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Warsztaty składały się z dwóch części:.
Zajęcia teoretyczne prowadzone przez leśni-
ka na temat ptasich drapieżników z udziałem 
sokoła i jastrzębia. Dodatkową atrakcją – była 
obserwacja z bliska oswojonych ptaków dra-
pieżnych.
Zajęcia praktyczne polegające na samodziel-
nym zbudowaniu budek lęgowych.
Zostało  wytworzonych 245 budek lęgowych. 
Budki zostały przekazane do zainteresowa-
nych szkół, nadleśnictw, fundacji, stowarzy-
szeń, które zobowiązały się do umieszczenia 
ich zgodnie z przeznaczeniem lub jako ekspo-
naty edukacyjne.
80 książek pt.: „Pomysłowe domki dla pta-

ków. Budki lęgowe, karmniki, poidła” autor: 
Sigrid Tinz wzbogaciło szkolne biblioteki i 
pracownie przyrodnicze szkół z terenu powia-
tu garwolińskiego. 
Baza edukacji ekologicznej mieszcząca się 
w GCAK w Sulbinach została doposażona w 
laptop, projektor, boombox, wkrętaki - 3 szt., 
młotki - 5 szt., kombinerki 5 szt. i 3 zestawy 
wierteł.   

Wójt Gminy Garwolin dziękuje za zaintereso-
wanie i zaangażowanie wszystkim uczestni-
kom projektu. 

Beata Gromuł

EKOLOgICZNE PROJEKTYW gMINIE 
gARWOLIN

W konkursie plastycznym „Eko – świat 
pszczół” wzięli udział uczniowie z klas 1-3 
ze szkół podstawowych z gminy Garwolin. 
Przedmiotem konkursu było przygotowanie 
w grupach 5 – osobowych pracy plastycznej  
z dostępnych materiałów techniką przestrzen-
ną. Celem było kształtowanie właściwych 
postaw związanych z ochroną środowiska  
a w szczególności pszczół zagrożonych wygi-
nięciem, propagowanie zachowań mających 
na celu ochronę pszczół, uwrażliwienie na ko-
nieczność dbania o środowisko naturalne, po-
znanie gatunków pszczół i trybu ich życia oraz 
poznanie sposobów ochrony pszczół i tworze-
nie warunków przyjaznych życiu pszczół.
Zgodnie z kryteriami komisja konkursowa  
w dnia 30 maja 2017 r. w składzie sześcio-
osobowym z przewodniczącą panią Karoliną 
Kasprzak – Zastępcą Wójta Gminy Garwolin 
po obejrzeniu prac wyłoniła następujących 
laureatów konkursu: 
I miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
M. Wójcik w Wilkowyi. Nagroda dla szkoły 
-  aparat fotograficzny
II miejsce Zespół Szkół w Michałówce Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa. Nagroda dla 
szkoły - aparat fotograficzny
III miejsce Zespół Szkół im. Ks. B. Markie-
wicza w Rudzie Talubskiej Publiczna Szkoła 
Podstawowa. Nagroda dla szkoły - laptop
Zwycięzcy indywidualni w klasach pierw-
szych:
I miejsce - Uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. 
B. Markiewicza w Rudzie Talubskiej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej: Oliwia Tobiasz, 
Marta Szwonder, Aleksandra Ochnik, Maja 
Luśnia, Adrian Siarkiewicz. 
II miejsce - Uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. M. Wójcik w Wilkowyi: Maja 
Michalec, Milena Winek, Milena Domarecka, 
Wiktor Winek, Konrad Biela.
III miejsce - Uczniowie Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Woli Władysławowskiej: 
Ewelina Kościesza, Julia Kucharzewska, Emi-
lia Pyza, Jakub Tkaczyk, Wiktoria Woźniak.
Zwycięzcy indywidualni w klasach drugich:
I miejsce -Uczniowie Zespołu Szkół w Micha-

łówce Publicznej Szkoły Podstawowej: An-
toni Baran,  Jakub Gugała, Rafał Majsterek, 
Aleksander Matysek, Jakub Zając.
II miejsce - Uczniowie Zespołu Szkół w Mi-
chałówce Publicznej Szkoły Podstawowej: 
Julia Gosławska, Oliwia Miętus, Natalia Przy-
bysz, Urszula Rękawek, Mateusz Salamoń-
czyk.
III miejsce - Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. M. Wójcik w Wilkowyi: 
Bartłomiej Elmerych, Szymon Kołnierzak, 
Stanisław Leń, Wojciech Przybysz, Kamil Ro-
manowski.
Zwycięzcy indywidualni w klasach trzecich:
I miejsce - Uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. M. Wójcik w Wilkowyi: Kamila 
Dąbrowska, Tycjan Głażewski, Szymon Jało-
siński, Karolina Kowalska, Natalia Żmudzin. 
II miejsce - Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. A. Krajowej w Rębkowie: Maja Sabała, 
Aleksandra Kruszewska, Bartosz Grędzik, 
Emilia Pytel, Monika Poświata.
III miejsce – Uczniowie Zespołu  Szkolno – 
Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej Szkoła 
filialna w Krystynie: Jakub Talarek, Wikto-
ria Galas, Martyna Wojciechowska, Martyna 
Duchna, Maja Laskowska.
Prace uczniów można było podziwiać podczas 
zorganizowanej wystawy od 31 maja 2017 r. 
do 2 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Gar-
wolin w sali konferencyjnej.
Gala wręczenia nagród odbyła się 6 maja  
w Urzędzie Gminy w Garwolinie. Nagro-
dy zostały dofinansowane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwo-
cie 15 000,00 zł 
Nagrodą indywidualną dla zwycięskich grup 
była wycieczka dla 45 uczniów do „Magicz-
nych ogrodów”, która odbyła się 20 czerwca 
2017 r. Jest to pierwszy w Polsce sensoryczny 
ogród wśród setek kwiatów, drzew i krzewów. 
Dzieci, przekraczając bramę Magicznych 
Ogrodów, weszły do fantastycznego świata 
zamieszkanego przez niezwykłe istoty, które 
wprowadziły je w ten niezwykły przyrodniczy 
świat. W czasie wycieczki uczniowie rozbu-

dzali swoje zmysły, pogłębiali wiedzę przy-
rodniczą, podziwiali wiele gatunków kwiatów, 
krzewów i drzew. 
W Konkursie  „EKO – użytek” wzięło udział 
8 placówek oświatowych z terenu gminy 
Garwolin. Konkurs  podzielony był  na dwie 
kategorie wiekowe: 3-4 latków  i 5-6 latków. 
Tematyka prac obejmowała zakresem ochronę 
środowiska, segregację odpadów, powtórne 
wykorzystanie materiałów. Prace były przygo-
towane w grupach czteroosobowych.
W składzie Gminnej Komisji Konkursowej 
była pani Karolina Kasprzak – Zastępca  Wój-
ta Gminy Garwolin oraz 5 członków. Do etapu 
gminnego dostarczono aż 44 prace. Komisja 
Konkursowa miała bardzo trudne zadanie, 
gdyż różnorodność, pomysłowość dzieci prze-
rosły nasze oczekiwania. Wśród Eko – użyt-
ków można było podziwiać m.in.: lampki, 
zegary, torebki, warcaby, kosze na śmieci, 
szkatułki, wazony i wiele innych użytkowych 
przedmiotów wykonanych z odpadów, dzięki 
którym powstały nowe przedmioty. Docenio-
no przede wszystkim oryginalność i przekaz 
ekologiczny prac.    
8 czerwca komisja konkursowa oceni-
ła wszystkie prace i wybrała zwycięzców  
w poszczególnych grupach wiekowych. Zwy-
cięzcami zostały zespoły, które zgromadziły 
największą liczbę punktów w danej kategorii 
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wiekowej. 
I miejsce w grupie 3-4 latków zajęły dzieci 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli 
Rębkowskiej: Marcelina Kędziorek, Maksy-
milian Kocyk, Aleksandra Wojdat, Oliwia Le-
wandowska; I miejsce w grupie 5-6 latków za-
jęły dzieci z Publicznego Przedszkola „Leśne 
Skrzaty” w Michałówce: Maria Piesiewicz, 
Aleksandra Kondej, Stefan Wielgosz, Bartło-
miej Wielgosz.
Każde z wymienionych wyżej dzieci otrzyma-
ło zestaw składający się ze śpiwora, karimaty 
i książki.

Spośród placówek biorących udział w konkur-
sie czołowe miejsca zajęły: I miejsce: Publicz-
ne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Michałów-
ce (nagroda - aparat fotograficzny); II miejsce: 
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej  
w Rębkowie (nagroda -  aparat fotograficzny); 
III miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Woli Rębkowskiej (nagroda -  laptop).
Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu 
(537 osób) za swoją pracę otrzymali zestawy 
kreatywne „Malowaniem piaskiem”. W ra-
mach projektu odbyła się wystawa w dniach 
12-14 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy  

w sali konferencyjnej. Wystawa cieszyła się 
dużym powodzeniem. Uroczysta gala odbyła 
się 13 czerwca 2017 r., podczas której laure-
aci indywidualni oraz poszczególne placówki 
otrzymały nagrody rzeczowe dla uczestni-
ków. Konkurs został dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie 
dotacji w kwocie 14 728,82 zł.
Gratulujemy  i dziękujemy wszystkim uczest-
nikom.

Małgorzata Kwiatkowska

EKOLOgICZNY  POKAZ MODY
15 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Micha-
łówce odbył się finał gminnego konkursu pod 
nazwą „Ekologiczny Pokaz Mody”, który był 
realizowany w ramach projektu dofinansowa-
nego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Jego celem była aktywizacja i podnie-
sienie świadomości ekologicznej uczniów, 
budowanie postaw proekologicznych poprzez 
pobudzanie i rozwijanie kreatywności oraz 
pomysłowości wykorzystania materiałów eko-
logicznych.
 W ramach projektu dzieci brały udział w za-
jęciach z zakresu edukacji ekologicznej oraz 
wykonywały stroje z surowców wtórnych.
Podczas finału, na scenie zaprezentowały się  
5-osobowe grupy  z klas IV, V i VI ze szkół 
podstawowych Gminy Garwolin. Wszystkie 
stroje były bardzo ciekawe. Uczniowie wy-
kazali się kreatywnością i pomysłowością  
w doborze i łączeniu różnych materiałów od-
padowych, co zostało zauważone przez człon-
ków komisji konkursowej. Komisja wyłoniła 
następujących laureatów konkursu: 
Kategoria -  szkoła podstawowa 
I miejsce - Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Woli Rębkowskiej. Nagroda dla szkoły - 
aparat fotograficzny.
II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. M. Wójcik w Wilkowyi. Nagroda dla 
szkoły - aparat fotograficzny.
III miejsce - Zespół Szkół im. Ks. B. Mar-
kiewicza w Rudzie Talubskiej Publiczna 
Szkoła Podstawowa. Nagroda dla szkoły - 
laptop.
Zwycięzcy indywidualni w klasach IV
I miejsce - uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Woli Rębkowskiej: Kinga Rę-
daszka, Zuzanna Wojciechowska, Adrianna 
Cybulska, Jakub Sochacki, Krzysztof Góźdź;

II miejsce - uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. M. Wójcik w Wilkowyi: Oliwia 
Elmerych, Paulina Domarecka, Jakub Żmu-
dzin, Izabela Rybicka, Karolina Dąbrowska;
III miejsce - uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Woli Władysławowskiej: 
Maja Czaplińska, Rafał Kucharzewski. Alek-
sandra Grądziel, Paweł Pyza, Kamila Zaręba.
Zwycięzcy indywidualni w klasach V
I miejsce - uczniowie Zespołu Szkół w Mi-
chałówce Publicznej Szkoły Podstawowej: 
Kacper Mikulski, Paulina Siwek, Maja 
Rękawek, Kacper Wawrzyniak, Zuzanna 
Popińska;
II miejsce - uczniowie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej: Ali-
cja Kędziorek, Maria Górska, Weronika 
Zasiewska, Wiktoria Zięcina, Paulina Ry-
chlik;
III miejsce - uczniowie Zespołu Szkół im. 
Ks. B. Markiewicza w Rudzie Talubskiej 
Publicznej Szkoły Podstawowej: Dawid 
Tobiasz, Jakub Ziółek, Klaudia Paziewska, 
Zuzanna Lenicka, Hubert Boratyński.
Zwycięzcy indywidualni w klasach VI
I miejsce - uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. A. Krajowej w Rębkowie: Kacper Grę-
dzik, Alicja Leszek, Kinga Pawelec, Roksa-
na Poboża, Beata Rękawek;
II miejsce - uczniowie Zespołu Szkół w Mi-
chałówce Publicznej Szkoły Podstawowej: 
Natalia Cubrzyńska, Aleksandra Parol, 
Olga Robak, Magdalena Majewska, Sandra 
Pałyska;
III miejsce - uczniowie Zespołu Szkół im. 
Ks. B. Markiewicza w Rudzie Talubskiej 
Publicznej Szkoły Podstawowej: Julia Lu-
śnia, Klaudia Rodak, Piotr Wiśniewski,  
Paulina Banaszek, Katarzyna Gregorczyk.
Zwieńczeniem projektu była wycieczka do 

Łodzi – jako nagroda dla indywidualnych 
zwycięzców „Ekologicznego Pokazu Mody”. 
W pierwszej kolejności uczniowie zwiedzali  
Ogród Botaniczny gdzie mieli bezpośredni 
kontakt z przyrodą. Dzieci poznały wiele no-
wych gatunków roślin oraz różne rodzaje ze-
garów słonecznych. 
Wycieczka była wspaniałą okazją do integracji 
uczniów z terenu Gminy Garwolin. Wspólnie 
spędzony czas zaowocował nawiązaniem no-
wych przyjaźni. Wszyscy wrócili do domów 
z bagażem ciekawych doświadczeń i niezapo-
mnianych wrażeń.
Konkurs „Ekologiczny Pokaz Mody” został 
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w formie dotacji w kwocie 15 
000,00 zł 

  Stanisław Poświata
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BUDOWA DROgI Z DOTACJĄ Z FOgR
Wójt Gminy Garwolin w czerwcu 2017 r. podpisał umowę na udzielenie 
dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rol-
nych. W ramach umowy Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazał 
Gminie Garwolin dotację w wysokości 55 000,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130203W (Garwolin 
gr. Gminy Garwolin - Puznów Nowy – gr. Gminy Parysów (Parysów)” po-
legającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z kruszywa łamanego 
na powierzchni 3 975 m2 i długości 750 m, zlokalizowanego na terenie 
gminy Garwolin w obrębie ewidencyjnym Nowy Puznów na działce nr 
220 oraz w obrębie ewidencyjnym Niecieplin na działce nr 848. 
31 maja 2017 r. Gmina Garwolin ogłosiła przetarg nieograniczony na w/w 
zadanie. Do przetargu zgłosiła się jedna firma. 22 czerwca 2017 r. został 
wybrany Wykonawca zadania firma P.P.H.U. BOGMAR” Bogusława Ka-
łęcka. Umowa z Wykonawcą  została  podpisana 29 czerwca 2017 r. Prze-
widywany termin realizacji  to 29 września 2017 r.  
 

W NASZYM POWIECIE BęDZIE 
BEZPIECZNIEJ!

„Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w po-
wiecie garwolińskim” - garwoliński projekt 
profilaktyczny nagrodzony przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
Programie ograniczania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań Razem bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 

Gmina Garwolin i Komenda Powiatowa Po-
licji w Garwolinie opracowały program dzia-
łań profilaktycznych pt. „Edukacja szansą na 
redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim”. 
Program uzyskał aprobatę Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz dotację w 
kwocie 37 099 zł. Koncepcja edukacji profi-
laktycznej w powiecie garwolińskim zawiera 
cykl spotkań z młodzieżą i prelekcje dla rodzi-
ców. Atrakcyjną formą działań adresowanych 
do młodzieży będzie jesienny konkurs na film 
profilaktyczny. Ważnym elementem projek-
tu będzie także konferencja przygotowana 
we współpracy ze specjalistami pracującymi  
z dziećmi i młodzieżą adresowana do nauczy-

cieli, pedagogów, służby  zdrowia, policjantów 
i kuratorów sądowych. Część działań została 
przygotowana z myślą o seniorach, którzy 
oprócz działań edukacyjnych zostaną zapro-
szeni do udziału w Powiatowym Dniu Senio-
ra. Program został napisany w celu realizacji 
zadań wynikających z koncepcji profilaktyki 
społecznej i w oparciu o doświadczenia poli-
cjantów zajmujących się tym zagadnieniem. 
Mamy nadzieję, że działania te zyskają uzna-
nie w oczach odbiorców. 
W czerwcu w Zespole Szkół Rolniczych  
w Miętnem odbyła się uroczysta inauguracja 
projektu  i spotkanie profilaktyczne poświęco-
ne problemowi przemocy w rodzinie.”. 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH 
PROJEKTU
Okres realizacji  zadań projektowych. 
Czerwiec 2017 r. – Grudzień 2017 r.  

Realizacja
1.Inauguracja projektu połączona ze spotka-
niem na temat:
Spotkanie profilaktyczne poświęcone proble-
mowi przemocy w rodzinie. 09-06-2017
Zespół Szkół w Miętnem 

2.  Konferencja na temat: 
„Zaniedbania w rodzinie jako  czynnik wa-
runkujący krzywdzenie dzieci oraz zacho-
wania ryzykowne i przestępcze nieletnich”. 
27-09-2017 Centrum Sportu i Kultury w  Gar-
wolinie.

3 „Młodzi młodym... o tym jak być bezpiecz-
nym”- Konkurs na autorski krótkometrażowy 
film profilaktyczny adresowany do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Przegląd zgłoszonych filmów i  rozstrzygnię-
cie konkursu. 04-09-2017
Ogłoszenie konkursu 23-11-2017 przegląd  
i rozstrzygnięcie konkursu.  
Centrum Sportu  i Kultury w  Garwolinie
4. Powiatowy dzień seniora. 
Spotkanie edukacyjne adresowane do senio-
rów z całego powiatu garwolińskiego.
Prelekcje:
-policjant - bezpieczeństwo seniorów
-przedstawiciel PSSE – Co wiesz o grypie?
-farmaceuta – leki, suplementy diety i zioła
-dietetyk - zdrowe odżywianie
-działania GCAK w Sulbinach adresowane 
do seniorów
-działania i oferta Miejsko-Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej 
w Garwolinie adresowane do seniorów
-spektakl w wykonaniu garwolińskiej gru-
py teatralnej - Rękawiczka
Warsztaty i stoiska profilaktyczne:
-warsztat wizażu
-stoisko służby zdrowia (pomiar ciśnienia, 
cukru, porady zdrowotne)
-porady prawnika 
03-10-2017
Centrum Sportu i Kultury w  Garwolinie

5. Cykl szkoleń edukacyjno – profilaktycz-
nych realizowanych w sali konferencyjnej 
KPP Garwolin oraz w placówkach oświa-
towych adresowanych do przedszkolaków  
i uczniów placówek oświatowych  z powiatu 
garwolińskiego (100 spotkań realizowanych 
przez dzielnicowych i Zespół ds. Profilak-
tyki Społecznej KPP Garwolin)  
Czerwiec  -  grudzień  2017
-placówki oświatowe na terenie powiatu gar-
wolińskiego
6. Cykl szkoleń edukacyjno - profilaktycznych 
adresowanych do rodziców uczniów placó-
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PONAD 1,3 MLN Zł NA REALIZACJę 
PROJEKTU EDUKACYJNEgO  

„SKRZYDłA WIEDZY”  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych zamieściła na stronie inter-
netowej listę projektów wybranych do dofi-
nansowania w trybie konkursowym dla RPO 
WM 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 
X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  i młodzież, 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym 
w szkołach zawodowych).  Wśród 71 pro-
jektów najwyżej punktowanych  na 18 miej-
scu,  znalazł się projekt Gminy Garwolin  pn. 
„Skrzydła wiedzy”.  

Projekt pn. „Skrzydła wiedzy” obejmuje  
5 Szkół Podstawowych z terenu  Gminy Gar-
wolin (SP Michałówka; SP Wola Rębkowska; 
SP Rębków; SP Wola Władysławowska; SP 

Ruda Talubska). Celem projektu jest  wyrów-
nanie szans edukacyjnych  poprzez podnie-
sienie u uczniów kompetencji kluczowych, 
właściwych postaw i umiejętności niezbęd-
nych na rynku pracy oraz rozwój indywidu-
alnego podejścia do uczniów, w tym uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym oraz 
wzrost kompetencji zawodowych u  nauczy-
cieli.  Dzieci oprócz zajęć wyrównawczych 
będą miały okazję wziąć udział w dodatko-
wych zajęciach rozwijających różne umiejęt-
ności zgłoszone przez nauczycieli z poszcze-
gólnych placówek (m.in.  matematyczne, 
informatyczne, przyrodnicze, techniczne , gry 
w szachy  a także w zajęciach rozwijających 
kompetencje społeczne na rynku pracy (kre-
atywność, innowacyjność, praca zespołowa) 

. Projekt przewiduje też wycieczki ( m.in. do 
Centrum Nauki Kopernik,  Planetarium, Ogro-
du Botanicznego w Powsinie, Muzeum  Marii 
Skłodowskiej – Curie w Warszawie, Muzeum 
Techniki i Przemysłu w Warszawie,  Muzeum 
Papiernictwa w Konstancinie). 
W ramach projektu zostaną zakupione pomoce 
dydaktyczne i sprzęt multimedialny oraz zo-
staną  doposażone: 1 międzyszkolna pracow-
nia przyrodnicza, 5 pracowni
matematycznych i  4 komputerowe pracownie 
mobilne.  
Czas realizacji projektu: 01.09.2017 r. do 
30.06.2018 r. 
Na realizację projektu przyznano gminie  
kwotę w wysokości 1 315 558,80 zł . 

Beata Gromuł

wek szkolnych i szkolno-wychowawczych 
w powiecie garwolińskim (10 spotkań reali-
zowanych przez dzielnicowych i Zespół ds. 
Profilaktyki Społecznej KPP Garwolin) Czer-
wiec  -  grudzień  2017
-placówki oświatowe na terenie powiatu gar-
wolińskiego

7. Cykl szkoleń profilaktycznych adresowa-
nych do seniorów prowadzonych w  budynku 
KPP Garwolin  poświęconych tematom (oszu-
stwa, ochrona danych osobowych,  prawa kon-
sumenta, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
przemoc w rodzinie)(5 spotkań realizowanych 
przez dzielnicowych i Zespół ds. Profilaktyki 
Społecznej KPP Garwolin) Czerwiec  -  
grudzień  2017

„BEZPIECZNY MALUCH –  
BEZPIECZNA ZABAWA” – REALIZACJA 

AUTORSKIEgO PROgRAMU
Po raz pierwszy w Publicznym Żłobku w Sul-
binach w roku 2016/2017 realizowany był pro-
gram autorski wspierający wychowanie dzieci 
w Żłobku „Bezpieczny maluch – bezpieczna 
zabawa”. Celem programu było kształtowa-
nie takich postaw, które pomogą dzieciom 
rozpoznawać niebezpieczeństwa i ich skutki. 
Określenie norm, pozytywnych zachowań, co 
jest dobre a co złe oraz przygotowanie dzie-
ci do właściwego zachowania się w ruchu 
ulicznym. Projekt realizowany był w trzech 
grupach wiekowych dla dzieci od 1 do 3 lat. 
Program trwał od października do marca i od-
bywał się w czterech blokach tematycznych:
„Bezpieczna zabawa w żłobku – bezpiecz-
ne zachowanie na sali”, „Bezpieczna zabawa  
w żłobku – bezpieczne zachowanie na placu 
zabaw”, „Zasady ruchu drogowego – bez-

pieczne zachowanie na spacerach”, „Bez-
pieczne zachowanie przy posiłkach”.
W realizacji tego programu wykorzystane zo-
stały różne metody i formy aktywizujące, do-
brane do wieku dzieci. Zajęcia i zabawy były 
wspierane tekstami, muzyką, ruchem jak i bez-
pośrednią obserwacją sytuacji. Dzieci chętnie 
brały udział w zajęciach pokazowo – teore-
tycznych. Do każdego bloku tematycznego 
wykonywały samodzielnie prace plastyczne. 
Program był prowadzony w celu wzmocnienia 
bezpieczeństwa dzieci w żłobku,  nad którym 
pracujemy także każdego dnia. Zapewnianie 
bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym 
zadaniem zarówno dla rodziców jak i opieku-
nów.

