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Uroczystości pod Dąbrową  

 

 

Tak wyglądała  gmina Ciepielów i jej okolice  w drugiej połowie XVI wieku.  
Aby zobaczyć jak wygląda dzisiaj zapraszamy na 10 i 11 stronę biuletynu. 
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Szanowni Państwo ! 
 
 Minęło już ponad pół roku od momentu wyboru mojej osoby  
na stanowisko Wójta Gminy. Ten okres, bardzo wzmożonej pracy,  
można podzielić na dwie części. Pierwsza to opracowanie budżetu  
gminy, który jednogłośnie został przyjęty przez radnych gminy.  
Drugi to okres przygotowywania inwestycji i ich realizacja. 
 Tworząc budżet starałem się tak zaplanować inwestycje,  
by przede wszystkim spełnić oczekiwania mieszkańców gminy.  

By realizować to czego wszyscy pragniemy, co jest nam  
potrzebne do normalnego życia.  Nie jest to zadanie łatwe,  
bo i potrzeby są ogromne.  

Priorytetowymi wg mnie inwestycjami stojącymi przed naszą  
gminą w najbliższych latach są budowa wodociągów oraz modernizacja  
i budowa dróg. Dzisiaj posiadamy niespełna 12 km sieci wodociągowej, gdy potrzeby wynoszą ponad 150 km 
sieci. Potrzeby są olbrzymie, o czym świadczyć może corocznie doświadczająca nas susza. W tym roku brak 
opadów jest tak dotkliwy, że zwróciłem się do Wojewody Mazowieckiego o ogłoszenie na terenie gminy Ciepielów 
klęski suszy. Duże straty w uprawach, może choć w niewielkim stopniu zniweluje możliwość uzyskania tanich 
kredytów suszowych. 

Budowa wodociągów ma ułatwić nam życie oraz poprawić komfort gospodarowania. W tym roku 
zaplanowaliśmy budowę wodociągu w Wielgiem ( 13 km sieci), na przyszły planowana jest jeszcze większa linia 
wodociągu, bo o długości 40 km ( Marianki – Wielgie pod lasem – Łaziska – Chotyze - Kałków – Ciepielów).  

Dodatkowo budujemy trzy ogólnowiejskie studnie głębinowe w miejscowościach: Sajdy, Kawęczyn                 
i Pasieki, co chociaż doraźnie rozwiąże problem braku wody w tych sołectwach. Rozpoczęty proces inwestycji 
wodociągowych planujemy kontynuować co roku, tak aby już wkrótce wszystkie miejscowości gminy wyposażone  
były w wodociągi. Drugim priorytetem są drogi. W tym roku planujemy wybudowanie pięciu odcinków dróg 
gminnych. Od jesieni będziemy starali się zrezygnować z utwardzenia naszych dróg szlaką na rzecz droższego          
ale posiadającego lepsze zalety zarówno zdrowotne jak i jakościowe kruszywa kamiennego. 
 Przed okresem zimowym zamierzamy dokonać kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w całej 
gminie, będzie to wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz założenie zegarów 
astronomicznych.  W przyszłym roku postaramy się założyć linie oświetleniowe wszędzie tam gdzie do tej pory ich 
nie było. Oświetlenie uliczne obiecywane jest przed każdymi wyborami, pora wreszcie spełnić państwa oczekiwania 
w tym zakresie i rozświetlić naszą gminę. 
 Przez te ponad sześć miesięcy zrealizowaliśmy już część zaplanowanych na 2005 rok inwestycji.              
Między innymi oddano jedną z głównych inwestycji  2005 roku - most na rzece Iłżance w miejscowości Rekówka. 
Ułożyliśmy pokaźny chodnik przy drodze krajowej w Ciepielowie, a także z oszczędności poczynionych na płacach 
administracji gminnej zakupiliśmy samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach.   
 Przygotowaliśmy i złożyliśmy wnioski o dofinansowanie zadań w ramach środków z Unii Europejskiej.  
I tak w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego złożyliśmy dwa wnioski, jeden na zagospodarowanie parku               
w Ciepielowie, drugi na dokończenie budowy domu ludowego w Wielgiem. Planowany udział środków gminy w tych 
inwestycjach to tylko 10% kosztów inwestycji. Obecnie oczekujemy na zakończenie procedury rozpatrywania 
przedmiotowych wniosków. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
przygotowaliśmy wniosek na budowę drogi Gardzienice Kolonia – Stare Gardzienice – Ciepielów.  
 Realizacja budżetu to także dążenie do pozyskiwania innych niż unijne środków finansowych. 
Podsumowując pierwsze półrocze, uzyskaliśmy między innymi: 50.000,-zł na realizację chodnika w Ciepielowie            
( ul. Sandomierska), środki pochodzą z Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad, 50.000,-zł w ramach 
grantu Ministra Gospodarki i Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji, 60.000,-zł na budowę drogi                    
w Dreźnie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz 30.000,-zł na budowę drogi w Ranachowie „B”, 8.000,-zł 
dofinansowania zakupu nowości książkowych do gminnej biblioteki, a także  9.000,-zł na przebudowę miejsca 
pamięci pod Dąbrową. Łącznie uzyskaliśmy już ponad 200.000,-zł środków pochodzących spoza budżetu 
gminy. 

Pozyskanie środków wymaga ciężkich nakładów pracy, 
a przed wszystkim pomocy osób, które zawsze służą naszej 
lokalnej społeczności. W tym miejscu chciałbym podkreślić 
pomoc jaką niesie gminie radny sejmiku mazowieckiego Henryk 
Maziarek, dzięki któremu od dawna uzyskujemy bardzo duże 
wsparcie finansowe realizowanych inwestycji. 

Przed nami okres letni. Dla rolników to czas żniw, dla 
gminy okres zakończenia procedur przetargowych  
i przystąpienia do realizacji zaplanowanych na drugie półrocze 
zadań.  

Życzę wszystkim rolnikom aby pomimo nie 
sprzyjających warunków pogodowych tegoroczne zbiory były 
satysfakcjonujące, a poczynione przez gminę inwestycje  
ułatwiały im gospodarowanie.  

                           Wójt Gminy Ciepielów  
                               Artur Szewczyk 

 
 

Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wójt 
Gminy Ciepielów oraz Dyrektor Mazowieckiego Urzędu Pracy  
w Warszawie Tadeusz Zając, w chwilę po przekazaniu grantu  
na utworzenie Gminnego Centrum Informacji  w Ciepielowie.  

      
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, dnia 27 czerwca 2005 roku 
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Z GARDZIENIC NA WIEJSKĄ 
 „Postacią, wybitną w skali lokalnej 
i regionalnej, ale również nietuzinkową  
w skali ogólnopolskiej, był Wacław Długosz  
z Gardzienic koło Ciepielowa – działacz  
niepodległościowy, społecznik, poseł    
na Sejm RP w latach 1928 – 1939 
i Wicemarszałek jego ostatniej, przed wojną  
kadencji”     
                                                   ( ze wstępu) 

 
W Publicznym Gimnazjum  

w Ciepielowie miała miejsce prezentacja książki  
„Z Gardzienic na Wiejską - Wacław Długosz  
1892 – 1967” autorstwa  znanego  
radomskiego historyka Piotra Tusińskiego. 
 Książka opisuje życie wybitnego,  
aczkolwiek prawie zapomnianego przez nas  
mieszkańca naszej gminy Wacława Długosza. 

Prezentacja z udziałem najbliższych  
członków rodu Długoszów, zaproszonych  
gości, wśród których oczywiście nie zabrakło mieszkańców Gardzienic gdzie mieszkał Wacław Długosz, rozpoczęła 
się od przypomnienia życia Wacława Długosza. Autor książki, przypomniał sylwetkę Wacława Długosza, posła na 
Sejm RP w latach 1928 – 1939, wicemarszałka Sejmu ostatniej przed II wojna światową kadencji. Lata okupacji 
spędził w Rumunii, potem powrócił do Polski, ale nie pełnił już żadnej funkcji publicznej. Mieszkał w Gardzienicach.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najpierw był działaczem niepodległościowym, następnie społecznikiem  
bardzo oddanym chłopskim sprawom. Był nawet nazywany „chłopskim  
Jezusem”. Do dziś najstarsi mieszkańcy Gardzienic mówią o nim z dużym  
szacunkiem. Po zakończeniu II wojny światowej otrzymał propozycję 
zostania wiceministrem rolnictwa, ale odmówił ponieważ nie chciał mieć  
nic wspólnego z totalitarnym reżimem – opowiadał o Wacławie Długoszu  
autor książki Piotr Tusiński. 
 Po zakończeniu prezentacji, jej uczestnicy udali się na cmentarz  
w Ciepielowie, gdzie Wójt Gminy złożył w imieniu całej naszej lokalnej  
społeczności wieniec na grobie Wicemarszałka Sejmu. 
 Książka wydana została przez Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”. 
Jest to już kolejna publikacja stowarzyszenia związana z naszą gminą. 