Joanna Domańska, Erwina Dadacz

III.
1.Zakończenie i ocena efektów realizacji  pro-
jektu 
Sprawozdanie z realizacji na stronie interneto-
wej KPP Garwolin i w lokalnych mediach 
Grudzień 2017                                   Beata Gromuł
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DZIEŃ RODZINY W PUBLICZNYM 
ŻłOBKU W SULBINACH

W Publicznym Żłobku w Sulbinach dnia  
1 czerwca 2017 roku odbył się po raz pierwszy 
„Dzień Rodziny”. Dzieci zaprosiły swoich ro-
dziców i rodzeństwo, wręczając im zaprosze-
nia na wspólne świętowanie. W uroczystości 
wzięły udział trzy grupy wiekowe „Smerfy”, 
„Gumisie” oraz „Krasnale” wraz z licznie 
przybyłymi gośćmi. „Dzień rodziny” to wspa-
niały czas zarówno dla rodziców jak i dzieci, 
pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede 
wszystkim jest to czas, który mogą spędzić 
tylko ze sobą bez pośpiechu i z dala od co-
dziennych zmartwień. Atrakcje dla dzieci i ro-
dziców prowadziła pani animatorka z pomocą 
pań opiekunek. Wszyscy chętnie brali udział 
w tańcach, grach, zabawach i w malowaniu 
twarzy oraz włosów, czy skręcaniu balonów. 
W trakcie poczęstunku, który przygotowali 
rodzice, nasi milusińscy wręczyli swoim ro-
dzicom wcześniej przygotowane przez siebie 
upominki, natomiast dzieci otrzymały pre-
zenty przygotowane przez rodziców z okazji 
swojego święta – Dnia Dziecka. Na koniec 
uroczystości Dyrektor Renata Janisiewicz po-
dziękowała rodzicom za tak liczne przybycie  
i zaangażowanie w działalność żłobka. Następ-
nie została wykonana pamiątkowa fotografia  
z wszystkimi uczestnikami uroczystości.

Mariola Baran, Olga Piętka

DZIEŃ MAłEgO ODKRYWCY –  
ROBIMY DOśWIADCZENIA  

W PUBLICZNYM ŻłOBKU W SULBINACH
„POWIEDZ MI, A ZAPOMNę,  
 POKAż - A ZAPAMIęTAM,  
 POZWóL MI DZIAŁAć, A ZROZUMIEM!”

                                   KONfUCJUSZ  

Dzieci w wieku 2 – 3 lat charakteryzują się 
naturalną ciekawością otaczającego je świa-
ta, zadają wiele pytań, chcą badać otoczenie, 
doświadczać nowych wrażeń, chętnie pozna-
ją nowe przedmioty. W celu rozbudzania ak-
tywności poznawczej dzieci, ich ciekawości 
oraz zainteresowań w Publicznym Żłobku  
w Sulbinach w ciągu całego roku odbywały 
się cotygodniowe zajęcia w ramach dnia ma-
łego odkrywcy. Dzieci brały udział w wielu 
zabawach badawczych, wykonywały dosto-
sowane do rozwoju umysłowego i fizycznego 
doświadczenia między innymi z wodą, pia-
skiem, powietrzem, tworzyły bańki mydlane, 
poznawały różne materiały obecne w codzien-
nym życiu, sadziły owies, zakładały uprawę 
fasoli. Nasi mali odkrywcy ze zdziwieniem  
i zainteresowaniem obserwowali ciekawe eks-
perymenty. 

Jolanta Paśnik
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ZACZYTANY ŻłOBEK – REALIZACJA 
AUTORSKIEgO PROgRAMU  

„CZYTAMY BAJKI”
W Publicznym Żłobku w Sulbinach w roku 
szkolnym 2016/2017 po raz pierwszy realizo-
wany był programu „Czytamy bajki”. Uczest-
niczyły w nim trzy grupy żłobkowe: Smerfy, 
Gumisie i Krasnale. Zaproszeni rodzice oraz 
inni goście czytali dzieciom bajki, baśnie  
i wiersze dostosowane do wieku dzieci, do ich 
wrażliwości i umiejętności. Maluchy z zainte-
resowaniem i radością przysłuchiwały się czy-
tanej literaturze.
 Podstawowym założeniem programu było 
rozwijanie kontaktu dzieci z książką, w taki 
sposób, aby była dla nich przygodą, która roz-
wija ich wyobraźnię. Celem programu było 
również zachęcenie rodziców do codziennego 
czytania swoim pociechom. 

Erwina Dadacz, Joanna Domańska

OWOCOWE SZASZłYKI W ŻłOBKU 
W RAMACH PROgRAMU  

AUTORSKIEgO „ZDROWY MALUCH”
Aktywne postawy wobec zdrowia powinny 
być kształtowane u dzieci od najmłodszych 
lat. Wiek dziecięcy to właściwy moment na 
zaszczepienie prawidłowych postaw. Dziec-
ko przebywając w żłobku wiele godzin, zdo-
bywa podstawowe informacje i umiejętności 
niezbędne do wzmacniania zdrowia w sposób 
naturalny, w powiązaniu z zabawą, posiłkami, 
zabiegami higienicznymi i wypoczynkiem. 
W ciągu całego roku w Publicznym Żłobku 
w Sulbinach w grupie Krasnale prowadzony 
był Program autorski Zdrowy Maluch. Treści 
programu obejmowały trzy obszary: aktywnie 
spędzam czas, dbam o higienę oraz zdrowo 
się odżywiam. Dzieci podczas realizacji pro-
gramu uczestniczyły w codziennej gimnastyce 
oraz spacerach i zabawach na placu zabaw. 
Dowiedziały się dlaczego dbanie o higienę 
jest ważne, dlaczego warto pić wodę, spoży-
wać produkty mleczne oraz owoce i warzywa. 
Dzieci wykonały z pomocą pań opiekunek 
owocowe szaszłyki, tworzyły różne smaki 
wody przez dodanie cukru czy cytryny oraz 
wykonywały sok z marchwi i jabłek. Dzieci 

chętnie uczestniczyły w zaplanowanych za-
jęciach, szczególnie zajęciach praktycznych. 
Przekonały się do owoców czy warzyw, któ-
rych wcześniej nie chciały spróbować. Cały 
rok wdrażane były do picia wody i coraz chęt-
niej po nią sięgają. Chętnie przed każdym po-
siłkiem i po skorzystaniu z toalety myją rączki 
i coraz częściej same o tym pamiętają. Dobre 
nawyki żywieniowe oraz higieniczne warto 
kształtować od najmłodszych lat, ponieważ 
utrwalone w dzieciństwie wpływają na całe 
życie.

Aneta Zawadka
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PRZEDSZKOLAKI Z SULBIN Z WIZYTĄ 
W BIBLIOTECE

W ramach realizowanego w tym roku szkolnym ogólnopolskiego progra-
mu „Cała Polska czyta dzieciom” dzieci z Publicznego Przedszkola w Sul-
binach uczestniczyły w grupowych wycieczkach do Biblioteki Miejskiej 
w Garwolinie. W czasie wizyt zapoznały się z zawodem bibliotekarza oraz 
propozycjami księgozbioru bibliotecznego z literaturą dziecięcą. Panie bi-
bliotekarki w przystępny dla dzieci sposób przybliżyły tajniki swojej pracy. 
Pokazały jak za pomocą skanera i komputera katalogować wypożyczane  
i oddawane książki. Następnie przedszkolaki miały okazję pobawić się w 
sali zabaw specjalnie przygotowanej na użytek małych klientów biblioteki. 
Na zakończenie nasze miłe gospodynie przeczytały dzieciom fragmenty 
literatury dziecięcej, wykorzystując w tym celu kolejną zdobycz techniki, 
czyli projektor. Wycieczka była bardzo pouczającym doświadczeniem i ko-
lejną atrakcyjną dla dzieci formą zachęty do sięgnięcia po książkę.

Anna Egert-Bąk

DZIEŃ DZIECKA  
W „BAJKOWEJ KRAINIE” W SULBINACH
     Dnia 1 czerwca 2017 r. dzieci z Publicz-
nego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Sul-
binach obchodziły swoje wielkie corocz-
ne święto – Dzień Dziecka. Tego dnia już 
od rana czekało na nie wiele ciekawych 
atrakcji. Zabawę zaczęliśmy od konkursów 
sprawnościowych między grupami. Swoje 
umiejętności można było sprawdzić mię-
dzy innymi w konkurencji rzutów do celu, 
„marszu kelnera” z tacą oraz pokonywaniu 
toru z przeszkodami. W tych ciekawych  
i budzących emocje zawodach dzieci 
zdobyły wiele nagród. Po takim wstępie 
nadszedł czas na zabawy na świeżym po-
wietrzu. W przedszkolnym ogrodzie dzieci 
bawiły się korzystając z wielu sprzętów, 
również tych, które są tegoroczną nowo-
ścią na naszym placu zabaw. Dzięki nie-
ocenionej Radzie Rodziców do dyspozycji 
przedszkolaków w tym dniu były również 
dmuchane atrakcje w postaci zamku, zjeż-
dżalni i basenu z piłkami, które przez cały 
czas zabawy cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem dzieci. Cały dzień towarzyszyły 
nam płynące z głośników dźwięki przebo-
jów muzycznych dla dzieci. Pod koniec dnia 
biegały między nami same kotki, króliczki, 
motylki i super bohaterowie, którymi oka-
zały się, nikt inny, jak tylko nasze pociechy 
z buźkami pomalowanymi przez swoje pa-
nie. Na głodne i spragnione brzuszki czekał 
słodki poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców i panie kucharki. Wszyscy kochamy 
nasze dzieci, dlatego szczególnie staraliśmy 
się, aby ten dzień był wyjątkowy i na długo 
pozostał w pamięci przedszkolaków.

Anna Egert-Bąk 
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I gMINNY KONKURS RECYTATORSKI 
„STROFY DLA DZIECI –  

KRAINA WIERSZEM MALOWANA”

„BAJKOWA KRAINA” śPIEWA – XXVI 
POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI  

O ZDROWIU
Dnia 18 maja 2017 r. na scenie CSiK w Garwolinie odbył się XXVI Powiatowy 
Festiwal Piosenki o Zdrowiu organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną. Nie zabrakło na nim również dzieci z naszego przedszko-
la, które godnie zaprezentowały się na przeglądzie towarzyszącym temu wy-
darzeniu. Przedszkolaki z najstarszej grupy zaśpiewały piosenkę pt. „Kolego, 
uwierz mi”. Pani Katarzyna Paciorek, autorka słów, wykorzystała wpadającą w 
ucho melodię popularnego zespołu Boys i stworzyła wraz z dziećmi niezapo-
mniany przebój. Sześciolatki, którym nieobce są wszelkie występy sceniczne, 
bez jakiejkolwiek tremy, doskonale połączyły zabawowy charakter melodii 
z ważnym przekazem słownym utworu. Jesteśmy dumni z naszych młodych 
artystów, którzy za swój występ zostali obdarowani upominkami w postaci 
ciekawych gier edukacyjnych dla dzieci. 

Anna Egert-Bąk

Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”  
w Sulbinach było organizatorem Pierwsze-
go Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
dla przedszkolaków pod patronatem Wójta 
Gminy Garwolin. Do udziału w konkursie 
zostały zaproszone przedszkolaki z terenu 
gminy. Pod okiem swoich opiekunów młodzi 
artyści przygotowali wiersze z bogatej twór-
czości Marii Konopnickiej. Konkurs składał 
się z dwóch etapów: wewnątrzprzedszkolne-
go i gminnego.  finał miał miejsce 24 maja 
2017 r. w siedzibie przedszkola w Sulbinach. 
Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności 
w dwóch kategoriach wiekowych : 3-4- latki 
oraz 5-6- latki. Jury w składzie: Kinga Smak, 
Agnieszka Belka, Izabela Miętus oraz Joanna 
Kalinowska  wysłuchało 23 przedszkolaków. 
W wyniku narady komisja konkursowa wyło-
niła następujących laureatów:
W grupie wiekowej dzieci 3-4- letnich: 
I miejsce : Wiktoria Kęder PP „Bajkowa Kraina” 
w Sulbinach
II miejsce: Lena Siudalska PP „Bajkowa Kraina” 
w Sulbinach
III miejsce: Konstanty Gawryś ZSP Wola Ręb-
kowska
Wyróżnienie: Olivia Sobieska PP „Bajkowa 
Kraina” w Sulbinach
W grupie wiekowej dzieci 5-6- letnich: 
I miejsce : Zuzanna Wełnicka PSP w Woli Wła-
dysławowskiej
II miejsce:  Maja Dziak PP „Bajkowa Kraina”  
w Sulbinach
III miejsce: Kajetan Oleksiak PSP w Wilkowyi
Wyróżnienie: Lena filiks PP „Bajkowa Kraina” 
w Sulbinach i Weronika Kościesza PSP w Woli 
Władysławowskiej.
Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy i pamiątkowe książki. 

Nie zapomniano również o opiekunach, któ-
rzy za trud i pracę włożoną w przygotowa-
nie dzieci do udziału w konkursie otrzymali 
imienne podziękowania. Jeszcze raz dzięku-
jemy wszystkim zaangażowanym w organi-
zację i przebieg konkursu oraz zachęcamy do 
licznego udziału w kolejnej edycji.

Anna Egert-Bąk
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RODZICE  DZIECIOM W „BAJKOWEJ 
KRAINIE” W SULBINACH

8 czerwca 2017 r. dzieci z Publicznego Przed-
szkola „Bajkowa Kraina” w Sulbinach mia-
ły przyjemność obejrzeć swoich rodziców  
w nowej, zaskakującej roli aktorów, w przed-
stawieniu „Królewna Śnieżka i Siedmiu Kra-
snoludków”. Przygotowania do sztuki roz-
poczęto już w czasie ferii zimowych, kiedy 
to wybór padł na tę właśnie bajkę. Wkrótce 
po tym zawiązała się grupa aktorów. Pomy-
słodawczynią i reżyserem całego przedsię-
wzięcia była pani Marta Śliwecka. Pomocą w 
doborze utworów i przygotowaniu oprawy 
muzycznej wsparła ją pani Monika ćwiek. 
Występy rodziców wzbudziły wielki entu-
zjazm wśród dzieci i reszty społeczności 
przedszkola. Rodzice zabłysnęli nie tylko 
talentem aktorskim, którego nie powstydzi-
liby się zawodowcy, ale również ogromną 
kreatywnością w doborze strojów i charak-
teryzacji. Bajeczne dekoracje to efekt wie-
lodniowej pracy Marty Śliweckiej i Estery 
Dziak. finał przedstawienia był doskonałą 
okazją do wspólnej zabawy dzieci z bajko-

wymi postaciami przy dźwiękach hitu „I’m  
a believer”. Teraz już nikt nie będzie miał wąt-
pliwości, że przedszkole w Sulbinach bajką 
stoi. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzi-
com zaangażowanym w wydarzenie. Kolejny 
raz daliście nam sygnał, że możemy liczyć na 
Was w każdej sytuacji, a żadna nasza prośba 
nie zostanie bez echa. 

Anna Egert-Bąk

SPORTOWY DZIEŃ RODZINY  
W PRZEDSZKOLU W MICHAłÓWCE

Radość! Szczęście! Zadowolenie! Satysfakcja! Takie uczucia towarzyszyły Le-
śnym Skrzatom z Michałówki dnia 10 czerwca 2017 roku kiedy to odbywał się 
Dzień Rodziny. Wiele radości z rodzinnej aktywności - takie hasło przewodziło 
wszystkim zebranym rodzinom. Wszystko zaczęło się o godzinie 10.00. Zaczę-
ły przedszkolaki, które pod opieką swoich pań, przygotowały krótkie występy 
dla rodziców, a po występach ofiarowały im upominki. To był dopiero początek 
radości. Po występach małych podopiecznych pałeczkę przejęli rodzice, którzy 
przygotowali dla swoich pociech niezwykłe przedstawienie „O rybaku i złotej 
rybce”. Uśmiechy ani na chwilę nie schodziły z twarzy dzieci. Po przedstawie-
niu rozpoczęła się druga część imprezy- RODZINNA GRA TERENOWA. Szlak gry 
przebiegał po pobliskim lesie, gdzie były wyznaczone punkty z różnymi zada-
niami dla rodzin. Po pokonaniu przeszkód i dotarciu na metę wszystkie dzieci 
były nagrodzone medalami. To nie był koniec atrakcji. Na placu przedszkolnym 
czekały m. in. kącik plastyczny, malowanie twarzy, farbowanie włosów, aerobik 
dla mam i ich córek, przeciąganie liny, mecz tatusiów i ich synków, tor prze-
szkód, fotobudka, „coś na ząb” i wiele innych atrakcji. 
10 czerwca był to wielki, szczęśliwy, cudowny dzień dla podopiecznych Pu-
blicznego Przedszkola w Michałówce oraz dla ich rodzin. Świętowały mamy, ta-
tusiowie, babcie, dziadkowie, dzieci. Już teraz Leśne Skrzaty z niecierpliwością 
czekają na kolejne Święto Rodziny.

Marlena Boryń
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JESTEś WIDOCZNY, JESTEś BEZPIECZNY!

AKCJA „JAK NIE CZYTAM,  
JAK CZYTAM” W MICHAłÓWCE

30 maja 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół  
w Michałówce uczestniczyli w kampanii spo-
łecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”, 
której patronuje Adam Struzik – Marszałek 
Województwa Mazowieckiego. Była to wspa-
niała okazja, aby przypomnieć naszym pod-
opiecznym o zasadach bezpieczeństwa.
Podczas akcji funkcjonariusze policji, wyko-
rzystując film edukacyjny, omówili rodzaje 
zagrożeń na jakie narażone są dzieci w co-
dziennym życiu i jak się przed nimi chronić. 
Pod bacznym okiem doświadczonego stra-
żaka uczniowie uczyli się zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Była też okazja spraw-
dzenia swoich umiejętności jazdy na rowe-
rze pokonując specjalnie przygotowany 
tor rowerowy. Na zakończenie każdy uczeń 
otrzymał zestaw odblaskowy dla siebie  
i najbliższej rodziny. „O pieszych i rowerzy-
stach często mówi się, że są niechronionymi 
uczestnikami ruchu drogowego. Nie mają 
do dyspozycji pasów bezpieczeństwa, ani 
poduszek czy kurtyn powietrznych, dlatego 
w razie wypadku są najbardziej zagrożeni. 
Dodatkowo jesienne warunki drogowe – 
wcześniej zapada zmrok, a rano dłużej jest 
ciemno – nie ułatwiają widoczności. W takich 
okolicznościach kierowca zauważy osobę w 
ciemnym ubraniu dopiero z odległości około 
20-30 m. To za mało, aby w porę wyhamo-
wać. Już jeden element odblaskowy spra-
wia, że jesteśmy widoczni z ponad 150 m. Te 
dodatkowe metry często ratują nam życie. 
Zakładajmy więc elementy odblaskowe – za-
dbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych 
dzieci!” – apeluje marszałek Adam Struzik.

Stanisław Poświata

Dnia 1 czerwca 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół w Michałówce wzięli udział w próbie 
bicia rekordu w czytaniu książek. W zeszłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 2000 bibliotek  
z całej Polski, prawie pół miliona uczniów czytało w jednym momencie: w szkołach, na rynkach 
miast, w centrach handlowych, a nawet na Giewoncie. Pomysłodawcą i głównym organizato-
rem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Główne cele akcji to promocja czytania  
i książek wśród młodzieży, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, 
że książka to nie tylko lektura, za której nieprzeczytanie są karani, lecz przede wszystkim miła 
forma spędzania czasu. Według badań 63% Polaków nie czyta w ciągu roku ani jednej książ-
ki! Może akcja zachęci do sięgania po lekturę również dorosłych. Wspólne czytanie sprawiło 
uczniom wiele radości, a rekord na pewno zostanie pobity!

Ewa Czajka
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KONKURS „gREENgO!  
MAPUJ ZIELONĄ INFRASTRUKTURę”

PIKNIK RODZINNY W ZESPOLE SZKÓł 
W MICHAłÓWCE

Uczniowie Zespołu Szkół w Michałówce 
wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Gre-
enGo! Zielona infrastruktura na terenach wiej-
skich ostoją różnorodności biologicznej”. Pro-
jekt, dofinansowany ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, był realizowany w województwach 
mazowieckim i lubelskim. Objęty został pa-
tronatem honorowym Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego oraz 
Marszałka Województwa Lubelskiego.
Tematyka przedsięwzięcia wspaniale wpisała 
się w podstawę programową geografii i bio-
logii, stanowiąc rozszerzenie treści nauczania 
z zakresu różnorodności biologicznej i jej za-
grożeń. 
Praca nad projektem trwała od marca do 
czerwca. Zaangażowały się w nią uczennice 
II A gimnazjum: Alicja Benicka, Maria Duch-
na, Magdalena Jakubczak, Maria Królikowska 
oraz Karolina Śliwecka pod kierunkiem na-
uczyciela biologii Agnieszki Wawrzyniak.
W ramach udziału w projekcie grupa uczest-
niczyła w zajęciach warsztatowych, podczas 
których młodzież zapoznała się z koncepcją 
kształtowania sieci zielonej infrastruktury 

oraz nowoczesnymi narzędziami edukacyjny-
mi wspierającymi realizację zajęć z zakresu 
ochrony i kształtowania zielonej infrastruktu-
ry. Głównym działaniem był jednak konkurs 
składający się z kilku etapów:
- w porozumieniu z pracownikami gminy Gar-
wolin został wybrany obszar badań oraz pakiet 
tematyczny „Zadrzewienia śródpolne”, który 
następnie uczennice opisały i zaznaczyły na 
mapie w geoportalu,
- odbyły się liczne zajęcia w terenie (często 
mimo niesprzyjającej wiosennej aurze), pod-
czas  których młode planistki, z wykorzysta-
niem aplikacji mapowej, dokonały inwenta-
ryzacji walorów krajobrazowych i zasobów 
przyrodniczych gminy na badanym obszarze, 
- następnie przygotowały raport przedstawia-
jący wyniki w aplikacji mapowej ze wskazów-
kami dla władz gminy odnośnie zazieleniania 
nowych terenów.
Podjęte działania były cennym doświadcze-
niem w zdobywaniu nowej wiedzy i nowych 
umiejętności, które z pewnością zostaną 
jeszcze nie raz wykorzystane przez uczniów. 
Mamy  również nadzieję, że zebrane informa-
cje będą przydatne dla pracowników Urzędu 
Gminy Garwolin.

Dnia 3 czerwca 2017 roku w naszej szkole od-
był się Piknik Rodzinny. Nasi uczniowie wraz 
z rodzinami przybyli do szkoły, aby spędzić 
czas podczas wspólnej zabawy. Uroczystość 
rozpoczęła Pani Dyrektor, która w kilku sło-
wach powitała zgromadzonych. Następnie 
na scenie wystąpiły grupy teatralne z naszej 
szkoły. Aktorzy z gimnazjum zaprezentowa-
li pantomimę pt.: ,Album babuni”, natomiast 
uczniowie ze szkoły podstawowej wystawi-
li baśń pt.: ,,Kot w butach”. Po zakończeniu 
przedstawienia uczniowie mieli szereg atrak-
cji do wyboru - nasi nauczyciele przygotowali 
stoiska, gdzie dzieci mogły pofarbować włosy 

czy zrobić tatuaż z henny. Co więcej, szkolne-
mu świętu towarzyszył również Festyn Zdro-
wia realizowany w ramach projektu ,,Czas na 
Zdrowie”. Uczennice klasy II b gimnazjum 
wraz z Niną Borkowską, Iwoną Kalinowską 
oraz Aleksandrą Niuk przygotowały stoisko ze 
zdrową, świeżą żywnością. Nie mogło zabrak-
nąć ciasteczek owsianych, ciasta marchew-
kowego, szpinakowego czy sałatek owoco-
wych, które wyglądały niezwykle efektownie  
w ,,miskach” z arbuza. Ponadto, nasi ucznio-
wie wraz z rodzicami mogli wziąć udział w 
różnorodnych, sportowych konkurencjach, 
podczas których do wygrania były nagrody 

ufundowane przez firmę Lamex. Prawdziwe 
kolejki ustawiały się do zjeżdżalni, byka oraz 
kuli sferycznej. Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu całej społeczności szkolnej, hojności 
Rady Rodziców i innych sponsorów Święto 
Szkoły na długo pozostanie w naszej pamięci. 
Do zobaczenia za rok!

Aleksandra Niuk



 21www.garwolin-gmina.pl

REALIZACJA PROgRAMU
 RATUJEMY I UCZYMY RATOWAć

MIEJSCA, KTÓRE WARTO ZOBACZYć
ZDANIEM UCZNIÓW Z MICHAłOWKI

Zajęcia  cyklu RATUJEMY I UCZYMY RATOWAć przeprowadzane są w na-
szej szkole cyklicznie. Uczniowie klas I-III uczą się najprostszych zasad 
udzielania pierwszej pomocy- wezwanie telefoniczne i proste czynności 
przy osobie poszkodowanej. Materiały do zajęć pozyskano z fundacji 
WOŚP.

Bożena Urbańska

Dnia 12 kwietnia 2017 roku  klasy II b i III c 
wyruszyły na wycieczkę. Poznawanie Warsza-
wy rozpoczęliśmy od Łazienek Królewskich, 
w których podziwialiśmy Pomnik Chopina, 
Pałac na Wyspie i Starą Oranżerię.  Następnie 
przenieśliśmy się w dawne wieki i poczuli-
śmy klimat Starego Miasta - a to za  sprawą 
warszawskich  legend o Bazyliszku, Syrence, 
Warsie i Sawie. Na Placu Zamkowym usły-
szeliśmy hejnał trębacza - dokładnie  o 11:15. 
Właśnie o tej godzinie zatrzymał się zegar 
zamkowy podczas bombardowania Warszawy 
w 1939 roku. W zamku obejrzeliśmy, jak żył 
ostatni polski król oraz jak wyglądała Warsza-
wa w tamtych czasach. Podziwialiśmy bogate 
zbiory obrazów. Naszą wycieczkę zakończyła 
wizyta w Centrum Nauki Kopernik, w którym 
każdy mógł zmierzyć się ze zdobyczami nauki 
w zabawowy sposób. Opiekunami wyciecz-
ki były Panie: Bożena Urbańska, Magdalena 
Balcerzak, Marta Rodak.
Na Szlaku Piastowskim
Uczniowie klas czwartych ze Szkoły Pod-
stawowej im. Orła Białego w Michałówce  
w dniach 26-28 kwietnia 2017 roku wyruszyli 
na trzydniową wycieczkę Szlakiem Piastow-
skim. 
Podróż rozpoczęła się w chłodny środowy 
poranek. Po kilku godzinach jazdy dotarliśmy 
do Strzelna, gdzie zobaczyliśmy Kościół Naj-
świętszej Trójcy i Najświętszej Maryi Panny 
oraz rotundę św. Prokopa - najbardziej ta-
jemniczy obiekt na szlaku naszej wycieczki. 
Następnie dotarliśmy do Kruszwicy, gdzie 
mogliśmy poczuć się jak legendarny Popiel, 
wspinając się na szczyt Mysiej Wieży. Kolejne 
miejsce na mapie naszej podróży to Wenecja - 
w pamięci pozostanie nam historia Mikołaja 
Nałęcza znanego jako Diabeł Wenecki i ruiny 
jego zamku. 
W czwartek mieliśmy możliwość odwiedzić 
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z za-
chowanymi konstrukcjami osiedla sprzed 
2700 lat. Stojąc w tych dawnych domostwach 
mieliśmy wrażenie przeniesienia się w czasie. 

Na trasie naszej wędrówki nie mogło zabrak-
nąć Gniezna - legendarnego „gniazda” - sto-
licy państwa Piastów. Tam też, stojąc przed 
Drzwiami Gnieźnieńskimi, poznaliśmy histo-
rię życia świętego Wojciecha. Bardzo podo-
bała nam się wizyta w Muzeum Początków 
Państwa Polskiego. Piękne wspomnienia po-
zostaną też z wyprawy na wyspę zwaną Ostro-
wem Lednickim, gdzie mogliśmy przedostać 
się jedynie promem. 
Ostatniego dnia zwiedziliśmy najważniejsze 
zabytki Poznania oraz Ostrów Tumski z Ka-
tedrą, w której spoczęli twórcy państwowości 
polskiej Mieszko I i Bolesław Chrobry.
Wyprawa szlakiem pierwszych Piastów była 
ciekawą lekcją historii i okazją do wspaniałej 
zabawy.
Południe Polski
Uczniowie z klas trzecich Szkoły Podstawo-
wej w Michałówce po raz kolejny udali się w 
dniach 30 maja  – 2 czerwca na czterodniową 
wycieczkę. Tym razem wyruszyli  na dalekie  
południe Polski.  
Pierwszy dzień dzieci spędziły w Kopalnia 
Soli w Wieliczce. Przeszły trasą turystycz-
ną, która prowadziła przez ponad 20 komór,  
w tym piękną kaplicę Św. Kingi.  
Kolejne dwa dni spędzili w Zakopanem. 
Uczniowie poczuli na własnej skórze, co to 
znaczy wędrówka  po górach. Wędrowali czar-
nym szlakiem nad Reglami i żółtym szlakiem 
Doliną Białego Potoku. Przeszli na Rusinową 
Polanę. Wagonikami wjechali na Gubałówkę. 
W mieście Zakopane zwiedzili Krupówki, wy-
ciągiem krzesełkowym wjechali na platformę 
widokową i zobaczyli Kompleks Skoczni Nar-
ciarskich. Widok na Zakopane zrobił na dzie-
ciach ogromne wrażenie. 
Czwarty dzień uczniowie spędzili w Krako-
wie. Dużo uczyli się o tym mieście, ale zo-
baczyć piękno dawnej stolicy Polski, to coś 
co pamięta się całe życie. Stanąć na Wawelu, 
podziwiać Dzwon Zygmunta, Kościół Mariac-
ki i wiele niezwykłych budowli  to ogromne 
przeżycie. 

Wycieczka była czasem aktywnego wypo-
czynku, ale również lekcją historii. Cieszę się, 
że wyjazd był udany. Zmęczeni, ale szczęśliwi 
wróciliśmy do domów.  
Wycieczka do Sandomierza i okolic klas II b 
i III c
Dnia 31 maja uczniowie klas II b i III c poje-
chali na dwudniową wycieczkę, której pierw-
szym etapem był Sandomierz. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od trasy podziemnej, która 
miejscami przebiegała nawet 12 metrów pod 
ziemią. Powędrowaliśmy również do wąwozu, 
spacerując uliczkami miasta. 
Kolejnym etapem naszej podróży był Ćmie-
lów i warsztaty w Muzeum Żywej Porcelany.
Na zakończenie pierwszego dnia przenie-
śliśmy się w czasie do Średniowiecza..  Po-
znaliśmy specyfikę życia w tamtych czasach 
-  spotkaliśmy szewca, kowala, garncarkę  
i rzeźbiarza oraz skosztowaliśmy specjalnie 
dla nas upieczonych na ruszcie podpłomyków. 
Emocji nie było końca. Dla niektórych prze-
cież była to pierwsza noc spędzona daleko od 
mamy. Daliśmy radę. 
Następnego dnia był  1 czerwca. Atrakcje 
związane z Dniem Dziecka pojawiały się co 
chwila. W Parku Miniatur w Krajnie w cią-
gu dwóch godzin zwiedziliśmy prawie cały 
świat. W Manufakturze Słodyczy w Kielcach 
każdy wykonał samodzielnie  lizaka z karme-
lu. W Muzeum Zabawek trafiliśmy na werni-
saż wystawy, a później na projekcję filmową 
i konkurs z nagrodami. Graliśmy również na 
bębnach pod kierunkiem instruktora.
W drodze powrotnej zahaczyliśmy o Puszczę 
Kozienicką i napiliśmy się wody z Królew-
skiego Źródła.  Dla uważnych uczniów był 
konkurs z nagrodami,  podsumowujący prze-
bieg naszej wycieczki. Opiekę nad uczniami 
sprawowały: Bożena Urbańska, Magdalena 
Balcerzak, Marta Rodak
Poznajemy Góry Świętokrzyskie…
W dniach 7-9 czerwca 2017 r. klasa 5a i 5b 
oraz wybrani uczniowie z klasy 6a Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Michałów-
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ce pod opieką wychowawców - Jadwigi Byks 
i Pauliny Jaworskiej oraz Aleksandry Niuk 
uczestniczyli w wycieczce w Góry Święto-
krzyskie.
Uczniowie swoją wędrówkę rozpoczęli w No-
wej Słupi - weszli z przewodnikiem 
na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowe-
go. Drogą pątników zmierzających do relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego dotarli na szczyt 
Góry Świętego Krzyża. Zwiedzili klasztor, 
który powstał na początku XI wieku, nato-
miast w krypcie grobowej widzieli zasuszone 
zwłoki rodziny Oleśnickich i, według tradycji, 
Jaremy Wiśniowieckiego. Następnie odby-
li krótki spacer po gołoborzach, podziwiając 
wspaniałe widoki Łysogór. Z klasztoru udali 
się 
do Świętej Katarzyny, znajdującej się u stóp 
Łysej Góry.
W Zagnańsku uczniowie podziwiali Bartka - 
olbrzymi dąb - staruszek liczący według róż-
nych źródeł 700 - 1000 lat, uznawany w Polsce 
za pomnik przyrody. Z kolei wspaniałą lekcję 
przyrody przeżyli w Jaskini Raj. Na wszyst-
kich ogromne wrażenie wywarły liczące setki 
tysięcy lat skały. Przepiękne nacieki, stalakty-
ty, stalagmity pobudziły wyobraźnię młodych 
turystów. Niektórzy dostrzegli mieszkańców 
tego miejsca - pająki, a na wybrańców spadły 
„kropelki szczęścia”. Następnie w Oblęgorku 
zwiedzili muzeum polskiego noblisty, auto-
ra szkolnych lektur - Henryka Sienkiewicza,  
a w słynnym z dowcipów Wąchocku -Klasztor 
Cystersów. Drugi dzień wycieczki uczniowie 
zakończyli zdobywając Łysicę -najwyższy 
szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 
611,8 m n.p.m.
W ostatnim dniu trzydniowej wycieczki 
uczniowie zwiedzili rezerwat „Kadzielnia” 
w Kielcach, w którym podziwiali, m.in. 
Skałkę Geologów czy amfiteatr. Młodzi po-
dróżnicy zakończyli swoją wycieczkę w 
Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach,  
w którym obejrzeli trzy strefy wystawy: 
„Ogień i Ziemia”, „Powietrze i Woda” oraz 
„Człowiek”, tworzące spójną opowieść o 
energii, składające się z 28 interaktywnych 
stanowisk, przeznaczonych do samodzielnego 
eksperymentowania. Ponadto w laboratorium 
o nazwie „Generator Mocy” ECN uczestni-
czyli w warsztatach pt. „Śladami EdiSwana. 
Żarówka z ołówka”, podczas których poznali 
historię Thomasa Edisona i jego wynalazku, 
który miał ogromny wpływ na rozwój ludz-
kości. Dodatkowo zbudowali własne obwody 
elektryczne -domowym sposobem wykonali 
prostą żarówkę.
Uczniowie dzięki udanej wycieczce zregene-
rowali siły i odpoczęli od zajęć szkolnych. Był 
to dla nich czas zabawy, ale i nauki. W czasie 
wędrówki  podziwiali piękno polskiej przyro-
dy i obejrzeli wiele wspaniałych, ciekawych 
miejsc, które są elementem dziedzictwa kultu-
rowego oraz historycznego naszego kraju.     

Beata Dąber

Ewa Czajka

Paulina Jaworska
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SUKCESY MATEMATYCZNE

RODZINNE POPOłUDNIE Z TEATREM 
W SZKOLE W RęBKOWIE

Uczniowie Zespołu Szkół w Michałówce 
corocznie uczestniczą w Konkursie Mate-
matycznym Kangur. W tym roku również 
nie obyło się bez sukcesów. Uczeń klasy VI 
a – Rafał Piesiewicz osiągnął wynik bardzo 
dobry. Po odbiór dyplomu i nagrody za swoje 
osiągnięcia udał się na uroczyste podsumo-
wanie XXVI edycji konkursu do  Samorzą-
dowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia 

Nauczycieli w Siedlcach. Wśród uczniów 
wyróżnionych w Konkursie Kangur są: Go-
liszewski Miłosz kl. III b; Kołodziejczyk Zu-
zanna kl. III b; Goliszewski Bartosz kl. III b; 
Lach Magdalena kl. III a; Pałyska Jan kl. III a; 
Zalewski Paweł   kl. VIb. Przy tej okazji na-
leży wspomnieć o innych wysokich osiągnię-
ciach matematycznych. Rafał Piesiewicz wraz 
ze swoim kolegą z klasy VIb  Pawłem Zalew-

W niedzielne popołudnie 26 marca w przed-
dzień Międzynarodowego Dnia Teatru sala 
gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Rębko-
wie zmieniła się na kilka godzin w salę teatral-
ną, aby zaprosić mieszkańców wsi na wspólne 
obchody święta „ludzi teatru”. 
 Z teatrem związana jest historia 
Rębkowa. W dwudziestoleciu międzywojen-
nym działał tu teatr amatorski, który przy-
gotował i wystawił kilka przedstawień. Nasi 
uczniowie czują potrzebę kontynuowania tej 
tradycji, dlatego już od pierwszych lat nauki 
rozwijają swoje talenty i kształtują osobowość 
na zajęciach kół teatralnych. Zabawa w teatr 
przygotowuje dzieci do odbioru sztuki, a tak-
że pomaga w osiąganiu sukcesów życiowych. 
W naszej szkole w ramach kół zainteresowań 
działają dwie grupy teatralne: dla dzieci młod-
szych z klas I-III i starszych z klas IV-VI. 
Uczniowie klas I - III swoją przygodę z Mel-
pomeną przeżywali przez wiele lat pod kie-
runkiem Pani Ewy Błażejczyk. Od tego roku 
szkolnego opiekę nad młodszymi dziećmi 
przejęła Pani Alicja Soszka. Grupa ma już za 
sobą udaną premierę z okazji Dnia Seniora, 
a szerszej publiczności zaprezentowała się 
ponownie podczas Rodzinnego Popołudnia 
z Teatrem. Mali aktorzy zaprosili wszystkich 
obecnych do Stumilowego Lasu, gdzie ra-
zem z bohaterami niezapomnianego „Kubusia 
Puchatka” mogli świętować urodziny tytu-
łowego misia. Zmianę scenografii i krótkie 
przygotowanie do drugiego przedstawienia 
uprzyjemniły widzom występy naszych szkol-
nych recytatorów, tancerzy i śpiewaków. Pra-
wie dwugodzinne spotkanie zakończył występ 
szkolnego teatru STONOGA, który zaprezen-
tował sztukę zatytułowaną „Ekojaga”, przygo-
towaną przez młodych aktorów wg autorskie-
go tekstu i w reżyserii Pani Barbary Szmulik 
na tegoroczny Konkurs na krótkie formy te-
atralne „Eko – bajka”, którego finał odbył się 
w październiku 2016 roku w naszej szkole. 
Uczniów klas IV -VI przez wiele lat wpro-
wadzała w magiczny świat teatru Pani Moni-
ka Szablewska. Od 2013 roku dzieci pracują 
pod opieką Pani Barbary Szmulik. Prowadzo-
ny przez nią Teatr STONOGA ma na swoim 
koncie wiele prestiżowych nagród, w tym trzy 
Srebrne Maski i wyróżnienie zdobyte w 2013, 
2014, 2015 i 2016 roku na Festiwalu Teatrów 

Dziecięcych i Młodzieżowych w Siedlcach. 
Liczne nagrody w Gminnym Przeglądzie Ma-
łych Form Teatralnych w Woli Rębkowskiej  
i największe dotychczas osiągnięcie - I miej-
sce w Mazowieckim Festiwalu Teatrów Ama-
torskich w 2016 roku.
Należy pamiętać, że teatr to nie tylko reżyser 
i aktorzy. Teatr na co dzień tworzy cały sztab 
oddanych mu ludzi, których na scenie nie wi-
dać. Tak jest i w naszym szkolnym teatrze, 
więc korzystając z okazji, jaką jest Między-
narodowy Dzień Teatru, podziękowaliśmy 
wielu, wielu osobom: Pani Dyrektor Elżbiecie 
Głodek, która zachęca do działania i dopin-
guje, gdy ręce opadają; Pani Teresie Tobiasz, 
która wspiera nas swym talentem plastycznym 
i tworzy dla naszych inscenizacji piękną sce-
nografię, potrafi sprostać nawet najdziwniej-
szym pomysłom i wizjom reżysera; Paniom 
Woźnym, które cierpliwie znoszą nasze próby, 
pomagają w przenoszeniu i montowaniu sce-
nografii, pilnują, żebyśmy zabrali wszystkie 
potrzebne rzeczy, kiedy wyjeżdżamy na kon-
kurs, zawsze znajdują, to co my w roztargnie-
niu gubimy; Panu Konserwatorowi za pomoc 
techniczną przy tworzeniu scenografii oraz 
nagłaśnianiu sceny; Wszystkim Rodzicom, 
Babciom, Przyjaciołom Teatru STONOGA, 
którzy bezinteresownie wspierają nas szyjąc 
kostiumy, wykonując rekwizyty, przewożąc 
scenografię, towarzysząc nam z pomocą pod-
czas wyjazdów na konkursy.
 Warto w tym miejscu przytoczyć 
słowa amerykańskiego pisarza Jonatana Car-
roll’a, który w jednej ze swoich książek napi-

skim, po sukcesach w etapie szkolnym Kon-
kursu Matematycznego MKO, uczestniczyli w 
drugim etapie rejonowym, osiągając również 
bardzo wysokie wyniki. Wszystkim uczniom 
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów w dziedzinie  matematyki.

Anna Czarnecka 

sał: „W filmie premiera oznacza, że wszystko 
jest skończone, możesz już tylko usiąść w fo-
telu i patrzeć. A w teatrze to dopiero począ-
tek.” 
Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być 
jeszcze lepiej. Do każdego występu trzeba na 
nowo się przygotować, przeprowadzić pró-
by, naprawić rekwizyty, odświeżyć kostiumy, 
zbudować scenografię itd. Mamy nadzieję, że 
Rodzinne Popołudnie z Teatrem, które spodo-
bało się licznie przybyłym widzom, wejdzie 
na stałe w kalendarz imprez organizowanych 
przez naszą szkołę.

Barbara Szmulik
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SUKCES TEATRU STONOgA
Działający w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie teatr STO-
NOGA odniósł kolejny sukces. Tym razem szczęśliwy okazał się XVII Mazo-
wiecki Festiwal Teatrów Amatorskich, który w dniach 9 – 10 czerwca odbywał się 
w Radomiu. Jego organizatorami od początku istnienia konkursu są: Mazowiecki 
Instytut Kultury w Warszawie oraz centra kultury w Ciechanowie, Ostrołęce, Ło-
chowie, Radomiu i Siedlcach.
W drugim dniu festiwalu prezentowały się grupy dziecięce, a wśród nich teatr 
szkolny STONOGA. Młodzi aktorzy przygotowali przedstawienie „Jutro popły-
niemy daleko”, które opowiada o drodze człowieka ku dorosłości, dojrzałości  
i mądrości. Pokazuje, jaką wędrówkę musi odbyć człowiek od momentu przyjścia 
na świat, poprzez pierwsze etapy dorastania i dojrzewania, łącznie z okresem bun-
tu i błądzenia po ścieżkach życia, kosztowania cierpkich owoców swego nieposłu-
szeństwa, aż do momentu uświadomienia sobie jak wielką rolę odgrywają na tym 
etapie jego istnienia dorośli, a zwłaszcza rodzice. Autorem scenariusza, oprawy 
muzycznej i reżyserem spektaklu jest Barbara Szmulik, a oprawy plastycznej – 
Teresa Tobiasz. 
Na scenie w Radomiu wystąpili: Karina BIELECKA, Zuzanna CICHECKA, Ga-
briel DĘBSKI, Patrycja FIDRYK, Klaudia GŁOWALA, Kacper KARCZMAR-
CZYK, Łukasz KOWALSKI. Alicja KUSIŃSKA, Wiktoria MROCZEK, Karolina 
ORNAT, Kinga PAWELEC, Roksana POBOŻA, Emilia  PYTEL, Hanna  PYTEL, 
Małgorzata RYCHLIK, Julia SIKORA, Wiktor SIKORA, Julia SOSZKA, Julia 
WINEK, Mariusz WITAK.
Jury Festiwalu w składzie: Katarzyna Dorosińska – aktorka, Leszek Zduń – aktor 
(przewodniczący jury), Sławomir Krawczyński – reżyser, po obejrzeniu prezenta-
cji ośmiu teatralnych zespołów dziecięcych, zakwalifikowanych w wyniku elimi-
nacji do finału XVII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, postanowi-
ło przyznać I nagrodę w wysokości 800,00 złotych dla TEATRU STONOGA za 
przedstawienie „Jutro popłyniemy daleko”.
- Teatr powinien uczyć i bawić. Poprzez zabawę zaprzyjaźniamy się z nim – pod-
kreślił na zakończenie spotkania gospodarz tegorocznego MFTA Wojciech Łu-
gowski.
Cieszymy się, że dzięki szkolnym zajęciom kształtującym u bardzo młodych ludzi 
kreatywność, przygotowującym ich do świadomego udziału w kulturze, rośnie  
z roku na rok zainteresowanie teatrem. Dzięki zabawie w teatr zarówno dzieci jak 
i dorośli z ciekawością wspinają się na palce, by odkrywać w sobie i obok siebie 
nieznane lądy. 
       Barbara Szmulik

W dniu 21 maja 2017 r. zorganizowaliśmy festyn, który połączył ze sobą trzy święta: Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka. Na rodziny cze-
kało wiele atrakcji, m. in. występy artystyczne uczniów, których tematem przewodnim były tańce, piosenki i wiersze o rodzinie. W sektorach za-
bawowych można było wygrać nagrody za np.: recytację wiersza, malowanie pocztówki o Rębkowie, udział w konkursie sportowym lub plastycz-
nym. Za przyniesiony papierek można było otrzymać cukierek. Największym zainteresowaniem cieszył się dmuchany plac zabaw: zjeżdżalnie, 
kula zorbingowa, rodeo i wiele innych atrakcji. Festyn zintegrował mieszkańców Rębkowa i Ewelina we wspólnej organizacji i zabawie. Gościem 
honorowym był pan Marcin Kołodziejczyk Wójt Gminy Garwolin. 

Szkoła Podstawowa w Rębkowie

PIKNIK W RęBKOWIE
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WYCIECZKA UCZNIÓW SZKOłY  
PODSTAWOWEJ W RęBKOWIE

„ ŚWIAT JEST KSIążKą I CI, KTóRZY NIE PODRóżUJą, CZYTAJą 
TYLKO JEDNą STRONę”

W prawdziwość słów Świętego Augustyna wierzą uczniowie Ręb-
kowskiej szkoły i podręcznikową wiedzę o świecie poszerzają 
chętnie w czasie wycieczek krajoznawczo- turystycznych,  których  
w tej placówce nigdy nie brakuje.
W dniach 4 - 7 czerwca tego roku 42 uczniów uczestniczyło w wy-
prawie bardzo atrakcyjną trasą: Wrocław - Kotlina Kłodzka - Skal-
ne Miasto. Był to już drugi kilkudniowy wyjazd w tym roku szkol-
nym, po jesiennej wyprawie „ Szlakiem Piastowskim”.
Podobnie jak pierwsze wydarzenie, czerwcowe również poprowa-
dziło dzieci w niezwykle piękne miejsca naszej ojczystej ziemi.
Pierwszego dnia młodzi podróżnicy, po dość długiej podróży dotar-
li do Wrocławia, gdzie zwiedzili Ostrów Tumski i Stare Miasto, na 
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śWIęTO RODZINY I śWIęTO SZKOłY

4 czerwca odbył się coroczny Festyn Ro-
dzinny z okazji obchodów „Święta Rodziny  
i Święta Szkoły”, zorganizowany przez na-
uczycieli i rodziców dzieci Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wilkowyi. Tak jak do tradycji 
należy jego organizacja, tak i tym razem nie 
zmienił się jego szczytny cel – integracja ze 
społecznością lokalną. Ta niezwykle ciepła, 
familijna impreza, podobnie jak piękna pogo-
da, przyciągnęła do szkoły i na szkolne boisko 
rzesze uczniów z rodzicami, młodszym i star-
szym rodzeństwem. 
Nasze świętowanie rozpoczęło się mszą świę-
tą w kościele parafialnym w Marianowie. Dal-

którym pilnie wypatrywali tutejszych krasnali, 
jednej z atrakcji miasta. Bardzo interesujący 
okazał się również następny punkt programu- 
wizyta w Afrykarium Ogrodu Zoologicznego 
We Wrocławiu, unikatowym na skalę świato-
wą kompleksie przedstawiającym różne eko-
systemy związane ze środowiskiem wodnym 
kontynentu afrykańskiego. Ostatnim elemen-
tem edukacyjnym tego dnia była niezwykła 
lekcja historii we wrocławskim Muzeum 
Narodowym, gdzie uczniowie podziwiali Pa-
noramę Racławicką. To wielkie malowidło 
(15/114 m), którego pomysłodawcą był Jan 
Styka, a współtwórcą Wojciech Kossak, prze-
nosi odwiedzających w rzeczywistość XVIII 
wieku. Autorzy zespolili elementy malarskie i 
techniczne, uzyskując tym efekt trójwymiaro-
wości. Dzięki temu zwiedzający mogą poczuć 
się uczestnikami bitwy stoczonej przez wojska 
powstańcze pod wodzą Tadeusza Kościuszki 
pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku.
Kolejne dwa dni wycieczki przeznaczone były 
na poznawanie najbardziej interesujących 
miejsc Gór Stołowych - jedynego w Europie 
przykładu gór płytowych, składających się  
z piaskowców płytowych ułożonych poziomo, 
przypominających wyglądem stół. Niezapo-

mnianych wrażeń dostarczyła wszystkim tra-
sa wiodąca przez labirynt szczelin i zaułków 
w rezerwacie Błędne Skały. Szczególnie emo-
cjonujące okazały się bardzo wąskie przejścia 
pomiędzy skałami. Mimo obaw, wszystkim 
szczęśliwie udało się pokonać całą trasę, aby 
przejechać następnie na terytorium Czech, 
gdzie podziwialiśmy wyjątkową atrakcję tury-
styczną – Skalne Miasto w Ardspach. Stume-
trowe niekiedy skały wywołują ogromne wra-
żenie na odwiedzających i kojarzyć się mogą z 
różnymi konkretnymi formami. Piękne widoki 
są nagrodą za trudy wspinaczki po licznych 
schodach. Świetną formą relaksu po cało-
dziennym wysiłku była wizyta w aquaparku.
Zdobycie najwyższego szczytu  Gór Stoło-
wych- Szczelińca  Wielkiego ( 919 m n.p.m.) 
było najważniejszą atrakcją trzeciego dnia. 
Dotarliśmy do niego „Drogą Stu Zakrętów”. 
Po trudach wspinaczki, nagrodzonej zapierają-
cymi dech w piersiach widokami, przebyliśmy 
autokarem do Wambierzyc, zwanych Śląską 
Jerozolimą. Nie sposób ominąć tego najważ-
niejszego na Dolnym Śląsku Sanktuarium 
Maryjnego Wambierzyckiej Królowej Rodzin, 
której pielgrzymujący zawierzają swoje ro-
dzinne sprawy. Zachwyciła nas również znaj-

dująca się tam unikatowa ruchoma szopka, 
której budowę zainicjował Longin Wittin, a po 
jego śmierci dzieło kontynuował syn artysty.
Czwartego - ostatniego dnia naszej wyprawy - 
zwiedziliśmy Muzeum Zabawek, które okaza-
ło się sentymentalną podróżą w czas dzieciń-
stwa szczególnie dla opiekunów, a dla dzieci 
bardzo interesującą lekcją. Na trasie wyciecz-
ki znalazły się również Wojsławice, gdzie 
uczniowie odbyli niecodzienną lekcją przyro-
dy w Arboretum - filii Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, słynącego z bo-
gatego zbioru różaneczników i azalii, liliow-
ców, bukszpanów i innych gatunków roślin. 
Ostatnim przystankiem na naszej drodze był 
Brzeg, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Piastów 
Śląskich, XIII-wieczny zamek, nazywany 
„Śląskim Wawelem”, gromadzący zabytki 
związane z dziejami miasta, Piastów Śląskich, 
a także bogate zbiory sztuki średniowiecznej.
O bogaty program wycieczki zadbała Pani 
Dyrektor Elżbieta Głodek oraz opiekunowie: 
Jolanta Szewczyk, Ewa Karczmarczyk i Piotr 
Szostak.   
     