Z książką można zapoznać się w gminnej bibliotece publicznej,  
można ją także nabyć w kiosku w Ciepielowie.   
 
STOPNIE OFICERSKIE 
 Wojskowa uroczystość nadania stopni oficerskich odbyła się w budynku 
urzędu gminy w Ciepielowie. W obecności przedstawicieli Wojskowej Komendy  
Uzupełnień w Kozienicach, mieszkańcy naszej gminy za udział  w walkach  
o niepodległość Polski podczas II wojny światowej otrzymali mianowania na wyższe  
stopnie wojskowe. Mianowania przyznane przez Prezydent Rzeczypospolitej  
Polskiej oraz Ministra Obrony Narodowej wręczył Komendant WKU w Kozienicach  
podpułkownik Zbigniew Wieczorek.  
 Na stopień Podporucznika Wojska Polskiego mianowany został  
Pan Tadeusz Urbański z Kochanowa oraz Pan Tadeusz Madejski  
z Podgórza. Na stopień porucznika mianowany został  
Pan popr. Marian Łyczak z Bielan. 
 Wszystkim serdecznie gratulujemy awansu i wyróżnienia.     
     
 
 

 

 zaproszeni na promocję książki goście  

 

autor książki składa dedykacje   

książka wraz z dedykacją autora dla mieszkańców gminy Ciepielów  
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PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW 
Strażacy ze wszystkich jednostek OSP   

z naszej gminy wzięli udział w V Ogólnopolskiej  
Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. 

Historia strażackich pielgrzymek sięga czasów 
 sprzed II wojny światowej. Największym  
wydarzeniem w przedwojennych dziejach polskiego  
pożarnictwa był zjazd strażactwa na Jasnej Górze 
1939 roku.  Następne pielgrzymki odbyły  
się w 1991 r., 1992r. i w 1999 roku.  
W tym roku przypadła kolejna V Pielgrzymka  
Strażaków, która stała się jednocześnie  
zakończeniem obchodów 1700 - lecia męczeńskiej  
śmierci Świętego Floriana, patrona strażaków.   
 Ponad 60 naszych strażaków, dwoma  
autobusami w zwartej kolumnie od wczesnych  
godzin porannych ruszyło ku Jasnogórskiemu  
Sanktuarium. W dniu pielgrzymki pogoda nie  
rozpieszczała, prawie do samego rozpoczęcia  
głównej Mszy Świętej odprawionej w intencji  
pożarnictwa na Błoniach Jasnogórskich padał  
deszcz. Nie przeszkodziło to jednak, ani  
w przemarszu naszych strażaków przez  
centrum Częstochowy, nie przeszkodziło także  
w wysłuchaniu już bezpośrednio przed klasztorem 
koncertu orkiestr dętych Ochotniczych Straży  
Pożarnych z terenu całej polski. 
 Warto było iść w strugach deszczu, by  
uczestniczyć w tej jakże pięknej uroczystości.  

Gdy jednocześnie zagrało ponad 30 orkiestr  
dętych, nawet „anioły w niebie przestały płakać”,  
a zamiast deszczu i chmur, pojawiło się słońce,  
które towarzyszyło pielgrzymom już do końca dnia. 
 Podczas Mszy Św. strażacy złożyli hołd  
i dziękczynienie Matce Przenajświętszej.  

„Uczestniczymy w pielgrzymce, by złożyć  
podziękowanie za spokojną i bezpieczną służbę 
za szczęśliwe powroty z akcji do domu i wyprosić  
łaski dla nas i naszych rodzin”– mówili uczestnicy  
pielgrzymki. Po Msz. Św. strażacy udali się  
na zwiedzanie Klasztoru Jasnogórskiego, zwłaszcza  
kaplicy Matki Boskiej, która w tym dniu z odsłoniętym  
obrazem Matki Bożej była cały czas dostępna dla  
strażaków.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

] 

Ślubowanie 
 

Najświętsza Maryjo Panno 
Bogurodzico Dziewico 

My Polacy Strażacy – Ratownicy 
Zebrani Dziś u Twego Tronu 

na Jasnej Górze 
Składając korny hołd 

i dziękczynienie, polecamy Twojej 
Matczynej Opiece naszą służbę 

strażacką 
 

Jednocześnie ślubujemy: 
- Wiary Ojców dochować, 
- Życia i mienia naszych Braci ze 
wszystkich sił bronić 
- Cnoty Rycerskie Naszego Patrona 
św. Floriana naśladować, 
- Dla dobra Ojczyzny ze wszystkich 
sił pracować 

Tak nam dopomóż Bóg 
i Najświętsza Królowo Polski – 
Maryjo! 

 
Odnowienie ślubowania 

- Jasna Góra 2005 
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STYPENDIA SZKOLNE 
Od stycznia 2005 roku obowiązują nowe zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów wynikające               

z ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku zmieniającej ustawę o systemie oświaty.  
Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie danej gminy, znajdującemu się         

w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie /tj. 316,- zł  na jedną osobę/. 
Po ogłoszeniu wiadomości o możliwości składania wniosków stypendialnych, do nasze urzędu gminy łącznie 
wpłynęło 269 wniosków. Wnioski można było składać łącznie dla kilku dzieci, co zmniejszyło i tak dużą wymaganą 
ustawowo liczbą dokumentów. 

  Komisja Stypendialna biorąc pod uwagę kryterium dochodowe oraz kompletność dokumentów 
postanowiła, że: 
1/ 250 wniosków zakwalifikowała jako wnioski pełne 
2/ 12 wniosków odrzuciła z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe  
3/  6 wniosków odrzuciła z uwagi na niedostarczenie brakujących zaświadczeń 
4/ 1 wniosek odrzuciła z uwagi na śmierć wnioskodawcy i braku opiekuna prawnego uczniów. 

Po przeanalizowaniu 250 wniosków, dotyczących łącznie 508 uczniów uprawnionych do przyznania 
stypendium szkolnego, Wójt Gminy zadecydował, że stypendium przyznajemy każdemu uprawnionemu uczniowi. 
Każdy uczeń spełniający ustalone kryterium socjalne mógł otrzymać stypendium z wyrównaniem od stycznia 2005 
roku. Niestety przyznana dotacja celowa dla naszej gminy na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej 
dla uczniów o charakterze socjalnym okazała się zbyt niska, aby pieniędzy wystarczyło na wyrównanie                     
za 6 miesięcy tj. styczeń-czerwiec 2005 roku.  Dlatego też Wójt  zadecydował, żeby pieniądze, które otrzymaliśmy 
w formie dotacji, podzielić dla wszystkich spełniających kryterium 316,-zl na osobę, w wyniku czego każdemu 
uprawnionemu uczniowi przyznano po 45 zł miesięcznie z wyrównaniem za 2 miesiące. Wnioskodawcy byli 
rozczarowani bo dostali mniej niż oczekiwali i nie w gotówce lecz tak jak ustawa wyraźnie nakazuje przyznawanie 
pomocy rzeczowej w formie refundacji poniesionych kosztów.  

Jak zwykle rządzący przeliczyli się w szacunkach i przeznaczyli na wypłatę stypendiów za mało pieniędzy. 
Zadanie to zostało gminie zlecone wraz z obsługą systemu stypendialnego. Wszystkie pieniądze, która gmina 
uzyskała skierowaliśmy na realizację wypłat stypendii szkolnych.  

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2005/2006 składa się do 15 września danego 
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Ciepielowie. 

Joanna Kaczmarzyk 

ZAWODY WĘDKARSKIE 
  W Solcu nad Wisłą odbyły się zawody spławikowe o tytuł mistrza koła  
Polskiego Związku Wędkarskiego na rok 2005  (12 koło PZW w Ciepielowie).  
Początkowo zawody miały odbyć się w miejscowości Chotcza, jednakże  
niesprzyjające warunki, spowodowały, że w ostatniej niemalże chwili zmieniono  
miejsce zawodów.  