Ewa Karczmarczyk

sza część festynu odbyła się na terenie naszej 
szkoły. Pani dyrektor Ewa Mucha powitała 
wszystkich przybyłych gości i zaprosiła do 
wspólnej zabawy. Pierwszą atrakcją był szkol-
ny przegląd talentów, w którym laureaci róż-
nych konkursów zaprezentowali przed rodzi-
cami i przybyłymi gośćmi swoje umiejętności 
aktorskie, wokalne, recytatorskie i taneczne. 
Kolejne atrakcje czekały uczniów na szkol-
nym boisku, a były to: „dmuchańce”, grill, 
loteria fantowa, przejażdżka bryczką, stoisko 
z watą cukrową, balonami oraz malowaniem 
twarzy. 
Podczas festynu odbył się II Memoriał Pamię-

ci Marii Wójcik – rodzinny bieg na orientację, 
w którym wystartowało dziesięć rodzin. Naj-
lepsze wyniki uzyskali: I miejsce - Amelia 
Głowala z tatą Michałem, II miejsce – Gabrie-
la Michalec z tatą Dariuszem, III miejsce – 
Kajetan Oleksiak z mamą Iwoną. Pamiątkowe 
puchary dla zwycięzców ufundował i wręczył 
Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się 
pokazy taktyki wojskowej w wykonaniu gru-
py paramilitarnej oraz pokazy sprzętu gaśni-
czego i pierwszej pomocy poszkodowanym  
w wypadkach w wykonaniu strażaków Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Garwolina. Dzięki 
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strażakom dzieci przeżyły jedną z większych 
atrakcji tego dnia – kąpiel w pianie.
Cała ta wielce wspaniała i atrakcyjna impreza 
mogła odbyć się dzięki zaangażowaniu ludzi 
wielkiego serca i wspaniałego gestu.

XXVI EDYCJA MIęDZYNARODOWEgO 
KONKURSU MATEMATYCZNEgO  

KANgUR 2017

gMINNY KONKURS RECYTATORSKI 
DLA KLAS I – III WESOłE WIERSZE O 

ZWIERZęTACH

Dnia 16 stycznia 2017 roku 28 uczniów Szko-
ły Podstawowej w Wilkowyi wzięło udział 
w XXVI edycji Międzynarodowego Kon-
kursu Matematycznego KANGUR 2017. 
Wystartowali w trzech kategoriach: Żaczek –  
5 uczniów klasy II, Maluch – 16 uczniów kla-
sy III i IV oraz Beniamin - 7 uczniów klasy V 
i VI. Głównym celem konkursu jest szeroka 
popularyzacja matematyki.
„Kangur” w niezawodny sposób integruje 
młodzież całego świata, bowiem w tym sa-
mym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują 
te same zadania, a laureaci mają możliwość 
uczestniczenia w zagranicznych wycieczkach 
i międzynarodowych obozach naukowo-rekre-
acyjnych. 
Nasi matematycy otrzymali 7 wyróżnień i 1 

wynik bardzo dobry. Wyróżnienia: Krzysztof 
Głowala, Bartłomiej Elmerych i Szymon Koł-
nierzak z klasy II, Szymon Jałosiński klasa 
III, Julian Obłoza klasa IV, Jakub Konopka 
klasa V, Krystian Winek klasa VI. Najwyż-
szy wynik - bardzo dobry - uzyskała Amelia 
Głowala z klasy VI i wzięła udział w uroczy-
stym podsumowaniu XXVI edycji konkursu 
w Siedlcach. Nasza uczennica dołączyła do 
grona najlepszych matematyków rejonu sie-
dleckiego, otrzymała dyplom i nagrodę z rąk 
dyrektora SCDiDN dr Urszuli Wyrzykow-
skiej-Dudek. Wszyscy wyróżnieni uczniowie 
otrzymali dyplomy i Miniatury matematyczne. 
Każdy uczestnik konkursu otrzymał układan-
kę breloczek - Magiczny sześcian. Wszystkim 
gratulujemy umiejętności, życzymy zapału  

Dnia 30 maja 2017 r. po raz drugi w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. Marii Wójcik 
w Wilkowyi odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski dla klas I – III Wesołe wiersze  
o zwierzętach. 31 reprezentantów szkół pod-
stawowych naszej gminy po wstępnych  eli-
minacjach szkolnych rywalizowało ze sobą 
w trzech  grupach wiekowych. Występom 
utalentowanych uczniów z uwagą przyglądało 
się jury w składzie: Agnieszka Belka, Kinga 
Smak, Izabela Miętus, Renata Janisiewicz. W 
prezentowanym przez uczestników konkur-
su repertuarze znalazła się m.in. poezja Jana 
Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnic-
kiej, Hanny Niewiadomskiej, Arkadiusza Ła-
komiaka,  Agnieszki Frączek.
Laureatami zostali:
klasa I
I miejsce - Amelia Osińska, Szkoła Podsta-
wowa im. Armii Krajowej w Rębkowie, 
II miejsce - Maja Michalec, Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w 
Wilkowyi,
III miejsce - Malwina Łączyńska, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny  w Woli Rębkow-
skiej,
wyróżnienie – Aleksandra Ochnik, Szkoła 
Podstawowa w Rudzie Talubskiej;
klasa II
I miejsce – Maja Kondej, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej,
II miejsce – Natalia Piesio, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej,
III miejsce – Oliwia Ziółek, Szkoła Podsta-
wowa w Rudzie Talubskiej,
wyróżnienie:
Bartłomiej Szaniawski, Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi,
Zuzanna Buława, Szkoła Podstawowa  
w Rudzie Talubskiej;
klasa III
I miejsce – Emilia Pytel, Szkoła Podstawo-
wa im. Armii Krajowej  w Rębkowie, 
II miejsce – Marta Fronczyk, Szkoła Pod-
stawowa w Rudzie Talubskiej,
II miejsce – Tytus Rowiński, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Woli Władysławow-
skiej,
wyróżnienie – Jakub Talarek, Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej.
    Laureaci otrzymali nagrody książ-
kowe ufundowane przez Wójta Gminy Gar-
wolin Marcina Kołodziejczyka, a wszyscy 
uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Inicjatorką 
oraz organizatorką konkursu była pani Zuzan-
na Siwek. Konkurs był okazją do artystycznej 
konfrontacji młodych talentów, ale przede 
wszystkim doskonałą zabawą integrującą 
dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy. 
Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom 
gratulujemy  i dziękujemy za udział. Zapra-
szamy za rok.

Zuzanna Siwek

w rozwijaniu talentu matematyka.
Gratulacje dla uczniów i opiekunów: Ewy 
Muchy, Elżbiety Muchy i Agnieszki Michalec 
szkolnego koordynatora konkursu.

Agnieszka Michalec
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NOCNA MAJÓWKA – PRZYgODA ZE 
ZDROWIEM

Maj jest miesiącem, w którym przyroda roz-
kwita. Co prawda w tym roku pogoda dała 
pstryczka w nos, ale były też piękne, słonecz-
ne i ciepłe dni. Właśnie w taki dzień rozpoczę-
ła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Marii Wójcik w Wilkowyi Nocna Majówka 
pod hasłem „Przygoda ze zdrowiem”. Wzię-
ło w niej udział 63 uczniów. Najpierw druży-
ny stworzyły owocowo-warzywne logo oraz 
okrzyk swojego zespołu. Po zajęciach na sali 
gimnastycznej, dzieci zjadły wspólny, zdrowy 
posiłek, który same komponowały z przy-
gotowanych składników. W 4 salach tema-
tycznych dzieci wykonywały różne zadania: 
układały piosenkę o zdrowiu pod opieką Zu-
zanny Siwek, wykonywały kolorowe plakaty 
pod okiem Elżbiety Muchy, pod opieką Mai 
Wesołowskiej i Agnieszki Michalec robiły wa-
rzywa i owoce z … balonów (niejeden balon 
nie udźwignął tego ciężaru) i sprawdzały swój 

smak, węch i intuicję podczas poznawania 
smaków i zapachów z naszych pól, ogrodów 
i sadów, które przygotowała Krystyna Łodyga.
 Gdy na dworze było już ciemno 
nadeszła pora na podchody, podczas któ-
rych dzieci miały za zadanie odnaleźć hasła 
o zdrowiu sprytnie ukryte przez Włodzimie-
rza Jarzynę na placu szkolnym. Nadszedł 
czas na odpoczynek. Do snu utuliła uczniów 
bajka przygotowana przez Monikę Borkow-
ską. Dzieci spały, a nad ich spokojnym snem 
czuwali nauczyciele: Ewa Mucha, Elżbieta 
Mucha, Monika Borkowska i Włodzimierz 
Jarzyna. BYŁO PYSZNIE, ZDROWO I KO-
LOROWO! A JAK RADOŚNIE I WESOŁO! 
Rano o 7.00 rodzice odebrali swoje pociechy 
całe, zdrowe, no, może troszkę niewyspane, 
ale warto było. 

Ewa Mucha 

OgÓLNOPOLSKA OLIMPIADA  
 „OLIMPUSEK”

W dniach 30 - 31 marca 2017 r w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Wilkowyi odbyła się 
Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek ” dla 
klas I - III, w której łącznie udział wzięło 17 
uczniów. Olimpiada składała się z 2 testów. 
Pierwszego dnia uczestnicy rozwiązywali ar-
kusz z wiedzy zintegrowanej. Przystąpiło do 
niego 8 uczniów z klasy I, 5 uczniów z klasy 
II oraz 4 uczniów z klasy III. Drugiego dnia 
dzieci zmierzyły się z testem z języka angiel-

skiego, do którego przystąpiło 8 uczniów z 
klasy I, jeden uczeń z klasy II oraz 5 uczniów 
z klasy III. Ilość uczestników w tegorocznej 
olimpiadzie okazała się być rekordowa. W 
każdej kategorii wiekowej udział wzięło kilka 
tysięcy uczniów. Po długim oczekiwaniu ko-
misja nadesłała rezultaty zmagań olimpijczy-
ków. Wszystkim uczniom udało się zdobyć 
dość wysoką notę. Najlepsze wyniki, a tym 
samym tytuł laureatów olimpiady otrzymali: 

Jakub Jałosiński z klasy I - 13 miejsce, Bartło-
miej Szaniawski i Krzysztof Głowala z klasy 
II - 12 miejsce. Do konkursu przygotowywały 
uczniów: Ewa Mucha,  Elżbieta Mucha, Maja 
Wesołowska. Organizatorem i pomysłodaw-
cą przeprowadzenia olimpiady w szkole była 
Maja Wesołowska.

Maja Wesołowska
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PLENEROWY „DZIEŃ RODZINY” W RU-
DZIE TALUBSKIEJ

   ROK EKOLOgII I ZDROWIA W RUDZIE 
TALUBSKIEJ

W tym roku nasi najmłodsi uczniowie święto-
wali ze swoimi rodzicami na łonie natury. Oto 
relacje kl. 0, II oraz III. 
18 maja dzieci z oddziału przedszkolnego 
sześciolatków wraz z wychowawczyniami 
Agnieszką Frelik i Idą Jóźwicką zaprosiły 
swoich bliskich na piknik rodzinny, który od-
był się na ścieżce ekologicznej w Woli Ręb-
kowskiej. Na początku było kino, a w nim 
premiera „filmu” produkcji klasy „0” pt. „Ro-
dzinka.pl”. Po zabawnej plenerowej „projek-
cji” przyszedł czas na wspólne ognisko. Kie-
dy wszyscy już się nasycili, dzieci wspólnie  
z rodzicami aktywnie spędzały czas. Wszyscy 
wzięli udział w różnych konkurencjach spor-
towo – tanecznych, podczas których  świetnie 
się bawili.
W Górkach, 11 czerwca odbyła się uroczy-
stość z okazji  „Dnia Rodziny”. Na imprezę 
przyszli rodzice uczniów klasy drugiej, któ-
rzy najpierw mieli okazję obejrzeć występ 
artystyczny swoich pociech. Na koniec części 
artystycznej dzieci złożyły życzenia i wrę-
czyły rodzicom własnoręcznie przygotowane 
upominki oraz zaprosiły do wspólnego tańca. 
Następnie odbyło się pieczenie kiełbasek na 
ognisku połączone ze słodkim poczęstunkiem. 
Tego dnia nie zabrakło też możliwości spraw-
dzenia swoich sił w licznych konkurencjach 
sportowych np. bieg z gazetą, rzuty do celu, 
przelewanie wody czy przeciąganie liny. Rów-
nież słońce świeciło zapewniając dobrą zaba-
wę pełną radości i śmiechu. Świetnie bawili 

się wszyscy, zarówno uczniowie jak i rodzice.
14 czerwca w „Zwierzątkowie” w Rudzie Ta-
lubskiej spotkali się rodzice, dzieci, wycho-
wawczynie klas III, wraz  z księdzem probosz-
czem, żeby świętować Dzień Rodziny. Pogoda 
nas nie rozpieszczała, rano powitał nas silny 
wiatr i zachmurzone niebo. Nikomu to jednak 
nie przeszkodziło w dobrej zabawie. Chłopcy 
od początku imprezy, do samego jej zakoń-
czenia zainteresowani byli tylko i wyłącznie 
rozgrywkami w piłkę nożną. Do sędziowania 
włączyło się kilku ojców. Mamy rozegrały  
z chętnymi dziećmi mecz w „Zbijaka”. Oczy-
wiście zwyciężyły dzieci. Do dyspozycji 
uczestnicy mieli jeszcze trampolinę, huśtawki, 
miejsce do grillowania. Rodzice przygotowali 
mnóstwo pyszności, którymi można było się 
częstować w altanie. Tam też schroniliśmy się 
w czasie deszczu. Była to doskonała okazja, 
żeby podsumować trzy lata pracy, porozma-
wiać o dalszej edukacji dzieci i planach na 
wakacje. Właściciel rancza zabierał dzieci 
w grupach do swoich podopiecznych. Opo-
wiadał dzieciom o ich przyzwyczajeniach  
i upodobaniach. Państwo Mucha odpowiadali 
na pytania dzieci dotyczące zwierząt. Dzieci 
miały okazję pogłaskać królika, kucyki, źreba-
ka, kozy, daniele, lamę. To był miły rodzinnie 
spędzony czas, który był także pożegnaniem 
dzieci z ich wychowawczyniami z edukacji 
wczesnoszkolnej.                 

Agnieszka Frelik - wychowawca kl. 0

Ilona Zaranowicz - wychowawca kl. II

Iwona Kobus - wychowawca kl. III b

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie 
wzięli udział w dużej liczbie działań profilak-
tycznych i prozdrowotnych. Zaczęło się we 
wrześniu „Ekologiczną bajką”, czyli przed-
stawieniem w ramach gminnego konkursu.  
W tym czasie przedszkolaki z kl. 0 zaanga-
żowały się w zadania z projektu „Zdrowe-
-nietrudne” pod patronatem Spółki Kupiec, 
a klasy III Szkoły Podstawowej rozpoczę-
ły całoroczny projekt „Zdrowo jem, więcej 
wiem” pod patronatem Banku Ochrony Śro-
dowiska. Pierwszaki rozwijały przez cały rok 
sprawność fizyczną w ramach projektu „Mały 
Mistrz”. W I semestrze zajmowaliśmy się tak-
że działaniami pod patronatem Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Klasa II 
Szkoły Podstawowej miała zajęcia pod ha-
słem „Nie pal przy mnie proszę”, a klasy III 
wykonały prace konkursowe „Zdrowym po-
wietrzem oddychajmy, śmieci nie spalajmy”.  
W tym czasie uczniowie klas IV-VI promowa-
li zdrowe odżywianie pod hasłem „Racjonal-
nie się odżywiam, zdrowie wygrywam”. Rów-

nież PSSE patronowała akcji „Papieros nie  
w modzie i szkodzi urodzie”, a praca konkur-
sowa naszej uczennicy z kl. VI zajęła II miej-
sce.
Od początku II semestru klasy I gimnazjum, 
jak co roku, uczestniczyły w zajęciach ogól-
nopolskiego prozdrowotnego projektu „Żyj 
smacznie i zdrowo” pod patronatem MEN, 
ORE i „Winiary”. Od marca wszystkie klasy 
od IV po III gimnazjum wzięły udział w za-
jęciach z projektu „Trzymaj formę”, ze szcze-
gólnym nasileniem działań projektowych w 
kwietniu, który tradycyjnie jest w naszej szko-
le miesiącem zdrowia i ekologii.
Dnia 6 kwietnia swój „Dzień zdrowia”  wg 
scenariusza wychowawczyni klasy III b Iwo-
ny Kobus zorganizowali najmłodsi z przed-
szkola i klas I-III, promując ruch i zdrowe 
odżywianie. W tym miesiącu uczniowie klasy 
IV i V wzięli udział w konkursie plastycznym 
„Zdrowie przede wszystkim” pod patronatem 
PSSE. Działania w kolejnych miesiącach to 
ekologiczne „Warsztaty z sokołem”, gminne 

projekty: „Ekologiczny pokaz mody”, „Eko-
-świat pszczół” i „Eko-użytek”, dwa pierwsze 
zakończone zdobyciem nagród przez naszych 
uczniów.
W maju uczennica I b gimnazjum wzięła 
udział w ogólnopolskim konkursie na przygo-
towanie zdrowego posiłku „Mleczne smakoły-
ki” pod patronatem Agencji Rynku Rolnego,  
a w czerwcu najmłodsi podsumowali cało-
roczną akcję „Owoce w szkole”.
To był w naszej szkole naprawdę ekologiczny 
i zdrowy rok.  

                                   Koordynator Szkolnego Progra 

Profilaktyki Małgorzata Płońska
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LETNI CZAS, WYCIECZEK CZAS W 
SZKOLE W RUDZIE TALUBSKIEJ

W naszej szkole wycieczkowy sezon już 
za nami. Jeździli najmłodsi, średni i starsi. 
Oto relacje z poznawania pięknych polskich  
miejsc.
WYCIECZKA NA MAZURY
W dniach 24 - 26 maja 2017 roku uczniowie 
klas gimnazjalnych  pojechali na wycieczkę na 
Mazury. Pierwszego dnia uczestnicy wyciecz-
ki odwiedzili miasto Reszel, gdzie podziwiali 
zamek biskupi, wyniosłą farę, gotyckie mosty 
i świetnie zachowany zespół staromiejski. 
Turystów urzekł klimat średniowiecznych uli-
czek, na których odbyła się gra terenowa. Przy 
każdym zadaniu opowiedziana została historia 
związana z danym miejscem. 
Po skończonej grze wszyscy pojechali do 
miejscowości Gierłoż. Gimnazjaliści zwie-
dzali ruiny kwatery głównej Adolfa Hitlera - 
Wilczy Szaniec. Młodzież mogła dowiedzieć 
się, w jakim celu obiekt został zbudowany, jak 
funkcjonowały schrony i inne budynki i jak je 
zniszczono. Po południu uczestnicy wycieczki 
pojechali do hotelu. Jedną z atrakcji był paint-
ball łuczniczy. Uczestnicy wycieczki mogli 
również pójść na molo, skakać na trampolinie 
oraz pograć w piłkę. Ostatnim punktem pierw-
szego dnia było wspólne ognisko. 
Drugiego dnia uczniowie z opiekunami poje-
chali nad Jezioro Święcajty, aby tam poznać 
zasady pływania na jachcie. Rejs trwał półto-
rej godziny.
Następną atrakcją było zwiedzanie Twierdzy 
Boyen w Giżycku, która powstała na rozkaz 
Fryderyka Wilhelma IV jako obiekt blokują-
cy strategiczny przesmyk pomiędzy jeziorami 
Niegocin i Kisajno. Uczniowie zwiedzili bu-
dynek koszarowy - dziś Muzeum Twierdzy, 
Bramy prowadzące do Twierdzy, ziemne 
stanowiska artylerii na wałach, stanowiska 
artyleryjskie, prochownię i magazyny procho-
wo amunicyjne, amfiteatr, salę gimnastyczną  
i piekarnię. 
Zmęczeni wędrówką turyści wrócili do hotelu. 
Po obiedzie odbyły się zajęcia survivalowe – 
nauka krzesania ognia, budowa i maskowanie 
schronienia, zdobywanie wody pitnej i poży-
wienia. Te umiejętności przydały się do gry te-
renowej  - poszukiwania szpiega. Wieczorem 
do 22 trwała dyskoteka.
Trzeciego dnia  wszyscy ruszyli na kajaki. 

Spływ rzeką Krutynia trwał około dwóch go-
dzin  i mierzył około 8 kilometrów. Ponieważ 
był to rezerwat, trzeba było zachować ciszę. 
Po drodze można było podziwiać malownicze 
krajobrazy, bardzo czystą wodę i posłuchać 
śpiewu ptaków. Po spływie kajakowym ruszy-
liśmy w drogę do domu. Do Rudy Talubskiej 
dotarliśmy przed godziną 18:00. 