W zawodach o puchar Wójta Gminy udział wzięli zrzeszeni w kole juniorzy 
i seniorzy. Po zbiórce zawodników, organizatorzy sporządzili listę uczestników,  
następnie dokonano losowania stanowisk, przy których wędkarze na czas łowili  
ryby.  Po upływie określonego regulaminem zawodów czasu przeznaczonego  
na połów ryb, nastąpiło ważenie ryb. 
W kategorii juniorów zwyciężyli : I miejsce – Dawid Kazimierski, II miejsce –  
Karol Rusinowski, III miejsce – Hubert Rożek. 
W kategorii seniorów: I miejsce – Zbigniew Lasota, II miejsce – Tomasz Kozieł,  
III miejsce – Marek Wesołowski. 
 Po wręczeniu okolicznościowych dyplomów i pucharów, już  przy  
kiełbaskach z grila, dzielono się spostrzeżeniami na temat rybich zdobyczy,  
sprzętu wędkarskiego, użytych przynęt i innych tajników wędkarskich.      
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GMINNE CENTRUM INFORMACJI 
                    Pierwsze Gminne Centrum Informacji w powiecie lipskim zostanie   
        w najbliższym czasie uruchomione na terenie naszej gminy. W bieżącym roku  
        została ogłoszona przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy we współpracy   
        z Wojewódzkimi Urzędami Pracy, IV edycja konkursu dotyczącego tworzenia  
        w gminach tzw. Gminnych Centrów Informacji „GCI”.  
          Głównym celem tworzenia Gminnych Centów Informacji, działających         
        w ramach ogólnopolskiej sieci „GCI” jest przede wszystkim: - usunięcie  
        absolwentom szkół, przeszkód związanych z brakiem dostępu do   
        nowoczesnych technologii przekazu informacji, - wspieranie dążenia    
        absolwentów szkół na rzecz podjęcia przez nich pracy oraz podnoszenia  
        poziomu posiadanych kwalifikacji, - zapewnienie dostępu do aktualnych    
        informacji w zakresie problematyki rynku pracy, - zapewnienie absolwentom   
        zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego, - zwiększenia szans na  
        uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia przez absolwentów oraz osób 

szukających pracy. Zadaniem Gminnego Centrum Informacji jest stworzenie lokalnego ośrodka ukierunkowanego 
na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie 
łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu  
informacji. 
 Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, o czym może  
świadczyć chociażby fakt możliwości otrzymania dofinansowania tzw.  
Grantu Ministra i Gospodarki i Pracy w kwocie 50.000,-zł.  

Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków nadesłanych  
na konkurs, także naszego (92 strony), komisja konkursowa przyznała  
granty tylko 20 gminom województwa mazowieckiego. O tym, że nie łatwo 
 wygrać w tym konkursie świadczy chociażby to, że niektóre gminy  
startują już w konkursie po raz czwarty, jednakże bez sukcesów.  
Nam się udało, a nasz wniosek został oceniony wysoko,  
ak się dowiedzieliśmy za bardzo twórcze i innowacyjne podejście  
do tematu przeciwdziałania bezrobociu oraz za projekt działalności Gminnego  
Centrum Informacji. Gmina otrzymała grant w pełnej wysokości:  
50.000,-zł. Pieniądze są już na koncie gminy. 

W ramach realizacji gminnego Centrum Informacji, które będzie  
miało siedzibę w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie, 
zakupione zostanie wyposażenie składające się z 5 – 7 najnowszych  
komputerów wraz z oprogramowaniem „kiosk z pracą” itp., fax, modem, 
kserokopiarka oraz inne urządzenia niezbędne dla funkcjonowania „GCI” 
 Obecnie rozpoczynamy prace adaptacyjne, tj. instalacje systemu  
alarmowego, dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
wymianę okien i drzwi oraz odmalowanie pomieszczeń. 
 Planowane uruchomienie Gminnego Centrum Informacji, uzależnione 
od realizacji przetargów publicznych związanych zakupem urządzeń oraz  
szkoleniem  osób obsługujących „GCI”- przewidywany termin uruchomienia  
GCI to przełom września i października br. 
 Dodatkowo w ramach powstającego Gminnego Centrum Informacji, Wójt Gminy składa jeszcze jeden 
wniosek o utworzenie na terenie gminy „Gminnego Centrum Reagowania”. Obowiązek utworzenia „GCR” nakłada 
na gminę ustawa o stanie klęski żywiołowej. Od dnia 1 stycznia 2006 roku wszystkie gminy będą miały ustawowy 
obowiązek w ramach zarządzania kryzysowego posiadania Gminnego Centrum Reagowania. W ramach konkursu, 
którego termin wkrótce zostanie ogłoszony, można dla gminy uzyskać grant rzeczowy w postaci: 5 komputerów            
( 1 serwer główny i 4 komputery), agregatu prądotwórczego, ups, oprogramowania GCR oraz cyklu szkoleń.     
 
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE 
I kolejny rok już minął.......... 
         Tegoroczne zakończenie roku w Przedszkolu  
Samorządowym w Ciepielowie miało charakter wyjątkowo  
uroczysty. Do naszej placówki przybyli zaproszeni goście:  
przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych  
oraz pracownicy instytucji użyteczności społecznej działających  
na naszym terenie.  

Przez cały rok to my ich odwiedzamy, chcąc pokazać  
dzieciom z bliska ludzi pracy różnych zawodów. Pomagają nam  
uświadomić dzieciom jak ważna i potrzebna jest każda  
działalność na rzecz innych.  Dlatego zaprosiliśmy: p. Wójta,  
księdza, prezesa fundacji HM- Pomoc, dyrekcję gimnazjum  
i szkoły podstawowej, przedstawicieli straży, policji, apteki, biblioteki, poczty, lekarza Poradni Dziecięcej oraz 
najbliższą nam społeczność- rodziców naszych wychowanków.  

Wspólnie z dziećmi przygotowałyśmy inscenizację, w której maluchy snuły plany na przyszłość: „..... kim 
ja będę, kiedy będę duży?”. 

 

Wójt Szewczyk odbiera „konkursowy grant”    
z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego 

Adama Struzika 
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Po występie goście otrzymali z rąk Pani dyrektor dyplomy podziękowania za: 
 

„... bezinteresowną pomoc okazaną naszej placówce 
w realizacji ważnych przedsięwzięć, 

w trosce o uśmiech i szczęście naszych dzieci” 
 
a od dzieci własnoręcznie wykonany, pamiątkowy kwiaty. 
                                                                       Zazwyczaj koniec roku to radosny moment dla dzieci i  
                                                              pracowników, bo nareszcie możemy odpocząć. W tym roku było jednak        
                                                              inaczej, ponieważ był jeszcze inny powód, dla którego uroczystość ta  
                                                              miała charakter niepowtarzalny. Dyrektor przedszkola- p. mgr Danuta  
                                                              Hyc chce opuścić nasze grono i przejść na zasłużoną emeryturę.  
                                                              Wychowawczynie wraz z dziećmi przygotowały specjalny, pożegnalny  
                                                              program, podczas którego niejednemu zakręciła się łza w oku.  

 
                                                          Miłą niespodziankę dla Pani dyrektor przygotowali również rodzice  
                                                   i zaproszeni goście składając na jej ręce kwiaty- symbol podziękowania  
                                                   za wieloletnia współpracę oraz pamiątkowy dyplom uznania: 

 
                                                       „......... za długoletnią pracę opiekuńczo- wychowawczą 

                                                           oraz trud i poświęcenie włożone 
                                                           w wychowanie naszych dzieci” 

  
                                                                    Wójt Gminy w uznaniu za długoletnią pracę Pani dyrektor dla  
                                                              naszej gminy, przypomnijmy, że Pani Danuta Hyc już od ponad 26 lat 
pełni funkcje dyrektora przedszkola, wręczył w imieniu władz samorządowych okolicznościową nagrodę.  

Po tej uroczystej chwili Pani dyrektor zaprosiła wszystkich uczestników na słodki poczęstunek oraz chwile 
wspomnień. Udostępniła również do wglądu pokaźny zbiór zdjęć i kronikę dokumentującą jej wieloletnią pracę            
z dziećmi i współpracownikami. Niejeden z przybyłych gości mógł się tam odnaleźć jako jej wychowanek.                     
Te chwile dostarczyły wszystkim wiele miłych przeżyć i wzruszeń. 

                                              Małgorzata Skoczylas- Sokół i Marionata Mordak- 
                                             nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie 

 
ZESPÓŁ LUDOWY 
„ Po co ci to?’’ z Wielgiego. 

 Reaktywowany w ramach Koła  
Gospodyń Wiejskich śpiewaczy zespół  
ludowy z Wielgiego pod przewrotną  
i tajemniczy nazwą „Po co ci to?’’  
kontynuuje swoją  działalność.  

 Dnia 17 kwietnia br. wystąpił  
gościnnie na Dniu Emeryta w Publicznym  
Gimnazjum w Ciepielowie. 
              3 maja uświetnił swoim  
występem uroczystości kombatanckie  
organizowane przez Gminne Koło  
Związku Batalionów Chłopskich  
w Ciepielowie. 
             Promując gminę i własną działalność zgłosił udział i wystąpił 22 maja w Lipsku na XI Festiwalu Folkloru            
i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2005. 
             Dnia 12 czerwca na zaproszenie Wójta Gminy oraz strażaków z OSP w Łaziskach wystąpił na uroczystości 
75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach. 
             Obecnie zespół liczy 18 osób z Wielgiego i Marianek. Posiada akordeon,  
na którym gościnnie gra pan Henryk Majewski ze Zwolenia i perkusję. Na repertuar  
składają się piosenki ludowe, patriotyczne, wojskowe, pieśni kościelne, skecze  
i monologi zasłyszane i zbierane z pokolenia na pokolenie lub układane przez  
członków zespołu. 
             Celem działalności zespołu jest kultywowanie i rozpowszechnianie  
tradycji ludowej poprzez udział i występy w rożnego rodzaju uroczystościach,  
konkursach i imprezach regionalnych. 
             Próby i spotkania odbywają się dzięki Pani dyrektor Dorocie Korczak  
w budynku szkoły w Wielgiem.  
             Staraniem Wójta Gminy i ofiarności Prezesa firmy ROL  MOT Pana  
Henryka Maziarka w najbliższym czasie zespół otrzyma nowe stroje ludowe  
nawiązujące wyglądem do tradycji naszego regionu. 
 
                                                                                                                                                          Iwona Giemza 
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75 – LECIE OSP W ŁAZISKACH 
 
 Uroczystość 75  
- lecia powstania  
Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Łaziskach,  
odbyła się w dniu 12  
czerwca bieżącego roku  
w Łaziskach. 

Pomysłodawcą  
i założycielem OSP  
w Łaziskach był  
dziedzic Kazimierz  
Boski i Jan Szczodry.  

Jednostkę  
utworzono w dniu  
3 maja 1930 roku.  
W skład straży  
wchodzili ochotnicy  
pochodzący  
z miejscowej ludności. Było ich 21. Pierwszym wyposażeniem  
była: sikawka ręczna, 4 bosaki,2 węże ssawne i 2 węże  
tłoczne. W 1930 roku Zarząd Straży wybudował remizę  
Strażacką, a 1932 ubezpieczono strażaków i zakupiono  
umundurowanie. W 1963 roku wybudowano obecną strażnicę, 
a w 1985 roku pozyskano samochód strażacki marki Star 25.  
W latach 80 – tych w czynie społecznym strażacy utwardzili drogę  
prowadzącą do strażnicy, doprowadzili wodę do remizy strażackiej 
z hydrantu, wykonali również szereg prac remontowych: drzwi  
garażowe, kanał, wymianę podłogi w świetlicy, odmalowanie  
remizy w środku i na zewnątrz.   

Drużyny pożarnicze z Łazisk biorą czynny udział w zawodach  
sportowo – pożarniczych, zdobywając liczne trofea w tych zawodach. 
 Od 2001 roku Zarząd OSP w Łaziskach rozpoczął  
starania o pozyskanie lub zakup nowszego samochodu  
pożarniczego. Pisma w tej sprawie kierowane były zarówno  
do komendy Głównej PSP jak i zaprzyjaźnionych posłów,  
niestety bezskutecznie. W 2002 roku na posiedzeniu Zarządu 
OSP, samochód obiecał Śp. Wójt Bogdan Czapla. W dniu  
jubileuszu marzenia strażaków wreszcie się spełniły.  

„Dzisiaj z ogromną satysfakcją, przekazuję Wam  
wszystkim średni samochód pożarniczy. Zasłużyliście na  
niego Waszą postawą, zaangażowaniem, ofiarnością w walce  
z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, w obronie życia 
i mienia mieszkańców Naszej Gminy. Z okazji jubileuszu  
75- lecia, życzę Wam Druhowie, aby zdrowie i szczęście  
nie opuszczało Was, zarówno w czasie akcji jak i w życiu  
codziennym. Równie gorące życzenia, wszelkiego dobra,  
kieruję do Waszych rodzin i Wszystkich mieszkańców 
Łazisk” - podczas przekazywania samochodu powiedział  
Wójt Gminy Artur Szewczyk. 
 Uroczystości rozpoczęły się od polowej Mszy Św.  
odprawionej przez księdza Mieczysława Marchewkę w intencji  
strażaków. Ksiądz proboszcz dokonał aktu poświęcenia nowego  
samochodu, który na ręce strażaków z OSP w Łaziskach przekazał  
Wójt Gminy. 

Zaproszonych gości przywitał Prezes OSP w Łaziskach Pan  
Jan Gawin, następnie zebranym przedstawiono historię jednostki  
opracowaną przez Panią Małgorzatę Kominek. 
 Z okazji uroczystości najbardziej zasłużonym strażakom  
wręczono medale i odznaczenia. Najwyższej godności dostąpił  
prezes OSP Jan Gawin, który otrzymał medal honorowy  
im. Bolesława Chomicza.  
 Za wysługę 65 lat odznakę związku ZOSPRP otrzymali:  
Władysław Gawin i Jan Małaczek. Za wysługę 60 lat: Antoni Małaczek, za wysługę 55 lat: Marian Kaczmarzyk, 
Franciszek Nachyła, Józef Małaczek. Za wysługę 50 lat: Jan Gawin, za wysługę 45 lat: Jan Niedziela, Zygmunt 
Góraj. Małaczek Henryk. 

Złoty medal „za zasługi dla pożarnictwa”, otrzymali: Marian Kaczmarzyk, Witold Małaczek, Damazy  
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Barszcz, Tadeusz Sitek.  Srebrny medal” za zasługi dla 
pożarnictwa”, otrzymali: Marian Szczodry, Czesław Nachyła,  
Grzegorz Góraj, Tadeusz Małaczek, Andrzej Wierzyński. Brązowy  
medal „ za zasługi dla pożarnictwa”, otrzymali: Dariusz Dygas,  
Janusz Bernat, Marcin Małaczek, Paweł Nachyła, Paweł Zięba,  
Grzegorz Kaczmarzyk. Odznakę „wzorowy strażak” otrzymali  
druhowie: Jacek Nachyła, Michał Góraj, Jarosław Niedziela,  
Wojciech Gębka, Jarosław Borycki, Marcin Szymański, Zbigniew  
Wasek, Sylwester Moskwa, Dariusz Wajs, Grzegorz Barszcz,  
Łukasz Sałata, Karol Gajos, Kamil Hernik, Michał Cygal, Tomasz  
Pastuszka. 
  

Po wręczeniu medali i odznaczeń, prezes Gawin,  
podziękował za wszystkie wyróżnienia, „ Przez te 75 lat, każdego 
dnia staliśmy w gotowości, by nieść pomoc ludziom w walce  
z pożarami i innymi niebezpieczeństwami. Dziękuję   
za docenieni naszej jednostki.  Dzisiaj spełnia się moje  
największe strażackie pragnienie, aby nasza jednostka 
otrzymała nowszy samochód pożarniczy i tak tez się stało.  
Samochód, który będzie służył młodszym członkom straży  
pożarnej, tak aby ich walka z pożarami była efektywniejsza, 
a nas wszystkich lepiej chroniła przed nieszczęściem jakie  
niesie ogień” – powiedział Jan Gawin Prezes OSP. 
 Wśród przemawiających głos zabrał również Henryk  
Maziarek, który doceniając strażacki trud ufundował specjalnie na  
tę uroczystość 15 nowych strażackich mundurów oraz w dniu  
uroczystości figurę patrona strażaków Św. Floriana.  

„Niech Św. Florian patron strażaków strzeże was  
i wasze  Rodziny” – powiedział Henryk Maziarek  
przekazując figurę Św. Floriana na ręce Prezesa Gawina.     
 Straż w Łaziskach otrzymała również listy gratulacyjne  
i dyplomy okolicznościowe, między innymi od Wojewody  
Mazowieckiego, senatora Zbigniewa Gołąbka oraz  
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.  

Po przemówieniach okolicznościowych nastąpił występ  
młodzieży szkolnej z Łazisk oraz występ zespołu ludowego  
z Wielgiego. Bezpośrednio po nich, pokaz akcji gaśniczej, dali 
zawodowi strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.  
Było gaszenie pożaru, pokaz wodnej ściany odgradzającej od ognia,  
a także akcję cięcia samochodu, przeprowadzoną przez strażaków  
z ratownictwa drogowego. Pokazy cieszyły się ogromnym  
zainteresowaniem.   
 Specjalnie na uroczystość, wydano książeczkę zawierającą 
historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach. Książeczkę  
otrzymali mieszkańcy Łazisk, rozdawana była także podczas  
uroczystości, która zakończyła się biesiada strażacką i zabawą  
taneczną.       
 
 
 
 
 
 
 ` 
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DZIEŃ SENIORA 
 Już tradycyjnie w gimnazjum w Ciepielowie, Zarząd  
Oddziału Gminnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów, zorganizował „Dzień Seniora”. 
 Uroczystości rozpoczęły się w sali gimnastycznej, 
w której uczniowie gimnazjum przedstawili zaproszonym  
gościom słowno – muzyczne okolicznościowe przedstawienie. 