Przedszkolaki w ZOO
            Dnia 5 czerwca grupa przedszkolna 
pięciolatków, sześciolatków oraz uczniowie 
klasy III c odwiedzili Miejski Ogród Zoolo-
giczny w Warszawie. Celem wycieczki była 
obserwacja i czerpanie pozytywnych wra-
żeń w kontakcie z przyrodą, zainteresowanie 
różnorodnością gatunków świata zwierząt 
oraz kształtowanie świadomości ekologicz-
nej i poczucia odpowiedzialności za jakość 
współistnienia z przyrodą. Wycieczkowicze 
z niecierpliwością czekali na ten dzień. Już  
w autokarze dzieci były mocno podekscyto-
wane, zastanawiały się jakie zwierzęta zoba-
czą w ZOO. Prawdziwa przygoda rozpoczęła 
się po wejściu do ogrodu. Dzieci z fascynacją 
oglądały kolejne zwierzęta. Słoneczko spra-
wiło, że część mieszkańców ZOO ukryła się 
w cieniu, a odnalezienie ich przerodziło się 
w wielkie wyzwanie i świetną zabawę. Mali 
odkrywcy mieli okazję zobaczyć niespotykane 
na co dzień zwierzęta- m.in. słonie, kangury, 
zebry, bizony, małpy, żyrafy, lamparty, lwy, 
goryle czy hipopotamy. Odwiedzili również 
akwarium oraz ptaszarnię. Wycieczka okazała 
się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale rów-
nież atrakcyjną lekcją przyrody.
                                                                                         
SANDOMIERSKIE ZAGADKI
  W dniach 5-6 czerwca 2017 r., 46 
uczniów z klas I-III pod opieką Iwony Kobus, 
Anny Michalik, Ilony Zaranowicz i Doroty 
Kalisz pojechało na wycieczkę, żeby rozwią-
zać „Sandomierskie zagadki”. Na początku 
udali się do Krzemionek Opatowskich, gdzie 
zwiedzili ekspozycję poświęconą historii 
krzemienia pasiastego i jego ważnej roli w 
rozwoju cywilizacji pierwszych rolników. 
Potem przeszli z przewodnikiem podziemną 
trasę turystyczną wiodącą po dawnych wyro-
biskach. Na zakończenie spróbowali swoich 

sił w wytwarzaniu glinianych naczyń. 
Kolejnym punktem wyprawy było Europej-
skie Centrum Bajki w Pacanowie. Przewod-
nikami po świecie bajek były postaci, takie 
jak Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, 
Włóczykij. Dzieci odbyły podróż magicznym 
pociągiem, posłuchały opowieści w baśnio-
wym ogrodzie, a także przeszły śladami Alicji 
na drugą stronę lustra. Na zakończenie dnia 
uczestnicy wysłuchali legend ziemi sando-
mierskiej przy płonącym ognisku.
Drugi dzień rozpoczął się od zwiedzania naj-
okazalszej rezydencji magnackiej ziemi san-
domierskiej, zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 
Potem uczestnicy udali się do Sandomierza, 
miasta położonego na siedmiu wzgórzach. 
Zwiedzanie połączone było z elementami gry 
miejskiej „Skarb królowej Jadwigi”. Dzieci 
podzielone na zespoły rozwiązywały kolejne 
zadania, poznając jednocześnie najcenniejsze 
zabytki Sandomierza: rynek z ratuszem, Dom 
Długosza, katedrę z unikalnymi polichromia-
mi, dziedziniec zamkowy, Wąwóz Królowej 
Jadwigi, kościół św. Jakuba, Bramę Opatow-
ską. Na zwycięska grupę czekała miła niespo-
dzianka. Po obiedzie i zakupie pamiątek, pełni 
wrażeń uczestnicy udali się w drogę powrotną. 
Agnieszka Frelik
Iwona Kobus
Ewelina Ochnio-Kąkol
A oto relacja Bartosz Dąbrowskiego - ucznia 
klasy VI z wycieczki klas IV-VI:
„Roztocze aktywnie”
W dniach 10.05-12.05.2017 r. klasy IV-VI 
wzięły udział w wycieczce  na Lubelszczyznę.
Pierwszego dnia zebraliśmy się przed szkołą o 
godzinie 6.40, aby rozpocząć naszą przygodę. 
Pierwszym punktem był Szczebrzeszyn. Po-
dziwialiśmy tam starówkę szczebrzeszyńską, 
kościół świętego Mikołaja, rynek, pozostało-
ści po starym zamku, pomnik Chrząszcza oraz 
dawną synagogę. Z tej miejscowości wyru-
szyliśmy do Zwierzyńca, gdzie zwiedzaliśmy 
muzeum Roztoczańskiego Parku Narodo-
wego. Weszliśmy również na Bukową Górę,  
a następnie podążaliśmy ścieżką nad stawami 
Echo. Na terenie hotelu, w którym przebywa-
liśmy, zagraliśmy w grę miejską. Dzień pełen 
wrażeń zakończyliśmy ogniskiem.
Kolejnego dnia, po pysznym śniadaniu, wy-
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ruszyliśmy w dalszą drogą, aby poznawać 
ciekawe miejsca. Najpierw udaliśmy się do 
Krasnobrodu, gdzie podziwialiśmy Sanktu-
arium Matki Bożej Krasnobrodzkiej i Kaplicę 
Na Wodzie. Mieliśmy także warsztaty geolo-
giczne, na których poszukiwaliśmy skamie-
niałych resztek drzew. Następnie wybraliśmy 
się do Hamerni. Stąd ścieżką przyrodniczo-

-historyczną przeszliśmy do rezerwatu Czar-
towe Pole. Zachwycaliśmy się pięknem rzeki 
Sopot. Wieczorem była dyskoteka.
Trzeciego dnia zwiedzaliśmy Zamość. Tutaj 
odwiedziliśmy Nadszaniec, a uczeń klasy pią-
tej oddał pokazowy strzał z armaty. Zobaczyli-
śmy Rynek Wielki z ratuszem, budynek syna-
gogi, rynek wodny, dawny kwartał ormiański, 

„BEZCENNE WARTOśCI” W ZESPOLE 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOLI 

RęBKOWSKIEJ
W bieżącym roku szkolnym  w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Woli Rębkowskiej 
realizowany był program o charakterze wy-
chowawczym „BezCENNE wartości”.  Jego 
celem było promowanie właściwych postaw 
młodych ludzi, wskazywanie im autorytetów, 
ukazywanie uniwersalnych i ponadczasowych 
wartości, którymi warto kierować się w życiu. 
W ramach zajęć nauczyciele i uczniowie po-
dejmowali różnorodne działania. Uczniowie 
młodszych klas realizowali program wycho-
wania patriotycznego „Mały patriota”. War-
tość patriotyzmu podkreślała także uroczysta 
oprawa obchodów święta 11 Listopada ora 
Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Nacisk 
położony został także na wychowanie w du-
chu poszanowania kultur innych narodów. 
Przygotowany został między innymi „Dzień 
języków obcych” podczas którego uczniowie 
klasy 5 prezentowali kulturę różnych narodów 
oraz uczyli swoich kolegów ze szkoły piose-
nek m.in. „Panie Janie” w języku polskim, ro-
syjskim, angielskim, francuskim. Dla uczniów 
młodszych klas zostały przeprowadzone za-
jęcia „Mamy MOCne strony”. Starsi podczas 
zajęć zastanawiali się na hierarchią wartości 
współczesnego człowieka, poszukiwali takich, 
które były i są aktualne na przestrzeni wieków. 
Wyszukiwali informacje o ludziach mogących 
być dla nich wzorem a następnie przygotowy-
wali prezentacje multimedialne „Ludzie bez-
interesownego serca”. Przygotowywali prace 
literackie  (baśnie, opowiadania, wiersze) 
na temat „Wartości w moim życiu”. Dzięki 
ogromnej kreatywności naszych uczniów po-
wstały naprawdę ciekawe i oryginalne prace. 
Najciekawsze z nich zostały wyeksponowane 
na gazetce szkolnej. Uczniowie z ogromnym 
zainteresowaniem uczestniczyli także w spo-

tkaniu z księdzem Pawłem Brońskim z parafii 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie. 
Podczas wizyty ksiądz wspólnie z dziećmi 
zastanawiał się nad materialnymi i niemate-
rialnymi wartościami oraz w bardzo ciekawy 
sposób opowiedział o swoim poszukiwaniu 
tego, co najważniejsze w życiu. W realizacji 
projektu wielokrotnie podkreślano wartości 
związane z współdziałaniem, współpracą. 
Przykładem może być także teatrzyk kukieł-
kowy przygotowany przez uczniów klasy 3 dla 
wszystkich przedszkolaków, uczniów, rodzi-
ców. Prace nad teatrzykiem były dla uczniów 
prawdziwą lekcją współdziałania, odpowie-
dzialności, systematyczności i koleżeństwa. 
Uczniowie przygotowywali także prace na 
„Czadową aukcję bombkową” wspierając 
działalność misyjną parafii księdza Stanisława 
Tymoszuka. W realizację projektu zaangażo-
wani byli wszyscy uczniowie, liczni rodzice 
i nauczyciele. Zajęcia realizowane podczas 
projektu dały możliwość refleksji nad tym, co 
istotne w życiu młodego człowieka, zachęcały 
do poszukiwania własnych dróg, podejmowa-

nia działań nakierowanych na własny rozwój  
i na potrzeby drugiego człowieka. 

Jolanta Banaszek 

kolegiatę zamojską i budynek dawnego pałacu 
Zamoyskich. To była niezapomniana wyciecz-
ka.
               
Następny sezon wycieczkowy dopiero za rok. 
A teraz jest co wspominać.



32 www.garwolin-gmina.pl

PODSUMOWANIE AKCJI „CAłA  
POLSKA CZYTA DZIECIOM”  

W PRZEDSZKOLU „SłONECZKO”
Wszyscy doskonale wiemy, jak wielkie zna-
czenia ma dla dziecka głośne czytanie i bliski 
kontakt z książką. Dlatego w naszym przed-
szkolu kontynuujemy tradycję głośnego czy-
tania dzieciom i włączamy do niej chętnych 
rodziców, dziadków, a także osoby ze środo-
wiska lokalnego.
  Rodzice przedszkolaków z Woli 
Rębkowskiej przychodzą do przedszkola nie 
tylko po to, aby przyprowadzić i odebrać swo-
je pociechy, ale także po to, aby poczytać im 
bajki. Są to chwile bardzo przez dzieci wy-
czekiwane – zarówno  dla całej grupy, która 
chętnie słucha nowych bajek, jak i dla dziecka, 
którego rodzic nas odwiedza.
 W drugim semestrze, akcję głośne-
go czytania dzieciom rozpoczęła pisarka Bar-
bara Szelągowska oraz ilustratorka książek 
dla dzieci Monika Jędrychowska. W czasie 
spotkania panie czytały dzieciom wierszyki 
i zagadki oraz przypomniały jak należy ob-
chodzić się z książką. Panie zaproponowały 
dzieciom różne zabawy z wykorzystaniem 
swoich utworów, w których towarzyszyła im 
ogromna maskotka - stonoga Jadzia, która wy-
wołała wiele radości wśród naszych małych 
słuchaczy. Na koniec spotkania każde dziecko 

otrzymało książeczkę z dedykacją pisarki, aby 
w domu z rodzicami móc kontynuować głośne 
czytanie.  
 Dnia 25 maja odwiedził nas  nieco-
dzienny gość, a była to pochodząca z Garwoli-
na, aktorka Aleksandra Domańska, którą mo-
żemy oglądać zarówno na deskach teatru jak  
i w telewizji. Pani Aleksandra odwiedziła 
nasze przedszkole aby przeczytać przedszko-
lakom swoją ulubioną bajkę z dzieciństwa. 
Wykorzystując swój aktorski talent, nasz gość 
przeczytał starszym dzieciom „Jasia i Mał-
gosię”, a młodszym „Piękną i Bestię”, która 
okazała się być ulubioną bajką pani Oli. Spo-
tkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, 
pani Aleksandra opowiedziała dzieciom o so-
bie, o tym jak została aktorką, a także na czym 
polega zawód aktora. Chętnie odpowiadała na 
pytania zadawane przez dzieci, jak również 
sama zadawała dzieciom pytania w przygoto-
wanych wcześniej zagadkach. 
 W piątek 9 czerwca naszych przed-
szkolaków odwiedziły panie z Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej. 
Panie bibliotekarki zaprezentowały naszym 
przedszkolakom najbardziej lubiane przez 
najmłodszych serie książek. Dzieci miały 

przyjemność wysłuchać czytanych przez pa-
nie bibliotekarki bajeczek a także rozwiązy-
wać ciekawe zagadki. Panie zwracały uwagę 
dzieci na poznawcze walory książek, koloro-
we ilustracje, podkreślały też, że warto czytać 
książki. 
 Akcję głośnego czytania w naszym 
przedszkolu zakończyła radna Gminy Garwo-
lin Małgorzata Żołądek. Oprócz przeczytania 
bajki z tradycyjnej książki, pani Małgorzata 
przyniosła dzieciom niecodzienny przedmiot - 
gramofon, który bardzo zaciekawił przedszko-
laków. Dzieci mogły wysłuchać różnych bajek 
znajdujących się na płytach winylowych. Było 
to bardzo miłe i ciekawe spotkanie.
  Jeszcze raz dziękujemy wszyst-
kim rodzicom, dziadkom oraz zaproszonym 
gościom za poświęcenie nam swojego czasu   
i mamy nadzieję, że od września nasze przed-
szkole znów będzie „Czytającym Przedszko-
lem”. 

Olga Mućko

WARTO UCZYć SIę JęZYKÓW OBCYCH…
W środę 14 czerwca w Szkole Podstawowej 
w Woli Rębkowskiej obchodziliśmy Szkolny 
Dzień Języków Obcych. Głównym założe-
niem tego święta jest promowanie bogactwa 
kulturowego Europy oraz motywowanie do 
nauki języków obcych niezależnie od wieku. 
Uczniowie kl. V przygotowali krótkie insce-
nizacje na wesoło. Społeczność szkolna bar-
dzo aktywnie zaangażowała się w śpiewanie 
piosenki „Panie Janie” aż w 4 językach. Było 
bardzo wesoło. Z tego spotkania wszyscy 
wyciągnęli wniosek, że warto uczyć się języ-
ków obcych. Obchody Szkolnego Dnia Języ-
ków Obcych przygotowała pani Magdalena 
Sprzęczka -  nauczyciel języków obcych.
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SERCE ZABIłO JAK DZWON…

DZIEŃ RODZINY W PRZEDSZKOLU 
SłONECZKO

Dnia 1 czerwca w Przedszkolu „Słoneczko”  
w Woli Rębkowskiej miała miejsce wyjątko-
wa uroczystość. Tego dnia rodzice i dzieci 
świętowali Dzień Rodziny.
Dzień Rodziny to wspaniały czas zarówno dla 
rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości 
i uśmiechu a przede wszystkim jest to czas, 
który mogą spędzić tylko ze sobą bez pośpie-
chu i z dala od codziennych zmartwień.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania 
wszystkich gości przez Panią Dyrektor Renatę 
Boryń. Następnie podczas starannie przygoto-
wanych występów przedszkolaki prezentowa-
ły swe talenty recytatorskie, wokalne i tanecz-
ne, budząc zachwyt w oczach najbliższych. Po 
występie przedszkolaki zaśpiewały rodzicom 
„Sto lat”, a następnie każdy rodzic otrzymał 
upominek przygotowany przez dzieci.
Rodzice również przygotowali niespodziankę 
dla swoich pociech. Chętni rodzice zaprezen-
towali 3 sztuki przybliżając wiersze „Okula-
ry” i „Zosia Samosia” Juliana Tuwima oraz 
„Kwoka” Jana Brzechwy. Przedstawienie oraz 
piękne stroje spodobały się zarówno dzieciom 
jak i pozostałym gościom. Podczas występu 
wszyscy mieli uśmiechy na twarzy, a na ko-
niec aktorzy dostali gromkie brawa. 

Po zakończeniu części artystycznej impreza 
przeniosła się na plac zabaw, gdzie czekał już 
na wszystkich słodki poczęstunek. W dalszej 
części spotkania wszyscy mieli możliwość 
aktywnie spędzić czas, ponieważ na ten dzień 
przygotowano wiele atrakcji: kącik malowania 
twarzy, kącik plastyczny, zawody sportowe, 
puszczanie baniek mydlanych, gry i konkursy. 
To było popołudnie pełne wrażeń i wzruszeń,  
a na ustach uczestników gościł uśmiech. 
Wszyscy na pewno na długo zapamiętają ten 
dzień.

 B. Lis

Zdrowy tryb życia promować można na wszelkie sposoby. Jednym z najmilszych dla ucha 
i oczu jest promocja zdrowia przez piosenkę. Właśnie na ten rodzaj promocji zdecydo-
wały się dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej i wzięły udział  
w XXVII Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, który odbył się 18 maja w Centrum 
Sportu i Kultury w Garwolinie. W niekonwencjonalny sposób młodzi artyści z naszego 
Przedszkola „Słoneczko” i  Szkoły Podstawowej namawiali do stosowania zasad zdro-
wego stylu życia. Teksty piosenek były efektem głębokich przemyśleń samych artystów, 
nauczycieli i rodziców. Przedszkolaki wystąpiły z piosenką pt. ,,Marchewka” o treści 
ekologicznej, natomiast w kategorii szkół podstawowych solistka Ada Cybulska wraz  
z grupą tańczących zaprezentowała piosenkę pt. „Serce zabije jak dzwon”. Występy urze-
kały niezwykłym kolorytem, żywiołowością i przemawiały do każdego. Wszyscy uczest-
nicy festiwalu byli bardzo dobrze przygotowani do występów - zarówno pod względem 
walorów artystycznych jak i walorów edukacyjnych. Muzyka niejednokrotnie porywała 
publiczność, dzieci świetnie bawiły się na widowni, tańczyły i oklaskami dodawały otu-
chy występującym kolegom. Za piękny występ każde przedszkole otrzymało pamiątkowy 
dyplom oraz zestaw gier. Natomiast uczniowie w kategorii szkół podstawowych zdobyli 
I miejsce i w nagrodę otrzymali dyplomy i tablet dla szkoły, a tym samym reprezentowali 
naszą szkołę podczas finału wojewódzkiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Siedlcach  
i tam także zajęli I miejsce i w nagrodę otrzymali keyboard.
Na Festiwalu nie było przegranych, bo wygranymi zostali wszyscy, którzy dostrzegli jak 
ważne jest zdrowie i że trzeba o nie dbać.                                              M. Bogucka, M. Lenarczyk
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KONKURS RECYTATORSKI  
– „WIOSENNE WIERSZYKI”

NIEZAPOMNIANA NOC W BIBLIOTECE

9 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski 
dla chętnych uczniów z klas I-III. Organizatorem konkursu była nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej pani Anna Cybulska. W konkursie udział wzięło 11 
uczestników z klas I-III. Dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz wspo-
magając się stosowną mimiką oraz odpowiednią modulacją głosu i strojem. 
Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki. Komisja konkursowa  
po trudnej debacie wyłoniła 1,2,3 miejsce i 2 wyróżnienia. Uczniowie otrzy-
mali nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątko-
we dyplomy i drobne upominki. Bardzo cieszymy się, że walory recytatorskie  
i aktorskie naszych uczniów są na tak wysokim poziomie. Gratulujemy na-
szym artystom i życzymy powodzenia w innych konkursach artystycznych! I 
miejsce – Malwina Łączyńska (kl. I a); II miejsce – Maja Kondej (kl. II b); III 
miejsce – Izabela Mikulska (kl. II b). Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Papier-
nik (kl. II b), Karolina Zielińska (kl. II b).                                              Ania Cybulska

W nocy z 19 na 20 maja 2017 r. ponad trzydzie-
stoosobowa grupa uczniów klas IV - VI miała 
okazję przeżyć niezapomniane chwile podczas 
„Nocy detektywów”. Spotkanie rozpoczęło 
poszukiwanie śladów przyrody wokół szkoły. 
Na czas zabawy każdy z młodych detektywów 
przybrał nowy pseudonim. Szkołę odwiedziło 
dwóch policjantów z Powiatowej Komendy 
Policji w Garwolinie. Zapoznali oni uczest-
ników spotkania z pracą operacyjną wydziału 
śledczego. Omówili podstawowe zasady pro-
wadzenia śledztwa, zabezpieczania śladów. 
Pokazali, w jaki sposób policjanci wpadają na 
trop przestępcy, bo nie ma zbrodni doskona-
łej – każdy pozostawia ślady: linie papilarne, 

zapachy, ślady DNA - czyli kod z żywych ko-
mórek organizmu np. śliny, włosów, naskórka. 
Kandydaci na przyszłych detektywów mogli 
wykonać swoje odciski palców na specjalnej 
karcie. Po ciekawym spotkaniu ze stróżami 
prawa przyszedł czas na słodką kolację – na-
leśniki smażone w szkolnej kuchni. Nasyceni 
uczniowie wylosowali grupy, wybrali nazwy 
dla swoich biur detektywistycznych i wyko-
nali odpowiedni szyld. Tak przygotowani roz-
poczęli zmagania z trudnymi zadaniami.  Po 
zapoznaniu się z podstawowymi sposobami 
szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości 
każda grupa miała za zadanie odczytać ta-
jemniczy list, który zachęcał ich do czytania. 

RODZINNIE I WESOłO PORAZ TRZECI!
Dnia 18 czerwca 2017 r. odbył się Piknik 
Rodzinny przygotowany przez Zespół Szkol-
no - Przedszkolny i Rady Rodziców z Woli 
Rębkowskiej i Krystyny. Miejscem wspólnej 
zabawy i serdecznych, rodzinnych spotkań 
uczniów, ich rodziców i dziadków oraz na-
uczycieli i pracowników był teren Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Rębkowskiej. Piękna, 
słoneczna pogoda sprzyjała wszystkim, którzy 
tego dnia wybrali się na integracyjne spotka-
nie.
Uroczystego otwarcia pikniku z życzeniami 
dobrej zabawy dokonała pani dyrektor szko-
ły Renata Boryń wraz z uczniami. Odczytali 
wiersz napisany na tę okoliczność przez panią 
Halinę Konopkę. Najsympatyczniej i bardzo 

zabawnie prezentowała się mini-scena. To 
na niej właśnie miały miejsce popisy wielu 
utalentowanych młodych wychowanków. At-
mosfera panująca na tej właśnie scenie i wo-
kół niej była wyjątkowo serdeczna i gorąca. 
Prawdziwy aplauz wywołała grupa z oddzia-
łu przedszkolnego, która porwała publikę do 
wspólnego tańca. Uczniowie w licznych kon-
kursach i konkurencjach wykazali się sprytem 
w rozwiązywaniu zagadek, oraz sprawnością 
fizyczną. W każdym sektorze były nagrody i 
niespodzianki. 
Podziwiano pokazy tańców w wykonaniu 
dzieci z przedszkola i szkoły oraz tańca to-
warzyskiego i nowoczesnego ze szkoły Pań-
stwa Kordaszewskich, można było wysłuchać 

Następne przygotowane zadania to tworzenie 
portretu pamięciowego ze słuchu oraz rozwią-
zanie „Wielkiej zagadki”. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się zabawa ruchowa „poli-
cjanci i złodzieje”. Skoro byli to biblioteczni 
detektywi to bez problemu poradzili sobie  
z zadaniem rozpoznania tajemniczych frag-
mentów książkowych kartek.   Drugą część 
spotkania stanowił nocny maraton filmowy 
– spotkanie z „Biurem śledczym Lassiego  
i Mai”. Sen zszedł na dalszy plan… Nasi de-
tektywi wcale nie byli zmęczeni, sen był więc 
krótki. Spotkanie zakończyło wspólne śniada-
nie i nadzieja, że za rok znów się spotkamy. 

E. Sobieszek

piosenek o zdrowiu, rodzinie w wykonaniu 
dzieci. Były też występy muzyczne uczniów 
w języku obcym, kącik malucha czy rodzinny 
tor przeszkód, kącik plastyczny, malowanie 
twarzy, plecenie warkoczyków i ich malowa-
nie, formowanie różnych zwierząt z balonów, 
kącik małego chemika.
Czas mijał szybko. Można było zjeść kiełba-
skę, ciasto, słodkość fondue, lody, popcorn, 
owocowe szaszłyki, gofry oraz wypić pyszną 
lemoniadę czy zdrowy koktajl.
Centralnym punktem pikniku było losowanie 
wielu szczęśliwych numerków. Nagrodami 
były tablety, elektryczne szczoteczki, marko-
we słuchawki, srebrna biżuteria, sprzęt gospo-
darstwa domowego i inne wartościowe rzeczy.
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Nie lada atrakcją były zawody strażackie, 
zjeżdżalnia, koniki czy motocykl policyjny. 
Ale szczególne miejsce programu to kąpiel w 
pianie lanej przez strażaków.
Przygotowanie pikniku wymagało sporo 
wysiłku zarówno ze strony nauczycieli, pra-
cowników, straży pożarnej, rodziców jak i 
uczniów - mówiła  dyrektora szkoły Renata 
Boryń. – Starania te przyniosły fantastyczne 
rezultaty: uczniowie, rodzice, nauczyciele ba-
wili się świetnie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali 
i pomogli w organizacji imprezy. Wiemy, że 
można zawsze na Was liczyć, Drodzy Przyja-
ciele. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Organizatorzy

RADOSNE PRZEDSZKOLE PROJEKT
W okresie od 29 września 2016 r. do 30 mar-
ca 2017 r. Przedszkole „Słoneczko” w Woli 
Rębkowskiej brało udział w konkursie „Rado-
sne Przedszkole”, w którym do wygrania był 
certyfikat „Radosnego Przedszkola”. Aby go 
otrzymać przedszkole musiało  wykonać 10 
zadań  przewidzianych regulaminem konkur-
su. 
1.Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku 
na podstawie wspólnie wybranej bajki/opo-
wiadania. 
2.Przeprowadzenie spotkań z przedstawiciela-
mi Policji/Straży Pożarnej/Pogotowia Ratun-
kowego na temat bezpieczeństwa 
3.Przeprowadzenie mistrzostw w grach eduka-
cyjnych. 
4.Przeprowadzenie dnia talentu. 
5.Zorganizowanie międzygrupowych rozgry-
wek sportowych, w kilku wybranych dyscy-
plinach. 
6.Pogadanka z dziećmi na temat wakacyjnych 
podróży. 
7.Zorganizowanie, w ramach tygodnia Pol-
ska Złota ogólnoprzedszkolnego konkursu na 
przygotowanie prac plastycznych/zdjęć pt. Je-
sienny spacer.