Po występie młodzieży wystąpił zespół ludowy  
z Wielgiego, który tak bardzo przypadł do gustu seniorom, że  
bezpośrednio po zakończeniu ludowych przyśpiewek zebrani  
spontanicznie rozpoczęli tańce.     
 Widać było, że pomimo u niektórych zaawansowanego  
już wieku, wigoru nie brakowało. Były więc i obertasy i inne  
ludowe przytupańce. Przyglądająca się z boku młodzież  
z zachwytem podziwiała kunszt tańca i towarzyszących  
mu przyśpiewek naszych  
emerytów.  
 Już po części artystycznej 
wszyscy spotkali się w stołówce  
gimnazjum na przygotowanym  
poczęstunku. 
 Te miłe chwile spędzone  
we wspólnym gronie, stanowią  
moment zapomnienia  
od codziennych problemów.  

Szkoda tylko, że  
organizowane są tak rzadko, 
bo zdrowie może nie to co kiedyś, 
ale serce i chęci skore do spotkań 
 i zabawy. 
 
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY  
      28 kwietnia  br. po przeprowadzeniu eliminacji klasowych i szkolnych  
we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy, w Publicznej Szkole  
Podstawowej w Ciepielowie odbył się finał gminnego Konkursu Ortograficznego  
„Mistrz Ortografii”. 

Celem konkursu było podniesienie poziomu kompetencji  
ortograficznych na szczeblu  kształcenia zintegrowanego, a także wytworzenie  
pozytywnej motywacji do nauki ortografii w młodszym wieku szkolnym. 

Do finału przystąpiło 27 uczniów z klas I – III ze szkół podstawowych  
w gminie Ciepielów. 

W wyniku eliminacji laureatami Gminnego Konkursu Ortograficznego  
zostali następujący uczniowie: 
 
Klasa I 
I miejsce – Patrycja Gębka – PSP Bąkowa 
II miejsce – Aneta Markowska – PSP Wielgie  
III miejsce Kamil Pajączkowski PSP Ciepielów,  
Dominika Jakubowicz - PSP Ciepielów  
 
Klasa II 
I miejsce – Lucyna Bańcerowska – PSP Ciepielów 
II miejsce – Monika Boroch  - PSP Ciepielów,  
Dominika Szepietowska– PSP Ciepielów 
III miejsce – Patrycja  Wajs – PSP Bąkowa 
 
KLASA III 
I miejsce – Justyna Zięba  - PSP Bąkowa 
II miejsce – Patrycja Zięba – PSP Ciepielów  
III miejsce – Kamil Sałbut – PSP Ciepielów. 
 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez 
Wójta Gminy Ciepielów Artura Szewczyka, który objął  patronat nad konkursem.  

Dla dzieci konkurs był okazją do nawiązania nowych przyjaźni i znajomości, a dla nauczycieli – okazją            
do wymiany doświadczeń. 

Konkurs gminny już za nami. A przed nami?  Być może w przyszłym roku szkolnym uda nam się 
przeprowadzić konkurs ortograficzny na szczeblu powiatowym. 

Organizator konkursu 
Małgorzata Rusinowska 
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OJCIEC ŚWIĘTY 
 

Radni Rady Gminy Ciepielów pragną złożyć wyrazy  
największego uznania synowi polskiego narodu –  
Karolowi Wojtyle, Papieżowi „Janowi Pawłowi II’’. 

Chylimy czoło przed największym autorytetem naszych  
czasów, który postawił człowieka w centrum swojego  
pontyfikatu. Jan Paweł II uczył nas odwagi i pokory, otwartości,  
mądrości i pogody ducha. W osobie Ojca Świętego, Wielkiego  
Apostoła jedności i pokojowego współistnienia, świat stracił  
niestrudzonego Papieża, orędownika pokoju, miłości 
 i przebaczenia. 

Pontyfikat Jana Pawła II był pełny pięknych  
i wzruszających momentów, nieograniczonego dobra  
i miłości do człowieka, a zarazem niezłomnej walki o jego godność 
 i podstawowe prawa. Wypełniły się słowa Ojca Świętego  
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi”  
wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.  
Dziś nasza Ojczyzna jest prawdziwym domem, w którym sami  
możemy decydować o sprawach państwa, narodu i lokalnych 
 społeczności. 

  Drogi Ojcze Święty wskazywałeś nam , jak wielkim  
wyzwaniem jest wolność i niepodległość Ojczyzny, na czym polega moralna i odpowiedzialna polityka. Nasz Papież 
będzie żył w naszych sercach na wieki. Ciągle nam powtarzał „Nie lękajcie się‘’, dlatego nie lękajmy się okazywania 
uczuć, jakie żywimy do Jana Pawła II. 

 Postawa Ojca Świętego, oraz nie zmierzona miłość, nauczyła nas wrażliwości na krzywdę i niedolę drugiego 
człowieka. Pokazałeś nam jak ważnym i pięknym jest kochać Boga , Ojczyznę i Bliźniego. 
Jesteśmy dumni z takiego Człowieka , Polaka, za to że byłeś, jesteś i po wsze czasy będziesz Wielki.  

Pozostaniesz niedoścignionym wzorem i przykładem do którego będziemy dążyć uparcie, realizując Twój 
Testament. Odszedłeś do lepszego świata, w który tak bardzo wierzyłeś.  
            Ufamy, że będziesz czuwał nad nami w niebie. Twoje przesłania głęboko wyryły się w pamięci mieszkańców 
naszej Gminy, na zawsze pozostaniesz żywy w naszych sercach.  

Rada Gminy Ciepielów, dnia 29 kwietnia 2005 roku 
 

W dniu pogrzebu Ojca Świętego, decyzją Wójta Gminy ogłoszono dzień żałoby na terenie gminy.  
Niemalże natychmiast rozpoczęto starania o upamiętnienie Papieża Polaka także i w naszej gminie, poprzez 
nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum w Ciepielowie. Wójt przyłączając się do apelu księży z naszych parafii 
zwrócił się do dyrekcji gimnazjum z prośbą o rozważenie możliwości nadania szkole imienia Jana Pawła II. 
 Po niemal trzymiesięcznej procedurze, wypowiedzieć na ten temat bowiem musieli się, zarówno 
nauczyciele i rodzice, a także sami uczniowie, szkoła podjęła decyzję. Następnie Dyrektor Gimnazjum Pani Elżbieta 
Giemza zwróciła się o nadanie imienia szkole do Przewodniczącego Rady Gminy Pana Waldemara Czapli, który po 
przygotowaniu stosownej uchwały skierował ją pod obrady Rady Gminy. 

Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu Publicznemu Gimnazjum w Ciepielowie iminia Jana Pawła II. 
Uchwała ta wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2005 roku, w dniu, w którym przypadają imieniny 
KAROLA WOJTYŁY.  

Wtedy to nastąpi oficjalna uroczystość nadania imienia i rozpocznie się nowy etap życia szkoły. Nowej 
szkoły, bo ustanowienie takiego patrona dla placówki szkolnej jakim był, a dla nas wszystkich jest i będzie Jan 
Paweł II bardzo zobowiązuje.     
  
DZIEŃ EUROPEJSKI 

Dnia 9 maja  2005 r. w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie odbył się „Dzień Europejski” zorganizowany 
przez nauczycielki: p. Anetę Rozwadowską , p. Beatę Rusin i p. Ewę Szmajdę. 

Na uroczystość zaproszono przedstawicieli Urzędu Gminy, lokalnych przedsiębiorców oraz Posła                     
do Parlamentu Europejskiego dr Zbigniewa Kuźmiuka. 

„Dzień Europejski” miał na celu kształtowanie postaw szacunku dla dóbr kultury i odrębności innych 
narodów oraz pogłębianie wiedzy o państwach Unii Europejskiej. Program obejmował konkursy klasowe                       
i indywidualne. W konkursie klasowym uczestniczyły wszystkie klasy I i  II oraz jedna klasa III. Każda z nich miała            
za zadanie przygotować prezentacje wcześniej wylosowanego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
Uczniowie w ciekawy sposób przedstawili zgromadzone informacje na temat danego kraju, starając się podkreślić 
charakterystyczne elementy narodowe. Prezentowali również język, flagę oraz plakat „kraj w pigułce”. 

Poza konkursem klasowym program obejmował również konkursy indywidualne. Uczniowie rywalizowali          
w ustnym konkursie wiedzy o UE „Jeden z dwunastu”. Odbyły się także konkursy na nazwę, logo i motto 
Szkolnego Klubu Europejskiego. Wszystkie konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Zwycięzcy indywidualnych konkursów otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez p. Marka 
Wesołowskiego. 
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Najlepsze prezentacje klasowe zostały nagrodzone jednodniową wycieczką do Warszawy. Uczniowie dwóch 
zwycięskich klas pojadą na nią 19.IX.2005 r. Program wycieczki obejmować będzie między innymi wizyty                   
w Senacie RP oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Przejazd autokarem sfinansować ma Wójt 
Gminy w Ciepielowie. 

Z okazji „Dnia europejskiego” uczniowie Publicznego Gimnazjum otrzymali od pana Wójta Gminy Artura 
Szewczyka wysokiej klasy aparat fotograficzny. 

W ramach obchodów święta Unii Europejskiej w szkole przeprowadzono również pisemny test „Wiedzy           
o UE”. Jego poziom był bardzo wysoki, a uczennica która napisała go najlepiej w nagrodę wyjechała na 5-dniową 
wycieczkę do Brukseli, ufundowaną przez Posła do Parlamentu Europejskiego dr Zbigniewa Kuźmiuka. 

Dzięki hojności sponsorów uczniowie otrzymali tak atrakcyjne nagrody. Organizatorzy składają im 
serdeczne podziękowania. 

                      Aneta Rozwadowska 

VI KONKURS EKOLOGICZNO – KRAJOBRAZOWY 
 W tym roku odbył się już po raz szósty Konkurs Ekologiczno – Krajobrazowy zorganizowany przez 

Związek Gmin nad Iłżanką oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej. 
Konkurs adresowany był do uczniów czterech gmin należących do Związku tj. Gminy: Ciepielów, Chotcza, 

Kazanów oraz Iłża. 
Rozgrywki zostały przeprowadzone w kategoriach szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. 
Celem konkursu było między innymi stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży              

w poznaniu własnego regionu, wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy w ramach Związku Gmin nad 
Iłżanką oraz popularyzacja regionu nadiłżańskiego. 

Pisemny półfinał odbył się 29.IV.2005 r. w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie. 
Finał odbył się 13.V.2005 r. w Iłży i miał formę ustną. W trakcie konkursu rozgrywane były również 

konkurencje zręcznościowe i zadania niespodzianki z udziałem przedstawicieli samorządów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uczniowie reprezentujący naszą gminę w kategorii Szkół Podstawowych zajęli   

II miejsce, zaś drużyna z gimnazjum skutecznie uplasowała się na IV miejscu. Koordynatorami konkursu                  
w gminie Ciepielów były: p. Aneta Rozwadowska i p. Zofia Kucharska. 

 Aneta Rozwadowska   
 
III KLASA GIMNAZJUM 

Kolejny rocznik uczniów Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły.           
Po raz czwarty nasi uczniowie zdawali również egzamin zewnętrzny.  
W tym roku najlepsze wyniki na egzaminie otrzymały: Nowotnik Milena – 49/50 pkt z części humanistycznej                  
i  Małgorzata Wolak 49/50pkt z części matematyczno-przyrodniczej.  

Średnie wyniki uczniów naszej szkoły były wyższe niż średnie w powiecie, kraju i nawet województwie, 
pomimo tego, że egzamin pisali wszyscy uczniowie nawet ci którzy nie chodzili do szkoły i na egzaminie uzyskali 
jedynie kilka punktów. 

W uroczystości zakończenia roku szkolnego wzięli udział Ksiądz Stanisław Sławiński- proboszcz Parafii             
w Ciepielowie i Wójt Gminy Ciepielów, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i Rodzice naszych najlepszych 
uczniów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zakończenie roku to podsumowanie wyników i nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce. Najlepsze 
wyniki w nauce wśród uczniów klas III uzyskali:  Nowotnik Milena – średnia ocen 5,57; Wolak Małgorzata –śr. 
5,35; Kamil Leszczyk- 5,2; Kościelniak Joanna-5,14; Kołodziajska Malwina 5,14; Pałka Joanna 5,14; 
Pawelczyk Katarzyna -5,14; Chyła Małgorzata, Kosiór Magdalena, Wietrzyńska Marta, Rusin Katarzyna, 
Kapciak Martyna, Pająk Marta i  Szczodry Maciej -średnią 5,0; Banaszek Aleksadra-4,93; Koptas 
łKarolina 4,92; Czapka Martyna, Skoczylas Katarzyna, Grzegorz Miller, Gawin Iwona , Gawin Katarzyna 
–średnia 4,85; Pajączkowska Beata, Adrian Pastuszka i Iwona Tłuścik-4,79. 
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W klasach II 13 uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75 ; są to: Krzos Dagmara, Kacperczak Joanna, 
Pastuszka Ewelina, Siwiec Karolina, Nachyła Monika,Gorczyca Martyna, Czapla Anna, Choroś Marta, 
Kosior Katarzyna, Farkowska Anna, Jeruzal Aleksandra, Kosior Konrad i Kapciak Ilona.  
W klasach pierwszych 15 uczniów uzyskało średnią powyżej 4,75, są to: Korczak Anna, Jędraszek Anna, 
Grzeszczyk Konrad, Sobania Renata,  Wójtowicz Aleksandra, Rozwadowska Emilia, Górski Mateusz, 
Zych Damian, Bieńkowski Igor, Kominek Marlena, Kapciak Kamil, Jamka Krzysztof, Kosior Łukasz, 
Wabik Jolanta, Łojek Adriana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymienieni uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez 
Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski.  

Rodzice wzorowych uczniów otrzymali z rąk Wójta Gminy Artura Szewczyka i Dyrektora Gimnazjum 
Elżbiety Giemzy Listy Gratulacyjne. Jeszcze raz gratulujemy Państwu wspaniałych i mądrych dzieci, one są naszą 
przyszłością. 

Takie wyniki są możliwe przy zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, ich systematycznej pracy, również 
społecznej. Dziękuję wszystkim za systematyczną i wytężoną pracę z uczniami, życzę dalszych sukcesów.  

Elżbieta Giemza 

 
MOST W REKÓWCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na budowę mostu w Rekówce, umowę na realizację 
tego zadania podpisano z wykonawcą:  firmą INŻYNIERIA S.C., J. Materek, B. Nogaś, M. Mostowski z Milejowic. 

Budowa mostu trwała od 11.10.2004 roku do dnia 31 maja 2005 roku.  Budowa została zakończona 
terminowo. Koszt całkowity tej inwestycji to: 233.684,31 zł.  

Most zastąpił dotychczasowy drewniany, który w ciągu ostatnich kilku lat przechodził modernizacje  
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i naprawy. Koszty napraw były tak wysokie, że podejmując decyzję czy przystępować do następnej naprawy, 
planowanej na jesieni ubiegłego roku, Zastępca Wójta Gminy, a obecnie Wójt Gminy Artur Szewczyk ( po 
konsultacji z przebywającym w szpitalu Wójtem Gminy, dziś już Śp. Bogdanem Czaplą) podjął decyzję  
o przystąpieniu do budowy nowego mostu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most w miejscowości Rekówka jest mostem przez rzekę Iłżankę. Tą samą, która przepływa przez 

Ciepielów. Jest więc niezbędny dla dojazdu do Ciepielowa dla mieszkańców Rekówki, a także dojazdu do pól 
położonych po jej lewym licząc od Ciepielowa brzegu. Most spełnia wszelkie standardy do przejazdu maszyn 
rolniczych w tym kombajnów zbożowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Otwarcie mostu nastąpiło w dniu 15 czerwca br., z udziałem księdza proboszcza Stanisława Sławińskiego, 
Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Czapli, Zastępcy Przewodniczącego Zygmunta Nachyły 
oraz sołtysa i mieszkańców Rekówki 
 Po modlitwie, ksiądz Sławiński dokonał poświęcenia mostu, życząc by dobrze służył miejscowej ludności. 
Następnie przystąpiono do przecięcia symbolicznej wstęgę. Pierwszego cięcia dokonał ksiądz proboszcz, ostatniego 
sołtys miejscowości Rekówka Stanisław Sońta.  „Cieszę się ogromnie z tak wzorowo i planowo wykonanej 
inwestycji. Cieszę się tym bardziej, że jest to moje pierwsze tak duże „inwestycyjne dziecko” jako Wójta Gminy. 
Życzę wszystkim mieszkańcom Rekówki, aby ten most był przyczyna rozwoju waszej miejscowości, a nam 
wszystkim służył przez długie, długie lata” – powiedział do zebranych na otwarciu mostu Wójt Gminy Artur 
Szewczyk. 

Wybudowany most posiada następujące parametry techniczne: - most jednoprzęsłowy, żelbetowo – 
stalowy, o długości 20,30 m. oraz szerokości 5,90 m.  Nawierzchnia mostu wykonana została z asfaltobetonu           
o grubości 6 cm. Most wyposażony jest w ochronne stalowe barieroporęcze.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W najbliższym czasie uregulowane zostaną kwestie własności gruntów, przez które obecnie przechodzą 
drogi do mostu, tak aby w miarę możliwości dojazd do mostu odbywał się jak najprostszymi odcinakami dróg.           