8.Zorganizowanie w ramach tygodnia Kubu-
sia Puchatka konkursu na wykonanie maski 
postaci bajkowej. 
9.Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu 
z motywem przewodnim: „Mój/moja ulubio-
ny/a Pan/Pani z przedszkola”. 
10.Zgłaszanie swoich przedstawicieli do 
udziału w kursie „Radosne przedszkole”, 
który w okresie od 29 września 2016 r. do 31 
grudnia 2016 r. przeprowadzi w formie e-le-
arning Studium Prawa Europejskiego w War-
szawie.
Przedszkolaki ze „Słoneczka” bardzo dobrze 
poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami  
i otrzymały tytuł „Radosnego Przedszkola”.
M. Bogucka

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
„JEźDZIć KONNO MOżE NAUCZYć SIę KAżDY, ALE JAZDA W HARMONII Z KONIEM TO SZTUKA”

 Dnia 8 maja 2017r. gościliśmy w naszej kla-
sie panią Anetę Matysiak-Mrowińską z Gar-
wolina. Pani Aneta w 2004r. wzięła udział  
w  paraolimpiadzie w Atenach w jeździectwie.  
Po raz pierwszy wystartowała zawodniczka z 
Polski w dyscyplinie ujeżdżenia. Zmierzyła 
się z 69 innymi zawodnikami w tym z silnymi 
reprezentacjami jeździeckich potęg m.in. Bry-
tyjczykami, Niemcami, Norwegami, Szweda-
mi. Do Aten pojechała głównie w celach szko-
leniowych. Oczywiście, jak mówi, marzyła 

gdzieś tam głęboko o sukcesie, ale najważ-
niejsze dla niej było poznanie innych zawod-
ników i podglądanie na miejscu ich umiejęt-
ności. Trenowała codziennie 1-2 godziny, ale 
jak mówi zawodnicy z Europy Zachodniej 
czy Stanów mieli  własne konie i pieniążki 
na opłacenie 8-godzinnych treningów każde-
go dnia. Oczywiste jest, że taka dysproporcja 
ma swoje odzwierciedlenie w końcowej kla-
syfikacji. Najważniejsze jednak, że pomimo 
niezakwalifikowania się na paraolimpiadę  

z listy rankingowej Międzynarodowy Para-
olimpijski Komitet Jeździectwa uznał, że po-
winna do Aten pojechać. Od jej pierwszego 
startu na zawodach w Polsce w 2001 roku, 
gdzie była bezkonkurencyjna i zajęła I miej-
sce, minęły tylko 2 lata i pojechała na  Mi-
strzostwa Świata w 2003 roku do Belgii i tam 
zajęła 8 miejsce w programie dowolnym. Ko-
misja potwierdziła jej wysokie umiejętności  
i przyznała tzw. dziką kartę. Udało się – wia-
ra i miłość do koni sprawiły, że pani Aneta 
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wzięła udział w Paraolimpiadzie i zajęła 17 
miejsce w programie dowolnym i 19 miejsce 
w programie indywidualnym. W programie 
dowolnym pobiła swój rekord życiowy 64,50 
%   (nie stanęła na podium - niestety!). 
Uczniowie klasy II B z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej  
z ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwali 
się w opowieść pani Anety o jej marzeniach, 
walce z niepełnosprawnością, sukcesach. 
Dzieci oglądały zdjęcia i odznaki dla konia
– floo jeździeckie. Zakładały medale i zada-
wały mnóstwo pytań. 
Zarażeni pasją do koni 26 maja wyruszyli-
śmy na wycieczkę do „Stajni Wilga”, dzięki 
uprzejmości rodziców i ich niespodziance  
z okazji  Dnia Dziecka.
Dzieciaki mogły z bliska obejrzeć ujeżdżalnię, 
stajnię i wysłuchać ciekawostek dotyczących 
pielęgnacji koni. Ogromne zainteresowanie 
wzbudził pokaz siodłania. Każde z dzieci mia-
ło możliwość bliskiego kontaktu z koniem, 
ponieważ jedną z głównych atrakcji wycieczki 
była przejażdżka na końskim grzbiecie.
Pogoda dopisała, więc zabawy na świeżym 
powietrzu odbyły się bez niespodzianek. Na 
piasku w aurze lasku uczyliśmy się budować 
tipi i przygotowywaliśmy totemy plemienne.
A później zaczęliśmy zabawy: wyścigi jasz-
czurek, rzut lassem, polowanie na bizony 
strzelanie z łuku do celu. Później rozpoczęli-
śmy wyprawę z mapą w poszukiwaniu złota. 
Każdy Uczestnik wypłukiwał drobinki, któ-
re Indianka wymieniła w banku na cukierki.  
W końcu zmęczeni, ale uśmiechnięci uczest-
nicy wycieczki mogli odpocząć przy ognisku  
i zjeść usmażoną własnoręcznie kiełbaskę, a 

na pożegnanie każde z dzieci otrzymało od-
znakę z pobytu w stajni.

„Historia jest świadkiem czasów, światłem 
prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”.

Uczniowie klasy II b z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej wraz 
z wychowawcą panią Anią Cybulską chętnie 
podążają za  nauczycielką życia- jaką jest hi-
storia Naszej Ojczyzny. W ramach zajęć lek-
cyjnych wyjeżdżają na żywe lekcje historii do 
warszawskich muzeów. Dzięki współpracy z 
jedną babcią ucznia (panią Hanią Zasiewską) 
mamy możliwość zgłębiania historii. Histo-
rii, której nie znamy a powinniśmy. Jako, że 
uczniowie klasy II b przejawiają ogromne za-
interesowanie historią Polski, to założyliśmy 
Uczniowski Klub Miłośników Historii. Nasze 
wycieczki są dokumentowane w osobistej le-
gitymacji ucznia. Zgłębialiśmy naszą wiedzę 
historyczną w Muzeum Wojska Polskiego 
na lekcji z eksponatami i lekcji muzealnej, 
byliśmy przy Grobie Nieznanego Żołnierza  
w Warszawie, w Łazienkach Królewskich  
i na Forcie IX- Twierdzy Warszawa. Czeka nas 
jeszcze wycieczka do Maciejowic w 200 rocz-
nicę śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki, 
by tam zgłębić swoją wiedzę na temat tego Po-
laka. Naszym przewodnim hasłem jest – „Hi-
storię poznajemy, Polskę budujemy”.
„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się 
zaczyna wielka przygoda...”
Słowa tej piosenki znane są nam wszystkim 
doskonale. Codziennie, w domu i przedszko-
lu, dbamy o swoje ząbki, dokładnie czyszcząc 
je i regularnie odwiedzając stomatologa. Tym 

Wiosenne atrakcje w „Słoneczku”
Wiosną nauczyciele zaoferowali przedszkola-
kom wiele atrakcyjnych zajęć. 
24 kwietnia dzieci wzięły udział w najsłod-
szych jak dotąd warsztatach pt. „Czekoladowy 
Autobus”. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, 
skąd się bierze ten pyszny smakołyk, spróbo-
wać kilka jego rodzajów oraz wykonać rysunki 
czekoladą. W warsztatach wzięły udział także 
dzieci z klas młodszych szkoły podstawowej.
11 maja przedszkolaki uczestniczyły w akcji 
społecznej prowadzonej przez PKP pt. „Bez-
pieczny Przejazd”. Kampania dotyczyła bez-

pieczeństwa w okolicy torów, przejazdów 
kolejowych i na terenach kolejowych. Dzieci 
wykazały się dużą wiedzą na ten temat, jed-
nak takie warsztaty były bardzo potrzebne ze 
względu na położenie przedszkola w bliskim 
sąsiedztwie stacji kolejowej. Bezpieczeństwo 
dzieci jest priorytetem w naszej placówce.
22 maja po raz drugi odwiedziła nas pisarka 
Barbara Szelągowska oraz ilustratorka Moni-
ka Jędrychowska. Nasi mili goście przywieźli 
ze sobą swoje najnowsze książki dla dzieci 
„Kasia, Daniel i Szczęściarz na tropie” oraz 
dla dzieci ze szkoły „Siedem d(r)eszczowych 

razem jednak mieliśmy okazję gościć panią 
dentystkę w naszym przedszkolu „Słoneczko” 
w Woli Rębkowskiej. 8 czerwca Pani stoma-
tolog Klaudia Zalewska chętnie opowiedziała 
nam o higienie jamy ustnej. Pokazała rów-
nież na  modelu szczęki, jak prawidłowo na-
leży szczotkować ząbki. Dzieci mogły same 
umyć dużą szczoteczką ząbki pluszowym 
zwierzątkom, które przyniosła pani Doktor. 
Dowiedzieliśmy się także, których produktów 
nie powinniśmy jeść, aby nasze ząbki się nie 
psuły. Podczas spotkania nasz gość opowie-
dział, w jaki sposób specjalnymi narzędzia-
mi oczyszcza ząbki dzieci, które odwiedzają 
ją w gabinecie stomatologicznym wraz z ro-
dzicami. Na koniec spotkania Pani Klaudia 
przeczytała nam bajkę o wizycie dziewczynki  
w gabinecie dentystycznym. Pani stomatolog 
Klaudii Zalewskiej serdecznie dziękujemy za 
poświęcony czas i przybliżenie nam wiedzy 
na temat dbania o nasze zęby i mamy również 
nadzieję, że po wizycie dzieci będą chętniej 
odwiedzać gabinet dentystyczny.
Spotkanie z rehabilitantką
 Dnia 24 maja 2017r. odwiedziła klasę II b 
pani rehabilitantka Hanna Zielińska-Czub 
mama Karolinki, która na co dzień zajmuje się 
rehabilitacją dzieci. Uczniowie mieli okazję 
poznać specyfikę pracy rehabilitanta, przybo-
ry do ćwiczeń, ale także nauczyły się nowych 
ćwiczeń, które pomagają w budowaniu silnych 
mięśni posturalnych, niezbędnych w utrzyma-
niu zdrowia, sił i energii do aktywnego życia.

Anna Cybulska

Aneta Szczegot

Hanna Zasiewska
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dni”. Dzieci dowiedziały się, jak powstaje 
książka, jak powinniśmy się z nią obchodzić, 
wysłuchały fragmenty książek oraz uczest-
niczyły w zabawach zorganizowanych przez 
pisarkę i ilustratorkę. To było niezapomniane, 

bardzo miłe spotkanie. 
6 czerwca przedszkolaki uczestniczyły w 
zajęciach astronomicznych w planetarium 
mobilnym. Dzieci zgłębiły wiedzę na temat 
kosmosu, układu słonecznego z perspektywy 

pasażera statku kosmicznego. Następnie obej-
rzały film, który je bardzo zainteresował i dłu-
go o nim opowiadały. 

Ilona Burakowska

FESTYN INTEgRACYJNY  
„WSZYSCY JESTEśMY SPORTOWCAMI”

gEST MIłOśCI...

Sportowiec to osoba wytrwała, pracowita, 
cierpliwa, gotowa na wyzwania i zmagania. 
Dnia 2 czerwca w Publicznym Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej było kilka 
wyzwań, które niejednemu pozwoliły na wal-
kę z przeciwnikiem, myślami i własnymi sła-
bościami. Na Festynie Integracyjnym z okazji 
Dnia Dziecka pod hasłem „Wszyscy Jesteśmy 
Sportowcami” zmagaliśmy się sportowo, du-
chowo i pokoleniowo.
ZMAGANIA SPORTOWE
Dzień rozpoczęliśmy turniejem siatkarskim,  
w którym brały udział wszystkie klasy z na-
szej szkoły. Rywalizację międzyklasową zor-
ganizowali uczniowie klasy II w ramach gim-
nazjalnego projektu edukacyjnego pt.: „Czy 
trudno zorganizować turniej szkolny?” Każda 
klasa miała szansę zaprezentować swoją dru-
żynę i poziom jej gry. Zwycięską klasą okazałą 
się klasa II B. Wszyscy zostali nagrodzeni pa-
miątkowymi dyplomami. Podczas przerw mię-
dzy meczami i w trakcie odpoczynku młodzież 
miała możliwość korzystania z atrakcji zapre-
zentowanych przez firmę „CHILLZONE”. 
Strzelnica, stół cymbergaj czy kula zorbingo-
wa, w której można „stanąć na głowie” niejed-
nemu pozwoliły przełamać własne słabości.
ZMAGANIA DUCHOWE
Na chwilę odetchnienia od zmagań sporto-
wych pozwolił spektakl „Głosy” szkolnej 

grupy teatralnej Niepokój. Ten pełen emocji, 
dynamizmu i refleksji pokaz był cudownym 
pokarmem dla naszych dusz, myśli i oczu.
ZMAGANIA POKOLENIOWE
Główną atrakcją dnia był mecz piłki nożnej 
zorganizowany przez panią dyrektor Irenę 
Skwarek i nauczyciela wychowania fizyczne-
go pana Cezarego Józwickiego. Na boisku ry-
walizację toczyli uczniowie Publicznego Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej 
oraz pracownicy i radni Gminy Garwolin  
z wójtem Marcinem Kołodziejczykiem w roli 
kapitana. Jak hasło przewodnie tego dnia gło-
siło „Wszyscy Jesteśmy Sportowcami” – było 
to widoczne na boisku. Piłkarze, starsi i młod-
si, świetnie prezentowali swoje możliwości  
i umiejętności gry w piłkę nożną. Wynik me-
czu był na korzyść uczniów, ale tego dnia li-
czyła się głównie dobra zabawa. Cały mecz 
uświetniały okrzyki drużyn cheerleaderek. 
Chłopcy z gimnazjum wspierani byli przez 
grupę prowadzoną przez panią dyrektor Irenę 
Skwarek, natomiast pracownicy Gminy i rad-
ni przez drużynę pani przewodniczącej Iwony 
Pluta.  
Cały czas trwania festynu można było rów-
nież karmić swoje podniebienia. Pracownicy 
i nauczyciele naszej szkoły czuwali nad tym, 
abyśmy nie zgłodnieli. Gorące kiełbaski za-
spokajały nasz głód. Na koniec spotkania, jak 

Przygotowania do wielkiego święta Dnia Rodziny dla podopiecznych Ośrodka Re-
habilitacyjno-Leczniczego SANA w Woli Rębkowskiej trwały od miesiąca. Wolon-
tariusze Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej w geście 
szacunku i miłości do bliźniego nie zapomnieli o starszych, schorowanych ludziach, 
którzy także są dla innych rodzicami i dziadkami. Chcąc podkreślić wyjątkowość 
tych osób uczniowie przygotowali dla nich małe upominki w postaci własnoręcznie 
wykonanych kwiatów. Przez takie działanie i gesty chcemy nauczyć młodych ludzi 
wrażliwości nie tylko dla krewnych, ale też do osób starszych i chorych, pozosta-
jących pod opieką ośrodka. Takie drobne gesty życzliwości umilają jesień życia. 
 W dniu 13 czerwca młodzi wolontariusze przemierzyli piękną drogę miłości i sza-
cunku, w wyniku której otrzymali ciepły uśmiech, miłe słowa i łzy szczęścia.  

przystało na Dzień Dziecka, wszyscy dostali 
to, co dzieci lubią najbardziej, czyli słodkie 
lody. Wszyscy uśmiechnięci i troszkę zmę-
czeni zmaganiami sportowymi zakończyliśmy 
festyn.

Cezary Józwicki

Grono Pedagogiczne Publicznego Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej dziękuje władzom samorządowym, 
oświatowym, kościelnym oraz rodzicom i przyjaciołom szkoły za pełne zaangażowanie w proces tworzenia i sprawne funkcjonowanie 

naszego Gimnazjum, zawsze pomocną dłoń, serdeczny uśmiech, dobre słowo i wsparcie dla naszych uczniów.  
Jednocześnie życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Grono Pedagogiczne i Pracownicy

PODZIęKOWANIE
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ZABAWA I TEATR W gIMNAZJUM  
W WOLI RęBKOWSKIEJ

 „Głosy” to projekt społeczno-artystyczny ad-
resowany do uczniów i rodziców Publicznego 
Gimnazjum w Woli Rębkowskiej. Jego celem 
było wspieranie inicjatyw i kreatywności mło-
dych ludzi, uwrażliwienie na potrzebę blisko-
ści i wartości domu oraz promowanie teatru 
tworzonego z dziećmi. Projekt zakładał przy-
gotowanie działania artystycznego o lokalnym 
charakterze.
Tworzenie spektaklu 
Proces pracy nad projektem „Głosy” rozpo-
czął się w październiku 2016 r. Idąc za ideą 
pracy z dziećmi Jana Dormana, który central-
nym punktem swojej koncepcji teatru uczynił 
dzieci i dziecięcą zabawę, zaproponowałam 
podczas warsztatów takie gry i zabawy teatral-
no-dramowe, które opierały się na doświad-
czeniu i doświadczaniu przez uczestników 
sytuacji, które  podczas procesu twórczego 
doprowadziły do montażu z powstałych etiud-
-obrazów spektaklu finałowego. Na pierw-
szych spotkaniach główny nacisk położyłam 
na poznanie i integrację grupy, zwracałam 
również uwagę na świadome przebywanie tu 
i teraz. Z zabaw teatralno-dramowych wyłonił 
się temat spektaklu – rodzina. 
Warsztaty z widzami
W maju rozpoczął się kolejny etap – wspól-
nie z panią pedagog Kingą Ziółek przeprowa-
dziłyśmy warsztaty pedagogiczno-teatralne 
wokół tematu domu dla wszystkich uczniów 
gimnazjum, które zaplanowałam jako wpro-
wadzenie do spektaklu „Głosy”. Działania 
uczestników ogniskowałyśmy wokół tematu 
domu, pracując z pytaniami: Co to znaczy dla 
mnie - moje miejsce? Co jest w moim domu? 
Co jest mi niezbędne w moim domu? Co de-
cyduje o tym, że to jest moje miejsce? W wielu 
pracach pojawiały się słowa odnoszące się do 
dźwięków, smaków, zapachów i obrazów – 
śmiech, gwar rozmów, szczekanie psów, smak 
pomidorowej, zapach ciasta, kwiaty, fiolet czy 
zieleń. Z przywoływanych przestrzeni – naj-
częściej kuchnia i własny pokój, natomiast do-
minującym uczuciem była miłość. Na koniec, 
podczas wspólnego omówienia, padły ważne 
słowa, że tak naprawdę zwracamy uwagę na 
wiele z wymienionych słów na temat domów 
u innych, a często nie zastanawiamy się nad 
tym, co jest u nas, przyjmując wszystko jako 
nam należne. Konkluzją z warsztatów stały się 
znajome, ale odkryte na nowo słowa, że tam 
jest nasz dom, gdzie są bliscy. 
Wydarzenie lokalne 
Na przełomie kwietnia i maja zaczęła się akcja 
promocyjna naszego wydarzenia – lokalnej 
premiery „Głosów”. Złożyły się na nie wyjaz-
dy na trzy przeglądy teatralne – wystąpiliśmy 
w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie 
przed dwiema grupami z Garwolina i jednej 
z Chotyni. Następnie w naszej szkole podczas 
XVI Gminnego Przeglądu Małych Form Te-
atralnych dla sześciu grup teatralnych, które 
przyjechały z placówek gminnych z Micha-

łówki, Wilkowyi, Rudy Talubskiej i Rębkowa 
oraz w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 
- gdzie mieliśmy możliwość wystawienia 
spektaklu dla grup teatralnych z Siedlec, Gar-
wolina, Mińska Mazowieckiego i Sokołowa 
Podlaskiego. Dzieci zamieszczały również 
zdjęcia i filmiki po poszczególnych wydarze-
niach. Wyszukiwanie w domach rodzinnych 
zdjęć w albumach i tworzenie z nich ścien-
nych gazetek klasowych również stanowiło 
element lokalnej akcji promocyjnej. Zdjęcia 
robiły wrażenie i były chętnie oglądane za-
równo przez kolegów jak i przez nauczycieli,  
a później przez widzów podczas premiery 
„Głosów”. 13 maja 2017 r. we wszystkich 
miejscowościach, z których pochodzą ucznio-
wie naszego gimnazjum oraz w Urzędzie 
Gminy Garwolin dzieci rozwiesiły plakaty 
informujące o premierze naszego spektaklu. 
Plakat wykonała Julia Witak - uczennica kla-
sy II, należąca do koła teatralnego. Na afiszu 
szare tło rozświetla różowy balonik - symbol 
marzeń - wyraziście użyty w naszym przedsta-
wieniu. Od poniedziałku 15 maja w każdym 
pomieszczeniu szkoły - wzorem  kaczki z 
eksperymentu pedagogiczno-teatralnego Jana 
Dormana - członkowie koła rozstawili wa-
lizki - rekwizyty. 19 maja 2017 r. wyszliśmy 
w przestrzeń wsi, by rozdawać zaproszenia 
mieszkańcom oraz kolorowymi kredami i ró-
żowymi balonami zaznaczyć drogę do naszego 
szkolnego teatru - oprócz nietypowej promocji 
naszym celem było zadbanie o osoby, które 
nigdy nie były w naszej okolicy, poza tym 
wiedzieliśmy o przyjeździe osób z Warszawy 
i Lublina. Powstał szereg barwnych napisów i 
strzałek, które w widoczny sposób kierowały 
do naszej szkoły. Już od godziny 15.30 zaczęli 
przybywać do nas widzowie, których witał - w 
scenicznym kostiumie - dyrektor cyrku, czyli 
Michał. Przed szkołą chodzili chłopcy z bam-
busowymi patykami, na których przywiązane 
były długie cienkie folie malarskie, a kilka 
dziewczyn tworzyło chmury z baniek mydla-
nych, żeby od samego wejścia tworzyć aurę 
święta i zabawy. Na widzów czekała seria za-
dań. Każdy na wejściu miał robione rodzinne 
zdjęcie na ściance z napisem: Teatr Niepokój 
„Głosy” - duża powierzchnia świetnie odcina-
ła się od zieleni drzew, do której była przymo-

cowana za pomocą listew. Po zrobieniu zdjęć 
widzowie przechodzili na płaszczyznę nary-
sowanej mapy okolic, by zaznaczyć położe-
nie swojego domu - najwięcej trudności było 
przy umiejscowieniu domów widzów z War-
szawy i Lublina, choć Garwolin też sprawił 
nieco kłopotu. W wejściu do przestrzeni sali 
gimnastycznej kolejne zadanie - zaznaczenie 
za pomocą kolorowych karteczek i szpilki na 
makiecie domu, swojej ulubionej przestrzeni /
najczęściej zaznaczana była kuchnia i sypial-
nia/. Przed tunelem dziewczyny rozdawały 
kanapki z czekoladą, bo przecież : „Przed 
podróżą trzeba coś zjeść”. Podczas jedzenia 
widzowie mogli zastanowić się nad słowami 
Jana Dormana: „Teatr jest instrumentem, słu-
żącym do pokazania nam, nas samych” oraz 
obejrzeć fotoreportaż z naszych występów na 
profesjonalnych scenach. Następnie wchodzili 
w tunel - długi korytarz wzdłuż sali gimna-
stycznej - stworzony z foli malarskiej na alu-
miniowych stelażach, by tam w ciszy, sięgając 
do własnych doświadczeń zapisywać: „Dobre 
słowa na drogę” dla swoich bliskich i siebie. 
Po wyjściu z tunelu na widzów czekało kolej-
ne zadanie - wejście na widownię przez sce-
nę. To niecodzienne doświadczenie teatralne 
- wzmocnione było włączonymi reflektorami 
oświetlającymi walizki ułożone w swoisty tor 
przeszkód, który prowadził widza w kierunku 
lekko rozsuniętej kotary, za którą rozciągał się 
znajomy wszystkim widok widowni. To zada-
nie odwróciło zwyczajny porządek przycho-
dzenia do teatru i tym samym było dla wielu 
poruszającym doświadczeniem. W oczekiwa-
niu na spektakl można było obejrzeć zdjęcia 
rodzin poszczególnych klas, przyniesione na 
tablicach gazetkowych z klasopracowni. O 
18.15 po krótkim wprowadzeniu w ideę pro-
jektu i przedstawieniu procesu dochodzenia do 
finalnego spektaklu - odbyła się nasza lokalna 
premiera. Uczniowie po występie przygotowa-
li niezwykły gest, zastygając na długie minuty 
w bezruchu z uniesionymi do ukłonu ramio-
nami. Natalia odczarowując różdżką - rekwi-
zytem ze spektaklu - poszczególnych aktorów 
wybudzała ich ze stagnacji. Owacje na stojąco 
najważniejszej i najtrudniejszej publiczności, 
bo stanowili ją bliscy, dały nam dużo satys-
fakcji z dobrze wykonanej pracy. Po spektaklu 
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krótki wykład o relacjach rodzinnych wygło-
sił psycholog Tomasz Rękawek z Mazowiec-
kiego Centrum Neuropsychiatrii i Neurologii  
w Garwolinie, gdzie prowadzi indywidualne, 
grupowe i rodzinne terapie. Później widzowie 
zaproszeni zostali do wspólnego świętowania 
i rozmów przy przygotowanym przez rodzi-
ców, pełnym pysznych ciast, stole oraz oglą-
danie wyświetlanych na ekranie z projektora 
zdjęć i filmików z realizacji projektu, włącznie 
z szybko zgranymi wykonanymi podczas tego 
wydarzenia. Finałem była wspólna zabawa 
przy muzyce. 

Udział w projekcie „O!SWÓJ”
Zgodnie z założeniami pedagogiki teatru wraz 
z panią dyrektor Ireną Skwarek od ubiegłego 
roku szkolnego organizując Gminny Przegląd 
Małych Form Teatralnych, wdrażamy ideę 
spotkań teatralnych bez oceniania efektu pra-
cy, by położyć nacisk na wagę samego procesu 
powstawania spektaklu. W tym roku nagrodą 
ufundowaną przez pana wójta Marcina Koło-
dziejczyka był wyjazd wszystkich uczestni-
ków przeglądu do teatru w Warszawie.  Trzy 
gimnazjalne grupy teatralne obejrzały 8 czerw-
ca spektakl „Statek miłości” Teatru 21 w reż. 

Justyny Sobczyk.  Cztery młodsze – ze szkół 
podstawowych z Rębkowa, Wilkowyi, Mi-
chałówki i Rudy Talubskiej, do Instytutu Te-
atralnego pojadą jesienią. Dzięki nawiązanej 
współpracy z Teatrem 21, w ramach projektu 
realizowanego ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego „O!SWÓJ”, 
na terenie naszej szkoły po obejrzanych spek-
taklach wszyscy młodzi aktorzy doświadczą 
warsztatów prowadzonych w duetach przez 
twórców i aktorów Teatru 21. Pierwszy warsz-
tat - „Różnorodność, czyli wydobycie każdego 
ja” -  jest już za nami, 19 czerwca młodzież 
z  Michałówki i Rudy Talubskiej wraz z opie-
kunkami panią Ewą Czajką i Ewą Michalec 
– jako pierwsi doświadczyli warsztatu pro-
wadzonego przez Katarzynę Lalik i Aleksan-
drę Skotarek. Następne warsztaty odbędą się 
jesienią. Jedno jest pewne - warsztat pedago-
giczno-teatralny ma moc. Pozwala na urucho-
mienie własnej refleksji na jakiś konkretny 
temat, a uświadomienie jej sobie, umożliwia 
sformułowanie jej wobec innych.
Za każdym razem gdy wystawialiśmy „Głosy” 
czułam radość i dumę z tego, że dzieciaki tak 
świetnie dają sobie radę, są obecne na scenie, 
potrafią nawiązać kontakt z widzami i są na 

siebie uważne. Widzę, że dobrze bawią się na 
scenie i stanowią zgrany zespół. Konstruując 
to lokalne wydarzenie, udało mi się stworzyć 
dobrze odebrane działania, które zaangażowa-
ły młodzież, rodziny, wychowawców i eksper-
tów.

Anna Szyszka

NASZA WłOSKA PRZYgODA

Już po raz piąty grupa uczniów Publiczne-
go Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli 
Rębkowskiej wyruszyła na pielgrzymkę do 
Włoch, by m. in. zobaczyć miejsca związane 
z  patronem szkoły Janem Pawłem II i stanąć 
przy jego grobie.
Nad Adriatykiem
Hotel „Queen Mary” w Rimini, w którym spę-
dziliśmy pierwszą noc, usytuowany jest kil-
kadziesiąt metrów od plaży. Podczas spaceru 
zbieraliśmy muszelki, podziwialiśmy widoki, 
słuchaliśmy szumu fal. To szybko zrekompen-
sowało nam trudy podróży.
Pax et bonum
Pokój i Dobro − łacińska dewiza zakonów 
franciszkańskich przywitała nas w Asy-
żu, miasteczku położonym na południowy 
wschód od Perugii, w regionie Umbria. Asyż 
jest najbardziej znany jako miejsce narodzin 
św. Franciszka i św. Klary. W mieście odby-
wają się zapoczątkowane przez papieża Jana 
Pawła II Światowe Dni Modlitw o Pokój. 
Zwiedziliśmy Bazylikę św. Franciszka, która 
składa się z kościoła dolnego i górnego. Po-
przedza je dziedziniec otoczony krużgankami 
zbudowanymi w XIV wieku. Najważniejszym 

miejscem w kościele dolnym jest zejście pro-
wadzące do krypty, w której znajduje się Ka-
plica Grobu św. Franciszka. Schody z tarasu 
prowadzą do kościoła górnego utrzymanego 
w stylu gotyckim i ozdobionego przepięknymi 
freskami.
Następnie urokliwymi uliczkami przeszliśmy 
do Bazyliki św. Klary, gdzie w krypcie  zbudo-
wanej w 1850 r., znajduje się ciało św. Klary 
umieszczone w kryształowej trumnie.
Oglądane zabytki i ciekawa narracja pani 
przewodnik wprowadziły nas w nastrój zadu-
my. Asyż to doskonałe miejsce, żeby zastano-
wić się nad kondycją współczesnego świata 
– Pokój i Dobro.
Castel Sant Elia
Kolejne malownicze włoskie miasteczko na 
trasie naszej pielgrzymki. Znajduje się w nim 
Papieskie Sanktuarium Matki Bożej „ad Ru-
pes”. Obecnie opiekują się nim polscy Księ-
ża Michalici, u których gościliśmy przez 3 
noce. Sanktuarium usytuowane jest na górze 
wąwozu z naturalnymi tarasami, korytarzami, 
grotami prowadzącymi do Groty Maryjnej ze 
słynącym łaskami obrazem Matki Bożej Skal-
nej. 1 maja 1988 r. modlił się przed nim Jan 

Paweł II. Na pamiątkę swojej wizyty zostawił 
w tym świętym miejscu różaniec. Miejsce 
święte i święci ludzie - ks. Piotr Marcin Burek, 
przełożony wspólnoty zakonnej Ks. Michali-
tów w Castel Sant’Elia i Rektor Papieskiego 
Sanktuarium Maryi Panny “Ad Rupes” przyjął 
nas ze staropolską gościnnością. Ojcowie Mi-
chalici otworzyli nam swoje podwoje, służyli 
wszelką pomocą, a jedzonko… palce lizać. 
Pomarańcze prosto z drzewa!Ojcu Piotrowi  
i jego współpracownikom mówimy wielokrot-
ne „Bóg zapłać!”.
Na audiencji generalnej
Byliśmy jedną z trzech grup pielgrzymko-
wych polskiej młodzieży. Wola Rębkowska 
na Watykanie! – brzmi dumnie. Papież Franci-
szek nawiązał do listu św. Pawła i zachęcał nas 
do pójścia za przykładem Abrahama, którego 
nazwał „ojcem nadziei”. „Otwórzcie wasze 
serca, – mówił papież - a Boża moc was po-
niesie do przodu, dokona cudownych rzeczy  
i nauczy was, czym jest nadzieja. To jest je-
dyna cena (zapłata): otworzyć serce na wiarę, 
a On zrobi całą resztę.(..) Wszystko przemija. 
Ale to jest także nasza nadzieja. Jeśli my dzi-
siaj mamy otwarte serce, zapewniam was, że 
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my wszyscy spotkamy się na placu w niebie, 
które Nidy nie przeminie. To jest Boża obiet-
nica i to jest nasza nadzieja, jeśli otworzymy 
nasze serca.”
W Muzeach Watykańskich
… miejscu, które zgromadziło unikatowe 
dzieła kultury śródziemnomorskiej. Móc za-
chwycać się tym, co stanowi  naszą chrześci-
jańską i europejską tożsamość to niebywała 
gratka. Oto niektóre z nich.

Sala Okrągła - prawdziwa perełka neoklasycz-
nej architektury. Przypomina miniaturowy 
panteon: na posadzce rozpościerają się bajecz-
nie piękne mozaiki, a przy ścianach stoją sta-
rożytne posągi.
Stanze Watykańskie - 4 olśniewające Stanze 
Watykańskie to dostępna dla zwiedzających 
część papieskich apartamentów. Zdobiące ich 
ściany freski stanowią całkiem poważną kon-
kurencję dla tych z Kaplicy Sykstyńskiej!
Kaplica Sykstyńska została ufundowana  
w XV w. przez papieża Sykstusa IV. Jej sufit 
i ściany pokryte są niemal w całości freska-
mi autorstwa jednego z najwybitniejszych 
artystów wszechczasów – Michała Anioła.  
A z najważniejszych dzieł, jakie można po-
dziwiać w Kaplicy Sykstyńskiej jest znane na 
całym świecie malowidło „Stworzenie Ada-
ma”. Mogliśmy w oryginale zobaczyć fresk, 
o którym uczyliśmy się na lekcjach. To wła-
śnie w tym miejscu tradycyjnie odbywa się 
konklawe, wybierające nową głowę Kościoła 
Katolickiego po śmierci dotychczasowego 
papieża. To tu powołano na stolicę Piotrową 
patrona naszego gimnazjum. Zapiera dech w 
piersiach!
W Bazylice św. Piotra w Watykanie… 
Zbudowana na miejscu świątyni wzniesionej 
przez Konstantyna Wielkiego ma powierzch-
nię 23 tys. m2 i jest drugim co do wielkości 
kościołem na świecie oraz jednym z najważ-
niejszych świętych miejsc dla chrześcijań-
stwa. Tradycyjnie uważa się, że bazylika stoi 
na miejscu ukrzyżowania i pochówku św. Pio-
tra, uznawanego za pierwszego papieża, a jego 
grób znajduje się pod głównym ołtarzem. Mie-
liśmy możliwość spojrzeć na niego od strony 
podziemi, bazyliki i z góry, z kopuły kaplicy, 
na którą udało  nam się wejść. Pokonaliśmy 
117 m wysokości, ale było warto. Widoki 

wewnątrz i na zewnątrz… panorama Rzymu, 
Ogrody Watykańskie z lotu ptaka… W środku 
natomiast znaleźliśmy m. in. słynną Pietę Mi-
chała Anioła i grób Jana Pawła II, przy którym 
był czas na osobistą modlitwę i chwile reflek-
sji. W jednej z podziemnych kaplic  ks. Marcin 
Burek odprawił dla nas Mszę św. Pokazał nam 
też krypty wielu papieży. Następnie…
Zabytki Starego Rzymu
Panteon
Majestatyczna świątynia, jeden z najbar-
dziej imponujących zabytków starożytnego 
miasta. Nazwa pochodzi od greckich słów 
pan – wszystko i theoi – bogowie. Budowla 
została wzniesiona ku czci najważniejszych 
rzymskich bóstw. Do dziś uważa się ją za wiel-
kie osiągnięcie architektoniczne, choć swego 
czasu była z pewnością bardziej okazała. Od 
VII w., gdy cesarz podarował Panteon papie-
żowi, jest to katolicki kościół pw. Santa Maria 
ad Martyres. Imponujące wnętrze Panteonu 
oraz piękna gra świateł w środku budowli  
i możliwość zaśpiewania „Barki” przy odkry-
tym dachu, sprawiły, że wizyta w nim stała się 
niezapomnianym przeżyciem dla uczestników 
naszej wycieczki.
Koloseum
Najbardziej znany zabytek Rzymu i jego 
symbol. To jedna z najbardziej imponujących 
budowli antycznych - zdumiewa rozmiarami  
i swoją majestatycznością. Budynek został 
wybudowany za panowania dynastii Flawij-
skiej w latach 70-80 nowej ery. W tym czasie 
była to największa budowla w Rzymie i służy-
ła jako arena walk gladiatorów i zwierząt. Na-
zwa budowli pochodzi od ogromnego 36-me-
trowego kolosa - posągu Nerona, znajdującego 
się w pobliżu. W 2007 roku Koloseum stało 
się jednym z siedmiu nowych cudów świata.
Zwiedzając Stary Rzym, nie sposób pominąć 
odwołanie do „Quo vadis” Henryka Sienkie-
wicza. Ks. Karol Wojtyła po przybyciu do 
Rzymu na studia doktoranckie właśnie z tą 
lekturą spacerował po tych miejscach.
Fontanna di Trevi
Monumentalny zabytek, miejsce znane i zatło-
czone. Znaleźliśmy ją na ścianie Palazzo Poli 
wśród wąskich uliczek centrum Rzymu. Od lat 
znana jest tradycja, zgodnie z którą turysta po-
winien wrzucić do fontanny drobny pieniążek, 
po to by jeszcze wrócić do Wiecznego Miasta. 

Światową sławę Fontanna di Trevi zawdzięcza 
nie tylko tej tradycji, ale i Anicie Ekelberg,  
a dokładnie jej nocnej kąpieli w jednej ze scen 
„La Dolce Vita” Federica Felliniego. Zjedli-
śmy tu najsmaczniejsze na świecie lody.
Arrivederci Roma
Kolejny dzień to przejazd i zwiedzanie Flo-
rencji, miasta przepychu i monumentalnych 
budowli. Zabytkiem, którego nie wolno po-
minąć jest z pewnością wznosząca się ponad 
całym miastem Katedra Santa Maria del Fio-
re. Budowa świątyni trwała 150 lat. Swoim 
wizerunkiem oraz wielkością przyprawia  
 zawrót głowy. U szczytu katedry znajduje się 
ogromna kopuła, na którą można się wspiąć po 
schodach, by podziwiać piękno całego miasta. 
Na placu obok świątyni znajdują się również 
Dzwonnica Giotta oraz Baptysterium. Nasza 
wycieczka panoramę Florencji podziwiała ze 
Wzgórza Michała Anioła.
Spotkanie z ojcem Sylwestrem
Ojciec Sylwester Bartoszewski, opiekun  
i przewodnik polskich wycieczek, odprawił 
nam Mszę św. i oprowadził nas po Bazylice 
św. Antoniego w Padwie. Ojciec podkreślał, 
że św. Antoni to patron rzeczy zagubionych, 
ale także zagubionych dusz. Na Dziedzińcu 
Magnolii z nostalgią  wspominał znany mu 
Garwolin. Padwa to także uniwersytet, przez 
który od XIII w. przewinęło się kilka tysięcy 
polskich studentów i kura czubatka przez nich 
przywieziona.
W Wenecji warte obejrzenia jest wszystko. 
Patronem miasta jest święty Marek. W bazy-
lice jego imienia złożone są relikwie jego oraz 
innych świętych. Obejrzeć trzeba też Plac św. 
Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, gon-
dole. W Wenecji nie wolno zapomnieć o pa-
miątkach – tradycyjnych maskach związanych 
z karnawałem i słynnych szkłach weneckich.
Szkoda, że tu kończyła się nasza włoska przy-
goda i musieliśmy już wracać.
Uczestnicy wycieczki składają serdeczne po-
dziękowania dyrektor Irenie Skwarek za zor-
ganizowanie tej pielgrzymki, która stała się 
dla nas ogromną ucztą duchową i pozostawiła 
niezapomniane wrażenia. 

WIELKIE CZYTANIE W WOLI  
WłADYSłAWOWSKIEJ

Z  raportów, które publikuje Biblioteka Na-
rodowa wynika, że ponad 60% Polaków nie 
czyta książek. Nawyk ten powinno zaszczepić 
się jeszcze u dzieci i młodzieży, bo to oni są 
nadzieją na rozwiązanie tego problemu. Kto 
nie odkryje radości z czytania w wieku szkol-
nym, z reguły nie odkrywa jej nigdy. Naprze-
ciw problemowi stanęły biblioteki szkolne  
(i biblioteki w ogóle). Redakcja czasopisma 
„Biblioteka w szkole” zorganizowała akcję 
zatytułowaną „Jak nie czytam, jak czytam”, 
której głównym celem jest promowanie czy-

telnictwa oraz zaszczepianie radości z czyta-
nia u dzieci i młodzieży. Polega ona na pobiciu 
rekordu czytania w jednym momencie, które-
go termin wyznaczono w tym roku na 1 czerw-
ca na godzinę 10:00.
 Uczniowie oraz kadra Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Woli Władysła-
wowskiej przyłączyli się do tej akcji. Wszy-
scy uczestnicy zebrali się w szkolnym holu  
i każdy czytał wybraną przez siebie książkę, 
a chętni uczniowie czytali głośno fragmenty 
swoich ulubionych pozycji książkowych. Aby 

dodatkowo pobudzić wyobraźnię dzieci, miały 
one za zadanie wykonać ilustracje do przeczy-
tanych utworów. Szkoła wsparła akcję liczbą 
60 czytelników. 
To tylko jedno z działań, jakie w tym roku 
odbyło się w Szkolnej Bibliotece w Woli 
Władysławowskiej. 25 listopada przypada 
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 
i właśnie wtedy miało miejsce głośne czyta-
nie utworów, których bohaterami są misie. 
Wydarzeniu temu towarzyszyło również ry-
sowanie ilustracji, a na koniec dzieci mogły 
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skosztować przysmaku Kubusia Puchatka,  
a mianowicie bułeczkę z miodem i kubecz-
kiem ciepłego mleka. Z kolei w grudniu odbyła 
się wycieczka do Miejsko-Gminnej Biblioteki 
w Garwolinie. Dzieci wzięły udział w lekcji 
bibliotecznej, która polegała na prezentacji 
zakładania informatycznej karty wypożyczeń. 
Odbyły się również warsztaty wprowadzające 
do programowanie i kodowania pozycji bi-
bliotecznych. Inne działania biblioteki to m.in. 
kiermasze „Taniej książki” dla dzieci i rodzi-
ców, lekcje biblioteczne, konkursy, współpra-
ca z wolontariatem, wystawki książek. W tym 
półroczu miała też miejsce kontrola zewnętrz-
na prawidłowości organizacji i funkcjonowa-
nia biblioteki z ramienia MEN, dla którego 
kompetencje upowszechnianie czytelnictwa  
i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 
dzieci i młodzieży to także priorytet. Polega-
ła ona na sprawdzeniu dokumentacji pracy 
nauczyciela bibliotekarza, a także oceny jego 
działalności pedagogicznej.  Powyższa kon-
trola wykazała bardzo dobre funkcjonowanie 
biblioteki. 
 Wszystkie te działania mają na celu 
zachęcenie dzieci oraz ich rodziców do czy-
tania książek. Każde wydarzenie ma pokazać 

młodym ludziom, że czytanie to przyjemność 
i niesie ze sobą mnóstwo pozytywów.

Hanna Pyza

RUSZAMY W POLSKę
Wiosna, za oknem zieleń i słońce, aż trudno 
usiedzieć w szkolnej ławce. Pora wymyślić 
inny sposób na przyswajanie wiedzy i pozna-
wanie świata. Czas ruszyć w Polskę.
W okresie od połowy maja do końca roku 
nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Woli Władysławowskiej zorganizowali dla 
swoich uczniów aż cztery ciekawe wycieczki. 
Spełniło się życzenie klasy VI, która chciała 
zobaczyć Tatry i Zakopane, uczniowie kl. III 
i IV wybrali się do pięknego Torunia, chętni 
ze wszystkich klas mogli zobaczyć Lublin,  
a w ramach Dnia Dziecka odwiedziliśmy po-
bliskie Maciejowice. Oto relacje z naszych ko-
lejnych wyjazdów.
Wycieczka do Torunia 17- 18 maja
Uczniowie klasy III kończą etap edukacyjny 
i już niemal czują się czwartoklasistami. Pora 
na integrację ze starszą klasą i pierwszy po-
ważny samodzielny wyjazd klasowy z noc-
legiem. Wychowawczynie zdecydowały, że 
będzie to dwudniowa wycieczka do Torunia. 
Pociągiem oczywiście, bo dzieci za mało na 
autokar, ale także dlatego że niektórzy ucznio-
wie nigdy nie jechali takim środkiem lokomo-
cji, a w dodatku, o czym może nie wszyscy 
wiedzą, mamy bezpośredni pociąg z Pilawy  
w tym kierunku. 
Miasto stare, piękne i trochę podobne do Kra-
kowa, co można było stwierdzić już z plat-
formy widokowej za Wisłą, skąd roztacza się 
wspaniała panorama niejednokrotnie pokazy-
wana w telewizji. Atrakcji mnóstwo: zwiedza-
nie starówki i oglądanie panoramy miasta z 
Wieży Ratusza, odnajdywanie zabawnych po-
mników nawet na dachu kamieniczki, wizyta 
w Planetarium i skansenie Muzeum Etnogra-
ficznego, samodzielne wykonywanie pierni-

ków i zwiedzanie poświęconego im muzeum, 
a na zakończenie dnia spacer Bulwarem Fila-
delfijskim i oczywiście rejs statkiem po Wiśle. 
Drugi dzień to wędrówka z przewodnikiem 
starymi wąskimi uliczkami, gdzie na każdym 
kroku odnajdywaliśmy ślady Mikołaja Koper-
nika – zabytkowa chrzcielnica, przy której za-
pewne odbyła się ceremonia chrztu przyszłego 
sławnego astronoma, liczne domy należące do 
jego zamożnej kupieckiej rodziny i oczywi-
ście w samym centrum miasta pomnik – ude-
korowany właśnie przez świętujących juwena-
lia studentów uniwersytetu jego imienia. Tego 
dnia dzieci przeszły też próbę uczciwości 
usiłując utrzymać prostą postawę pod Krzywą 
Wieżą i przeżyły strachy w lochach ruin Zam-
ku Krzyżackiego. Pomiędzy atrakcjami prze-
gryzaliśmy pierniki i wstąpiliśmy do cukierni 
z tradycjami, gdzie bywają lody piernikowe.
Sprawdzian pierwszego samodzielnego dłuż-
szego wyjazdu zaliczony. Prawda, że przyjem-
niejszy niż szkolna klasówka? A to, co zostało 
w głowie młodych turystów, nie do przecenie-
nia.
Lublin i Pszczela Wola – 18 maja
Uczniowie klas młodszych wzięli udział  
w wycieczce do Lublina. Dzieci zachwyciła 
uroda zabytków Starego Miasta. Głównymi 
atrakcjami na naszej trasie były: dziedziniec 
zamku, Brama Grodzka - pozostałość po mu-
rze obronnym z czasów Kazimierza Wielkie-
go, plac po Farze - charakterystyczny plac z 
ruinami kościoła, Kościół i Klasztor Domini-
kanów, wieża Trynitarska i Brama Krakow-
ska, którą niegdyś wyjeżdżano do Krakowa. 
Uczniowie poznali lubelskie legendy i zasma-
kowali cebularzy. Dzieci zanim na dobre opu-
ściły Lublin, już planowały następną wyciecz-

kę do tego pięknego miejsca. 
W związku z udziałem klas I-III w progra-
mie i konkursie ,,Eko-pszczoła”, po wizycie  
w Lublinie, udaliśmy się do Pszczelej Woli, 
malowniczo położonej osady 14 km na po-
łudnie od Lublina. Tu znajduje się jedyne w 
Europie technikum pszczelarskie. Pod jego 
patronatem funkcjonuje muzeum pszczelar-
stwa, pracowania pasieczna oraz ścieżka dy-
daktyczna ,,Od kwiatka do miodu”. 
Uczniowie mieli okazję poznać historię bart-
nictwa, cykl rozwojowy pszczół, ich zwy-
czaje, obserwowali życie i pracę pszczół 
ulokowanych w szklanym ulu. Nie obyło się 
bez degustacji miodu i zakupu pszczelich pro-
duktów. Wszyscy uczestnicy wycieczki wyka-
zywali duże zainteresowanie tematem, a ich 
świadomość dotycząca potrzeby ochrony tego 
gatunku zdecydowanie wzrosła. 
Wyjazd do Zakopanego 7-10 czerwca
Nie mogliśmy dopuścić do tego, by uczniowie 
kończący klasę VI nie widzieli prawdziwych 
gór, a niektórzy nie mieli dotąd takiej okazji. 
Stąd pomysł samych uczestników - jedźmy do 
Zakopanego. Energicznej dziesiątce udało się 
namówić dyrektor szkoły na organizację wy-
jazdu. I oto przed nami góry w całej krasie, bo 
pogoda dopisała poza ostatnim dniem. Szósto-
klasiści okazali się przede wszystkim miłośni-
kami wszelkiego rodzaju wyciągów. Wypró-
bowali kolej linowo-terenową na Gubałówkę, 
wyciągi krzesełkowe na Butorowy Wierch  
i Wielką Krokiew oraz kolej linową na Ka-
sprowy Wierch, gdzie przekonali się naocznie, 
że Giewont dominujący swą potężną bryłą nad 
miastem wcale nie jest najwyższy.  Niezmor-
dowani wędrowcy nie mieli tym razem okazji 
zdobywać najwyższych szczytów, ale z Doliną 
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MIęDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI  
W FILII BIBLIOTECZNEJ W JAgODNEM

Kościeliską i Jaskinią Mroźną uporali się bez 
trudu, a po południu mieli jeszcze ochotę na 
wyjście do Aqua Parku.
Poznali mnóstwo postaci związanych z histo-
rią Zakopanego, w tym: Sabałę - pierwszego 
przewodnika tatrzańskiego; T. Chałubińskie-
go - warszawskiego lekarza, który odkrył  
i spopularyzował walory przyrodolecznicze 
miejscowości; ks. Stolarczyka - założyciela  
i pierwszego proboszcza zakopiańskiej pa-
rafii,, K. Makuszyńskiego - znanego autora 
powieści młodzieżowych i twórcę pierwsze-
go polskiego komiksu o Koziołku Matołku. 
Wszyscy oni spoczywają na zabytkowym 
cmentarzyku na Pęksowym Brzyzku. Odwie-
dzając to miejsce uczniowie wykazali się sa-
modzielnie przygotowanymi wiadomościami 
o sławnych Polakach, w tym sportowcach, 
którzy nie tylko godnie reprezentowali nasz 
kraj na zawodach, ale w czasie II wojny świa-
towej brali udział w konspiracji, często przy-
płacając to młodym życiem, jak. B. Czech czy 
H. Marusarzówna. 
Wędrując po sławnym kurorcie nie mogliśmy 
nie wstąpić do Koliby – willi zaprojektowa-
nej przez Stanisława Witkiewicza, by u źródeł 
przekonać się na czym polega styl zakopiań-
ski, którego był twórcą i propagatorem. Mu-
zeum Tatrzańskie, gdzie obejrzeliśmy czarną 
i białą izbę oraz zgromadzone w nich sprzęty 
codziennego użytku, przybliżyło nam życie 

W zaczarowany świat baśni zaprosiliśmy 
dzieci z klas młodszych Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego z Michałówki. Głównym ce-
lem tego spotkania było zaszczepienie wśród 
młodego pokolenia miłości do książek. Na 
początku dzieci zostały zapoznane z historią 
święta, poznały twórczość Hansa Christiana 
Andersena oraz znanych bajkopisarzy. Roz-
wiązywały pisane szyfrem zagadki literowe, 
pomagały uporządkować poplątane tytuły 
baśni, znalazły koszyczek Czerwonego Kap-
turka ze smakołykami oraz wędrowały po 
Zaczarowanym Lesie, w którym mieszkała 
zła czarownica. Nie zabrakło też głośnego 
czytania, dzieci wysłuchały baśni, a następnie 
odpowiadały na zadawane pytania o znanych 
bohaterach. Spotkanie przebiegło w  wesołej  
i sympatycznej atmosferze.