W związku z zakończeniem budowy, dodatkowo utwardziliśmy dojazd do mostu z obu jego stron. 
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MAZOWIECKIE DNI ROLNICTWA – PŁOŃSK 2005 
     Po raz pierwszy rolnicy z naszej gminy wzięli udział w Mazowieckich  
                                           Dniach Rolnictwa. Ta już VI raz organizowana rolnicza impreza odbyła się  
                                           w położonym o ponad 250 km Płońsku. Wyjazd stał się możliwy dzięki pozyskaniu  
                                           przez Wójta Gminy sponsora wyjazdu Pana Stanisława Lenarda, właściciela stacji  
                                           paliw w Ciepielowie. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowanie Panu  
                                            Stanisławowi Lenardowi za okazaną bezinteresowną pomoc          
                                            w sfinansowaniu wyjazdu. Nasi rolnicy wzięli udział w pierwszym dniu MDR, które  
                                           oficjalnie otworzył wojewoda i marszałek województwa mazowieckiego. 
     Program Mazowieckich Dni Rolnictwa obejmował między innymi: - forum    
                                           dyskusyjne pt: „Instrumenty wsparcia gospodarstw rolnych po 2006 roku”  
                                           oraz „Co powinien wiedzieć rolnik korzystający z dopłat w UE.” Przez cały czas  
                                           trwał pokaz pracy maszyn i sprzętu rolniczego, wystawa ciągników, maszyn  
                                           i urządzeń rolniczych, artykułów do produkcji rolniczej. Dostępne były pola  
                                           doświadczalne, stoiska informacyjno – doradcze, występy zespołów, kiermasze  
                                           kwiatowe. 
                                             Podczas zwiedzania wystaw, szczególnie dużym zainteresowaniem naszych  
                                           rolników wzbudzały poletka demonstracyjne. Na ponad 18 hektarach powierzchni,  
                                           firmy hodowlano – nasienne prezentowały ponad 300 odmian roślin uprawnych: 
                                           zbóż, buraków cukrowych, roślin strączkowych, ziemniaków, traw i roślin  
                                           egzotycznych oraz roślin energetycznych.  
     Rolnicy mogli zasięgnąć informacji o sposobie uprawy, przedplonach,    
                                           nawożeniu, środkach ochrony roślin, wadach i zaletach odmian oraz o cenie. 
                                           Przy poletkach doświadczalnych, dyżury pełnili fachowcy z Ośrodka Doradztwa 
                                           Rolniczego oraz przedstawiciele firm nasiennych.    
     Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy pracy maszyn  
                                           i urządzeń rolniczych. Były pokazy siewu oraz pracy najnowszego opryskiwacza. 
     Na stoiskach usytuowanych w namiotach, można było zaczerpnąć  
                                           informacji oraz pobrać materiały reklamowe dotyczące chowu kór, hodowli trzody  
                                           chlewnej, bydła.  
     Prezentowane były urządzenia stanowiące wyposażenie nowoczesnych obór  
                                           i chlewni, zbiorników na gnojowice, przydomowych oczyszczalni ścieków a także  
                                           kompleksowe rozwiązania problemów nawożenia i nawadniania upraw.       
     Podczas zwiedzania rozległych terenów przygotowanych dla wystawców 
            i zwiedzających, uwagę i zachwyt rolników wzbudzały stoiska ze sprzętem  
                                           rolniczym, zwłaszcza z ciągnikami rolniczymi oraz kombajnami. Szkoda tylko, że   
                                           zachwyt szybko studziły ceny, które wśród ciągników rozpoczynały się od ponad  
                                           40.0000,-zł, a kończyły się na liczbach grubo przewyższających setki tysięcy               
                                           złotych.  
     Oprócz pokaźnej wystawy ciągników, można było zapoznać się z aktualną  
                                           ofertą maszyn i urządzeń rolniczych.   

Uwagę zwłaszcza kobiet wzbudzały stosika z kwiatami i krzewami 
ozdobnymi, które na miejscu można było zakupić.  

Wyjazd był bardzo owocny. Pomimo chwilami porywistego wiatru, rolnicy 
                                           byli bardzo zadowoleni i już dzisiaj czekają na kolejne wyjazdy, tym razem czynimy  
                                           starania by nasi rolnicy mogli wziąć udział w wystawie zwierząt hodowlanych.  
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OSTATNI DZWONEK 
24 czerwca 2005 r. o godz. 10 w PSP im. Adolfa Dygasińskiego  

uroczyście, w pełnej gali w obecności zaproszonych gości i rodziców  
naszych uczniów dobiegł finał roku szkolnego 2004/2005. Ostatnia  
uroczystość szkolna, przed każdymi wakacjami, ma swoisty klimat.  

Przez 10 miesięcy uczniowie pracują, zdobywają umiejętności  
i wiadomości pod okiem swoich nauczycieli, którzy starają się ich  
nauczyć – uczyć się, wskazują zasady i normy postępowania.  
W naszej placówce w roku szkolnym 2004/2005 uczyło się 74 uczniów.  
Funkcjonowało również Samorządowe Przedszkole Ciepielów filia Wielgie,  
tj. oddział „0” wraz z dziećmi przedszkolnymi, tworząc 26 osobową grupę.  
Grono tworzyło 11 osób wśród, których 2 osoby były niepełnozatrudnione.  
Miniony rok szkolny był pracowity, spokojny, bezpieczny. W szkole  
organizowano szereg konkursów, które wsparły działania  
edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze. Uwieńczeniem procesu  
dydaktyczno – wychowawczego było rozdanie nagród dla wyróżniających  
się uczniów, słowa podziękowań dla nauczycieli i pracowników oraz  
dyplomy z podziękowaniami za duży wkład w rozwój PSP w Wielgiem  
dla rodziców. Rokrocznie wręczamy uczniom wyróżnionym nagrody  
książkowe, które są ukoronowaniem ich starań, zachowań i  wyników  
dydaktycznych. Jest przyjemnie, gdy w tak małej  szkole rozdano  
za różne osiągnięcia 48 nagród ( 27 nagród za wyniki  
w nauce, pozostałe przyznano  za osiągnięcia sportowe, za konkursy  
i za frekwencje). Fundatorem nagród książkowych jest Komitet  
Rodzicielski przy PSP w Wielgiem. Dwunastu najlepszych uczniów 
z języka angielskiego również otrzymało nagrody książkowe, które zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy i firmę Lingua. W tym roku  
szkolnym uczniowie klasy VI i pozostali wyróżnieni za swoje osiągnięcia  
otrzymali gratulacje z rąk Wójta Gminy Ciepielów Pana Artura Szewczyka.  
Z roku na rok w naszej placówce rośnie amplituda uczestnictwa  
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. W tym roku  
konkurs pisało 27 uczniów wśród, których 2 zostało wyróżnionych:  
Damian Wulczyński i Marcin Miżejewski. Jest to duże osiągnięcie tych  
uczniów oraz nauczyciela Pani Teresy Michalec,  która pracowała z grupą  
uczniów, prowadząc społecznie kółko matematyczne organizując im wolny  
czas, rozbudzając u uczniów zainteresowania matematyczne. Nasze  
uczennice klas V i VI pod kierunkiem Roberta Grzeszczaka zostały  
mistrzyniami powiatu w piłkę nożną. Brały udział w zawodach  
międzypowiatowych  w Radomiu w tej dyscyplinie plasując się na  
VII miejscu. Porównując zewnętrzne badanie wyników na podstawie  
przeprowadzonych sprawdzianów w klasie VI to tegoroczna średnia  
z testu względem poprzedniego roku jest wyższa o 1,13 punktu.  
Jest to optymistyczne osiągnięcie, ponieważ z roku na rok średnia rośnie.  
Najwyższą liczbę punktów w tym roku tj. 39 punktów  zdobyła Klaudia  
Nowotnik. Siedmiu uczniów zdobyło powyżej 30 punktów. Wszyscy nasi  
uczniowie byli klasyfikowani i promowani do następnej klasy,  
a VI - klasiści ukończyli PSP w Wielgiem. Frekwencja w roku szkolnym  
dla całej szkoły wynosiła 92,8% . Średnia arytmetyczna dotycząca  
procesu dydaktycznego w klasach IV-VI wyniosła 3,80.  

Od następnego roku szkolnego w naszej placówce będzie  
funkcjonował Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład, którego wchodzą:  
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem  
(7 oddziałów tj. oddział 0, klasy I-VI), Przedszkole Samorządowe  
w Wielgiem. Dzięki przychylności Urzędu Gminy w Ciepielowie nasza szkoła funkcjonuje  i rozwija się, stara się 
sprostać oczekiwaniom uczniów, rodziców, Organu Prowadzącego i  Organu Nadzorującego w różnych sferach. 
Jestem dumna z faktu, że placówka funkcjonuje, dzięki pomocy wszystkich, którym są bliskie jej losy.  