Anna Górka

górali i dało okazję przyjrzenia się ich trady-
cyjnym strojom. Teraz uczniowie wiedzą już, 
co to cucha, portki z parzenicami, kierpce, fil-
cowy kapelusz z kostką … 
Do uporządkowania całokształtu wiedzy przy-
dało się też poprzedzające wyjazd czytanie 
fragmentów Księgi Tatr Jalu Kurka i szpera-
nie na stronach internetowych. Tyle nowych 
wiadomości i doświadczeń zebranych w ciągu 
kilku dni, a w formie o wiele przyjemniejszej 
niż w szkole.

Z wizytą u Tadeusza Kościuszki – 14 czerwca
W 2017 roku przypada dwusetna roczni-
ca śmierci Tadeusza Kościuszki, Naczelni-
ka insurekcji z 1794 roku, bohatera Polski i 
Stanów Zjednoczonych. W związku z tym 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Wła-
dysławowskiej chcąc poszerzyć wiedzę o tak 
znakomitym człowieku udali się do (jedynego  
w Polsce) Muzeum Tadeusza Kościuszki w 
Maciejowicach. Uczestnicy wycieczki obej-
rzeli stałą wystawę dotyczącą życia i działal-
ności wybitnego wodza. 
Pamięć o tragicznej bitwie maciejowickiej z 
10 października 1794 roku przetrwała na tym 
terenie dzięki działalności rodziny Zamoy-
skich osiadłych w majątku Podzamcze, które 
było terenem bitwy. W Podzamczu znajdują 
się pozostałości świetnego niegdyś pałacu i ru-
iny stajni. Ciekawostką jest zachowana dobrze 

lodownia i pozostałości po parku dworskim  
z rzadkimi gatunkami drzew, krzewów i roślin 
zielnych. 
W pobliskiej Krępie, miejscu gdzie naczel-
nik został ranny i dostał się do niewoli rosyj-
skiej, w 1861 roku uczestnicy manifestacji 
patriotycznej usypali kopiec poświęcony Ko-
ściuszce. Obecnie znajduje się on na terenie 
rezerwatu przyrody. Motyw kopca z Krępy 
możemy znaleźć w opowiadaniu Stefana Że-
romskiego ,,Mogiła”. Pisarz krótko przebywał 
w Podzamczu i zafascynowany kopcem i jego 
historią swoje refleksje i dokładny opis miej-
sca umieścił w opowiadaniu. 
Tę ciekawą lekcję historii połączyliśmy  
z zajęciami o tematyce przyrodniczej, gdyż  
w jednym z budynków dworskich w Podzam-
czu mieści się siedziba leśnictwa Malamów-
ka, a w niej Izba Leśno-Przyrodnicza im. Jana 
Pawła II. W tym miejscu uczniowie zgłębili 
swoją wiedzę dotyczącą świata fauny i flo-
ry. Pobyt w Podzamczu zakończyło ognisko  
z pieczeniem kiełbasek. Uczniowie miło i po-
żytecznie spędzili czas zaledwie 30 kilome-
trów od miejsca zamieszkania, tym samym 
potwierdziła się słuszność powiedzenia ,,Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie...”.

Grażyna Traczyk

Jolanta Pyza
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EWA NOWAK – SPOTKANIE  
AUTORSKIE DLA MłODZIEŻY

Pani Ewa Nowak jest wybitną pisarką książek dla 
młodzieży (najbardziej znane utwory to: „Wszyst-
ko, tylko nie mięta”, „Diupa”, „Lawenda w choda-
kach”, „Krzywe 10”, „Bransoletka”), a z zawodu 
pedagogiem - terapeutą, która współpracuje z 
pismami „Cogito”, „Victor Gimnazjalista”, „Victor 
Junior”. Twórczość pisarki skupia się na uczu-
ciach, emocjach i problemach współczesnych 
nastolatków. W jej książkach możecie odnaleźć 
nie tylko ciekawe, porywające historie, ale rów-
nież wskazówki, jak radzić sobie w codziennym 
życiu. Autorka w swoich publikacjach odwołuje 
się do takich wartości jak miłość, wiara w dru-
giego człowieka, szacunek i przyjaźń. W dniu 
6 czerwca mieliśmy przyjemność gościć Panią 
Ewę Nowak w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Woli Rębkowskiej, która opowiedziała młodzie-
ży z tutejszego gimnazjum o swojej twórczości, 
jak również odpowiadała na pytania zadawane 
przez uczestników. Spotkanie upłynęło w miłej i 
sympatycznej atmosferze.                       

Agnieszka Belka

XXXIV KONKURS RECYTATORSKI  
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEgO  

– ELIMINACJE gMINNE
W Filii Bibliotecznej w Rębkowie 17 maja 
zorganizowaliśmy II eliminacje gminne 
XXXIV Konkursu Recytatorskiego dla Dzie-
ci im. Kornela Makuszyńskiego. Komisja w 
składzie: Iwona Poreda – dyrektor Miejsko-
-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwo-
linie, Izabela Miętus – inspektor ds. oświaty, 
kultury i sportu gminy Garwolin, Agnieszka 
Belka – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Woli Rębkowskiej oraz Anna Salamoń-
czyk – kustosz Filii Bibliotecznej w Rudzie 
Talubskiej, po wysłuchaniu 15 recytatorów w 
dwóch grupach wiekowych  zakwalifikowała 
do finału eliminacji powiatowych przyznając:
w kategorii uczniowie klas I- III
I miejsce Amelia Osińska – Szkoła Podsta-
wowa w Rębkowie
II miejsce Hanna Szopa – Szkoła Podstawo-
wa w Rudzie Talubskiej
III miejsce Karolina Zielińska – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej
Wyróżnienia: Emilia Pytel – Szkoła Pod-
stawowa w Rębkowie, Klaudia Dębowska – 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Ręb-
kowskiej
w kategorii uczniowie klas IV – VI
I miejsce Amelia Głowala – Szkoła Podsta-
wowa w Wilkowyi
II miejsce Krzysztof Góźdź – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej
III miejsce Mateusz Dębecki - Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej 
Wyróżnienia: Hanna Pytel - Szkoła Podsta-
wowa w Rębkowie, Alicja Kocyk - Szkoła 
Podstawowa w Wilkowyi
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książ-
kowe oraz pamiątkowe dyplomy za udział  
w konkursie. Zwycięzcom dziękujemy i gra-
tulujemy.

Gratulujemy również Krzysztofowi Goździo-
wi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli 
Rębkowskiej, który w etapie powiatowym za-
jął II miejsce w kategorii klas IV-VI.

Agnieszka Belka
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ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ –  
WYCIECZKA ROWEROWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Ręb-
kowskiej 17 czerwca 2017 roku brała udział 
w ogólnopolskiej akcji „ODJAZDOWY BI-
BLIOTEKARZ”. Jest to akcja, w której bi-
bliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek 
oraz rowerów, przejeżdżając przez określoną 
trasę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić 
czas w gronie osób o podobnych pasjach. Ze-
braliśmy się o godz. 13.00 przed biblioteką, 
skąd wyruszyliśmy do Łucznicy.  Na miejscu 
zapoznaliśmy się z historią samego dworu, 
która była niegdyś jednym z folwarków dóbr 
osieckich należących do rodu Potockich. W 
grudniu 1811 roku za zasługi wojenne, książę 
Józef Poniatowski został właścicielem dóbr 
osieckich w departamencie warszawskim. Po 
śmierci księcia Józefa w 1813 roku dobra te 
weszły w posiadanie hrabiego Aleksandra 
Potockiego z Wilna. Około roku 1846 wybu-
dowano murowany dwór oraz zabudowania 
gospodarcze oraz został założony park, któ-
rego resztki zachowały się do dzisiaj. Wśród 
starych drzew jest wspaniały kilkusetletni dąb 
szypułkowy, o pięknie uformowanej koronie. 
Dnia 22 września 1934 roku na kilka dni przed 
śmiercią ostatni właściciel Łucznicy Jakub 
Ksawery Aleksander hrabia Potocki, ostatni 
właściciel Łucznicy, sporządził testament. 
Przekazał wszystkie swoje dobra na rzecz 
fundacji, której celem „jest przyczynienie się 
do ulżenia doli ludzkości, a Narodu Polskie-
go w szczególności”. Na miejscu zostaliśmy 
oprowadzeni po parku, zwiedziliśmy pracow-
nie i poznaliśmy różne formy rękodzieła arty-

stycznego. Zgłębiliśmy tajniki powstawania 
ceramiki oraz jej historię. Po zwiedzaniu mo-
gliśmy chwilę odpocząć przy grillu i wspól-
nych rozmowach. Choć pogoda na początku 
wyjazdu nie była sprzyjająca, humor dopisał 
wszystkim. Dziękujemy wszystkim za aktyw-
ny udział oraz świetną zabawę.

Agnieszka Belka

Anna Górka

ŻYCIE I ZACHOWANIE PSZCZÓł  
- SPOTKANIE Z PSZCZELARZEM

Gminna Biblioteka Publiczna w Woli 
Rębkowskiej 26 maja zorganizowała 
spotkanie edukacyjne dla dorosłych  
z pszczelarzem panem Bogdanem 
Dziubakiem. Na spotkaniu pan Bogdan 
wprowadził nas do zawodu, pokazał 
elementy ula oraz przyrządy, jakimi 
posługuje się pszczelarz. Uczestnicy 
dowiedzieli się, jak wybiera się miód 
z ula i do czego służą takie tajemnicze 
sprzęty, jak podkurzacz czy podkar-
miaczka. W atrakcyjny i dostosowany 
do wieku odbiorców sposób, przedsta-
wił cykl rozwoju pszczół  i omówił ich 
rolę w środowisku. Pan Bogdan pod-
kreślił, że w dobie ginącego gatunku, 
ale i ginących zawodów pszczelarzy 

oraz bartników, należy tę wiedzę propagować, tak, by wszystkimi sposobami zwiększać liczebność pszczół. W drugiej części spotkania każdy  
z uczestników otrzymał plaster woskowy i sznurek, następnie wykonał woskową świecę. Na koniec warsztatów była możliwość zakupienia pro-
duktów z pasieki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą i sympatyczną atmosferę, która towarzyszyła podczas całego spotkania.

Agnieszka Belka
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TYDZIEŃ głOśNEgO CZYTANIA  
W BIBLIOTEKACH gMINY gARWOLIN

Biblioteki gminy Garwolin w tym roku po-
stanowiły przybliżyć twórczość Marii Ko-
nopnickiej w 175 rocznicę urodzin pisarki. 
Wybitna polska poetka i nowelistka okresu re-
alizmu, krytyk literacki, publicystka, tłumaczka  
i działaczka na rzecz praw kobiet wpisała się 
na stałe w kanon pisarzy, tworzących literatu-
rę dla dzieci i nie tylko. Do najbardziej zna-
nych utworów zaliczamy:  „Na jagody”, „O 
krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Co słonko 
widziało”, „O Janku wędrowniczku”, „Stefek 
Burczymucha” i wiele innych opowieści. Do 

wysłuchania twórczości pisarki zaprosiliśmy 
dzieci ze szkół gminy Garwolin. Z tej okazji 
radni oraz samorządowcy czytali dzieciom 
utwory Marii Konopnickiej. 
•22 maj – Filia Biblioteczna w Jagodnem – 
pani Karolina Kasprzak – z-ca wójta gminy 
Garwolin
•23 maj – Filia Biblioteczna w Rębkowie –  
pani Violetta Sikora – radna gminy Garwolin
•24 maj – Gminna Biblioteka Publiczna  
w Woli Rębkowskiej – pani Iwona Pluta – 
przewodnicząca rady gminy Garwolin

•25 maj – Filia Biblioteczna w Rudzie Ta-
lubskiej –  pan Marcin Kołodziejczyk – wójt 
gminy Garwolin
Na zakończenie każdego spotkania dzieci 
otrzymały słodki upominek. Dziękujemy sa-
morządowcom za to, że znaleźli czas odwie-
dzić nasze biblioteki i poczytać dzieciom, a 
dzieciom i ich opiekunom za liczne przybycie 
oraz miłą atmosferę podczas spotkania.

Agnieszka Belka, Anna Górka

MAJ  MIESIĄCEM  BIBLIOTEK  
- WYCIECZKI DO BIBLIOTEKI

Maj jest miesiącem bibliotek. W związku  
z tym do naszych placówek przychodzą przed-
szkolaki wraz z opiekunami. Wycieczki mają 
na celu rozbudzić zainteresowania czytelni-
cze, kształtować poczucie szacunku dla ksią-
żek, wyrabiać u dzieci nawyk korzystania ze 
zbiorów biblioteki, poznać pracę bibliotekarza 
oraz wzbogacić słownictwo dzieci. Podczas 
spotkania Panie bibliotekarki opowiadały dzie-
ciom o swojej pracy, jak również zapoznały  
z zasadami zachowania w bibliotece oraz za-
chęcały dzieci do przychodzenia wraz z rodzi-
cami, dziadkami czy starszym rodzeństwem  
i wypożyczania książek. Ponadto przedszko-
laki wysłuchały kilku wierszy, zagadek oraz  
z wielkim zainteresowaniem oglądały ciekawe 
książki. Spotkania odbyły się w radosnej at-
mosferze, za co serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Belka
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EKOLOgICZNE  
WARSZTATY Z SOKOłEM

Ekologiczne warsztaty z sokołem to projekt 
realizowany przy współpracy Urzędu Gminy 
Garwolin oraz Gminnego Centrum Animacji 
Kultury w Sulbinach. Warsztaty edukacyjne 
dofinansowane były przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. 
Projekt miał charakter otwarty powiatowy. 
Skierowany był do uczniów szkół podstawo-
wych klas IV – VI i gimnazjum klas I – III  
z terenu garwolińskiego oraz nauczycieli. 
Czas realizacji projektu to 1 kwietnia 2017 r. – 
30 czerwca 2017 r.  Założeniem projektu było 
uwrażliwienie uczniów na problemy związa-
ne z poszanowaniem przyrody, z ochroną ga-
tunków zagrożonych ptaków, rozpoznawanie 
ptaków, reagowanie na ich potrzeby, nabycie 

opiekuńczej postawy wobec istot żywych oraz 
umożliwienie uczniom wykonywania budek 
lęgowych dla różnych gatunków ptaków. 
Warsztaty składały się z dwóch podstawo-
wych części:
- zajęcia teoretyczne na temat niesamowitych 
ptasich drapieżników, które poprowadził so-
kolnik, pan Jarosław Przydacz. Nie zabrakło 
żywych eksponatów, w warsztatach uczestni-
czyły: sowa, sokół oraz jastrząb.
- zajęcia praktyczne polegały na samodziel-
nym zbudowaniu 5 rodzajów budek lęgowych 
dla ptaków: sowy, dudka, szpaka, wróbla i 
sikorki. Każda grupa warsztatowa dostała ze-
staw budek do samodzielnego składania, czyli 
deseczki oraz oprzyrządowanie (gwoździe, 
wkręty różnej długości).
Na warsztaty zakwalifikowały się następu-
jące szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie 
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Garwolinie, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Puł-

ku Strzelców Konnych, Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa Kuźnia Talentów w Chotyni, Ze-
spół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Królowej Jadwigi w Uninie, Zespół Szkolno 
– Przedszkolny w Woli Rębkowskiej, Zespół 
Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego w Michałówce, Zespół Szkół Pu-
blicznych Publiczne Gimnazjum w Michałów-
ce, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Woli Rębkowskiej, Szkoła Podstawowa im. 
Armii Krajowej w Rębkowie, Zespół Szkół 
im. Ks. Bronisława Markiewicza Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Woli Władysła-
wowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Marii Wójcik w Wilkowyi.
Dla każdej szkoły, w ramach warsztatów 

„Ekologiczne Warsztaty z Sokołem”, zostały 
przekazane książki pt. „Pomysłowe domki 
dla ptaków” Sigrid Tinz. W książce można 
znaleźć wiele informacji nt. budek lęgowych, 
karmników, poideł dla ptaków, jak i z czego 
je wykonać oraz wymiary potrzebne do budo-
wy. Część budek lęgowych została przekaza-
na dla szkół, pozostałe zabrało Nadleśnictwo 
z Garwolina. Wszyscy zobowiązali się do 
umieszczenia powierzonych budek zgodnie 
z przeznaczeniem lub jako eksponaty eduka-
cyjne w placówkach oświatowych, celem ich 
wykorzystania. 
Po zakończeniu warsztatów wszystkie dzieci 
dostały specjalne certyfikaty poświadczające 
udział w warsztatach.
Ekologiczne warsztaty z Sokołem to także za-
jęcia dydaktyczno – wychowawcze zmierzają-
ce do zintegrowania grupy oraz zainteresowa-
nia bogatym światem przyrody. Współczesna 
sytuacja na świecie skłania nas do uczenia 

dzieci już od najmłodszych lat, jak ważne jest 
to, co nas otacza. Co należy robić, by to chro-
nić. Równie ważne jest obserwowanie, poka-
zywanie, odkrywanie tego, co ciekawe i warte 
głębszego poznania.
Pożyteczne prace to wykonywanie jakichś 
czynności na rzecz innych lub dla dobra ogó-
łu. Posiadają one wiele walorów wychowaw-
czych. Przede wszystkim uczą dzieci bezinte-
resowności, kształtują postawę poszanowania 
wspólnego dobra, wyrabiają nawyk dostrze-
gania potrzeb innych. Dzięki nim uczniowie 
mogą zauważyć, że praca wykonywana dla 
kogoś może przynieść wiele radości i satys-
fakcji.  Tak więc „Ekologiczne warsztaty  
z Sokołem” to pożyteczna praca dla dzieci 
oraz ptasich drapieżników. 
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TęTNIĄCE ŻYCIEM

WYSTAWA PRAC

NIE JESTEM SAMA to projekt realizowany przy współpracy Urzędu Miasta Garwo-
lin, Stowarzyszenia Tętniące Życiem oraz Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sul-
binach. W ramach tego projektu odbywają się zajęcia plastyczne, malarstwo, warsztaty 
z ceramiki i witrażu w GCAK w Sulbinach, które prowadzi Kinga Smak.
Założycielkami Fundacji „Tętniące Życiem” są Barbara Jarzyna i Agnieszka Sadow-
ska-Janiec. Fundacja powstała głównie z myślą o kobietach i jest odpowiedzią na sze-
roko pojęte potrzeby kobiet. Jest miejscem dla każdej kobiety tej spełnionej, ale przede 
wszystkim tej, która boryka się z różnymi problemami. Misją Fundacji jest pomoc  
w trudnych momentach życia, w przemianie, w chorobie, trudnych chwilach, z którymi 
sobie nie radzi. Fundacja działa tak, aby nauczyć kobiety czerpać bogactwo z własnego 
wnętrza, przekazać wiedzę, jak zadbać o duszę i ciało. 

W Gminnym Centrum Animacji Kultury  
w Sulbinach 12 czerwca br. o godz. 17 odbyła 
się kolejna wystawa prac uczestników kur-
su rysunku i malarstwa. Zajęcia z malarstwa  
i z rysunku prowadzone są już 3 lata. Wernisaż 
otworzyła dyrektor GCAK  Kinga Smak oraz 
instruktor malarstwa Aneta Niedźwiedzka.  
W przemówieniu znalazły się słowa podzię-
kowania dla wszystkich uczestników kursu 
za roczną współpracę. Na wystawę przybył 

wójt gminy Garwolin oraz radni Jerzy Dziak, 
Waldemar Krupa i Małgorzata Żołądek. Pan 
wójt  – Marcin Kołodziejczyk był zaskoczony 
tak wysokim poziomem, stwierdził, że co roku 
prace są coraz lepsze i już jest ciekaw wysta-
wy w przyszłym roku.  
Uczestnicy kursu malowali głównie na płót-
nie olejami i akrylami, ale także pojawiły się 
akwarele, cienkopis, ołówek, węgiel, tusz. 
Tematem prac były pejzaże, kwiaty, martwa 

natura, konie i inne zwierzęta.
Każdy z uczestników kursu dostał symbolicz-
ną różę, a wszyscy przybyli wznieśli wspólny 
toast. Po oficjalnej części wernisażu nadszedł 
czas na osobiste rozmowy przy okolicznościo-
wym poczęstunku. 
Zapraszamy wszystkich lubiących rysować  
i malować na następne zajęcia, które zaczną 
się w październiku. 
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II WYśCIg KOLARSKI  PAR MIESZANYCH  
O PUCHAR WÓJTA gMINY gARWOLIN

W niedzielę 11 czerwca 2017 roku przy 
współpracy Garwolińskiego Stowarzysze-
nia Kolarskiego „Horyzont” oraz Gminne-
go Centrum Animacji Kultury w Sulbinach 
odbył się wyścig kolarski par mieszanych  
o puchar Wójta Gminy Garwolin. Uczestnicy 
wystartowali w 2 kategoriach: rower szosowy 
oraz rower dowolny. Trasa kolarska wynosiła 
25 km, natomiast trasa rowerowa 10 km. Wy-
ścig odbył się w miłej atmosferze i sportowej 
rywalizacji. Każde 5 sekund na trasie miało 
ogromne znaczenie.
Zmagania zawodników rozpoczęły się o go-
dzinie 11.00. Start zawodników na trasie ro-
werowej rozpoczął się w miejscowości Sul-
biny, następnie uczestnicy przejechali przez 

I miejsce Sylwia Stoń i Mateusz Mikulski  
z czasem 39:47:50;
II miejsce Sylwia Powałka i Tomasz Janisie-
wicz z czasem 39:52:25;
III miejsce Marta Janisiewicz i Marcin Gon-
tarczyk z czasem 40:37:26.

W kategorii II rower szosowy 25 km na po-
dium stanęli:
I miejsce Ewa Piesio i Krystian Paziewski  
z czasem 46:46:43;
II miejsce Agnieszka Latuszek i Jarosław La-
tuszek z czasem 48:40:96;
III miejsce Karolina Jończyk i Zbigniew Dą-
browski z czasem 48:53:71 .
W kategorii  I rower dowolny na 10 km kla-

z czasem 29:19:81;
III miejsce Joanna Brauze i Henryk Górski  
z czasem 32:33:14

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulu-
jemy.  

KLASYFIKACJA

ROWER SZOSOWY – KAT I       ; 25 km
I Sylwia Stoń
Mateusz Mikulski 134 39:47:50
II Sylwia Powałka
Tomasz Janisiewicz 131 39:52:25
III Marta Janisiewicz
Marcin Gontarczyk 132 40:37:26

rondo w Rudzie Talubskiej, do Lucina, Gar-
wolina i powrót na metę do Sulbin. Natomiast 
trasa kolarska przebiegała od Sulbin w stronę 
ronda przy miejscowości Mierżączka na drogę 
krajową nr 17, do Kacprówka, Pilczyna, Ła-
skarzewa, Woli Rowskiej, Taluby, Rudy Ta-
lubskiej i Sulbin.
W wyścigu wzięło udział 11 par.
W kategorii I rower szosowy 25 km na podium 
stanęli:

syfikacja wyglądała następująco: 
I miejsce Martyna Dąbrowska i Krzysztof Mi-
chalik z czasem 25:20:21; 
II miejsce Dominika Ślińska i Daniel Śliński z 
czasem 26:15:23, 
W kategorii  II rower dowolny na 10 km na 
podium stanęli: 
I miejsce Małgorzata Gańko i Mariusz Kra-
jewski z czasem 23:37:66;
II  miejsce Monika Wielgosz i Jacek Wielgosz 

ROWER SZOSOWY – KAT II        ; 25km
I Ewa Piesio
Krystian Paziewski 151 46:46:43
II Agnieszka Latuszek
Jarosław Latuszek 152 48:40:96
III Karolina Jończyk
Zbigniew Dąbrowski 48:53:71

ROWER DOWOLNY – KAT I       ; 10km
I Martyna Dębowska
Krzysztof Michalik 102 25:20:21
II Dominika Ślińska
Daniel Śliński 101 26:15:23

ROWER DOWOLNY – KAT II        ; 10km
I Małgorzata Gańko
Mariusz Krajewski 111 23:37:66
II Monika Wielgosz
Jacek Wielgosz 112 29:19:81
III Joanna Brauze
Henryk Górski 113 32:33:14