Dziękuję za każdą pomoc dla szkoły w okresie mojego pięcioletniego stażu na stanowisku dyrektora  
PSP w Wielgiem. Po wakacjach wrócimy wszyscy do pracy, starając się, aby cały czas wzrastała nasza 
efektywność nauczania, by nasi uczniowie zostali przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia  
a w ich wychowaniu, by nie brakowało wartości uniwersalnych oraz by byli  dumni ze swojego pochodzenia,  
to nie tylko hasła, to rzeczywistość, w której jesteśmy i którą zmieniamy, może małymi kroczkami,  
ale w pozytywnych realiach – wypełniając misję, urzeczywistniając wizję.  

W roku szkolnym 2005/2006 zapraszamy wszystkich do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wielgiem,  
do którego będzie uczęszczać 103 dzieci, z miejscowości Wielgie i Marianki.  Jest to informacja liczbowa 
wskazująca, iż placówka jest  potrzebna tej miejscowości. 

                                                                                                 Dorota Korczak 
                                                                                                dyrektor placówki 

 
 



 

19 
 

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW 
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych rolników 
na szkolenia dotyczące między innymi uzyskiwania pomocy w zakresie  
dofinansowywania gospodarstw rolnych ze środków unijnych a także  
działalności rolniczej, rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla rolników. 
 Pierwsze szkolenie, prowadzone przez przedstawicieli Mazowieckiej  
Izby Rolniczej, dotyczyło możliwości wsparcia rolników z funduszy unijnych  
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowego  Programu  
Operacyjnego. Uczestnicząc w szkoleniu zorganizowanym w Urzędzie Gminy,  
można było wstępnie zapoznać się z ogólnymi zasadami w sprawach:  
- rent strukturalnych, wspierania gospodarstw niskotowarowych,  
dopłat bezpośrednich, zalesiania gruntów rolnych, itp...... Po tym szkoleniu,  
w którym wzięło udział ponad 80 osób, 120 rolników z terenu całej gminy  
otrzymało materiały szkoleniowe związane z możliwością finansowego  
wsparcia dla rolnictwa oraz obowiązkami stojącymi przed rolnikami  
w Unii Europejskiej. Była to pierwsza część materiałów przekazanych  
rolnikom w ramach uruchomionego programu informacyjnego, następna  
z przyczyn ekonomicznych planowana jest dopiero na miesiąc wrzesień.       
 Następne szkolenie prowadzone przez specjalistów z biura terenowego 
ARiMR w Lipsku, dotyczyło wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie 
i wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach  
gospodarowania ( ONW). Także i to szkolenie cieszyło się dużym  
zainteresowaniem naszych rolników.  
 W uzgodnieniu z departamentem rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego  
w Warszawie, na przełomie września i października br. planowane jest  
szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarstw ekologicznych ( kilka takich gospodarstw już funkcjonuje  
na terenie naszej gminy), w tym okresie przeprowadzone będzie także szkolenie z zakresu możliwości budowy  
i pozyskania środków unijnych na przydomowe oczyszczalnie ścieków.   
 
SZLAKI ROWEROWE 

Związek Gmin Nadiłżanką, składa się z czterech gmin. Idąc zgodnie  
z nurtem rzeki Iłżanki: z Miasta i Gminy Iłża, na czele z Burmistrzem Januszem  
Rzońcą  - jednocześnie Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin  
Nadiłżanką, z gminy Kazanów, na czele z Wójtem Marianem Karolikiem, z gminy  
Ciepielów na czele z Wójtem Arturem Szewczykiem – jednocześnie Prezesem  
Związku Gmin Nadiłżanką oraz z gminy Chotcza na czele z Wójtem Gminy  
Januszem Witczakiem.  

Związek jest związkiem gmin w rozumieniu prawa samorządowego,  
a więc działającym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. 

Związek, którego zadaniem jest wspólne wykonywanie zadań  
publicznych w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska oraz  
realizacja zadań wynikających ze specyfiki rejonu doliny rzeki Iłżanki,  
powstał w 1985 roku. W tym roku przypada jubileusz 10 lat istnienia  
związku. W swej działalności związek zmierza do: 
- poprawy warunków w zakresie ochrony środowiska, - prawidłowego  
wykorzystania walorów środowiska doliny rzeki Iłżanki, - właściwej  
gospodarki zasobami wodnymi, - oraz promocji piękna naszych gmin.  

Obecnie Związek przystępuje do realizacji największego  
z punktu widzenia finansów zadania, mianowicie kompleksowej  
realizacji szlaków rowerowych związku gmin nadiłżanką. „Kiedy  
wyrażałem zgodę na wybór przez radnych związku, na Prezesa „Związku Gmin  
nad Iłżanką”, postawiłem przed delegatami jeden warunek, musimy wykonać  
inwestycję, która pozwoli promować nasze piękne gminy” – powiedział  
obejmując w grudniu 2004 roku funkcję Prezesa Związku – Wójt Szewczyk.    

W ramach tego zadania już wkrótce zostaną wykonane  
oznaczenia szlaków na terenie wszystkich gmin, z drogowskazami, z tablicami  
informacyjnymi oraz publikacją folderu turystycznego. Łączna długość szlaków  
wynosi 259,9 km. Przebieg szlaków przechodzących przez teren naszej gminy  
będzie następujący: 

1. Kroczów – Wielgie – Łaziska – Rozdroże – Ciepielów (17,5 km – szlak zielony), 
2. Chotcza Górna – Tymienica – Ciepielów Stary – Wielgie – Bakowa – Iłża – Pakosław – Osiny ( 58,0 km – 

szlak czerwony), 
3. Wólka Gonciarska – Antoniów ( 4,5 km – szlak czarny), 
4. Siekierka – Tymienica – Ciepielów – Wólka Gonciarska – Jedlanka – Iłża – Seredzice – Trąbowiec ( 56,0 

km – szlak niebieski), 
5. Łaziska – Bąkowa – Ostrownica – Wólka Gonciarska – Małomierzyce – Ciecierówka – Prendocin – Kotlarka 

– Pastwiska – Jasieniec Iłżecki ( 37,0 km – szlak żółty). 
 

 

 

 niewielki fragment 260 
kilometrowego szlaku rowerowego 

(przebiegającego przez naszą gminę)   
na obszarze „Związku Gmin nad Iłżanką” 
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WIZYTY MINISTRA I MARSZŁKA 
 W związku z zakończeniem inwestycji  
drogowych ubiegłego roku, na terenie naszej 
gminy, w miejscowościach Bakowa oraz 
Podgórze i Czerwona gościliśmy Wiceministra 
Infrastruktury Andrzeja Piłata oraz 
Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego 
Bogusława Kowalskiego. Wizyta związana             
z oficjalnym odbiorem dróg odbyła  
się z inicjatywy i na zaproszenie radnego 
wojewódzkiego Henryka Maziarka. Pierwszy 
wizytował drogi minister Piłat. Podczas 
otwarcia drogi ( jej pierwszego etapu )               
w Bąkowej, minister podkreślił 
zaangażowanie radnego Maziarka który 
wręcz „wychodził” w ministerstwie ścieżkę za 
środkami na odcinek drogi w Bąkowej. Obecny na otwarci Starosta lipski Roman 
Bochyński zobowiązał się, że budowa drogi będzie kontynuowana, tak aby cały 
odcinek drogi z Wielgiego przez Bąkową i Antoniów, można było bezpiecznie 
dojechać do Iłży. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał radny z Bąkowej Pan 
Piotr Główka, który w imieniu mieszkańców podziękował ministrowi                          
za przychylności dla mieszkańców Bąkowej. Ta droga służy nie tylko naszej 
miejscowości, ale wszystkim jadącym do Iłży, niech będzie on zalążkiem dobrego 
jutra dla nas wszystkich – powiedział na otwarciu drogi radny Główka.  
  Na zakończenie uroczystości, pan minister obiecał, że jeżeli zarząd 
powiatu w Lipsku  ( droga ta należy do Powiatu w Lipsku) wystąpi o środki               
na dalszą jej budowę, ministerstwo infrastruktury udzieli 50% wsparcia 
inwestycji w budowie drogi w Bąkowej. 

Druga z wizyt dotyczyła dróg zrealizowanych przez gminę, między 
innymi: budowa drogi w miejscowości Anusin, w miejscowości Czerwona  
oraz w Podgórzu. Drogi te wybudowane zostały przy współfinansowaniu ze 
środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz tzw. kontraktu 
wojewódzkiego. Środkami na ten cel dysponuje zarząd województwa 
mazowieckiego, a szczegółowiej departament rolnictwa, podlegający 
Wicemarszałkowi Bogusławowi Kowalskiemu. Wicemarszałek przybył do naszej 
gminy na zaproszenie radnego Henryka Maziarka, z którym razem zasiadają             
w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.  
 Najpierw dokonano oficjalnego otwarcia drogi w Podgórzu, gdzie 
mieszkańcy miejscowości wraz z księdzem Józefem Dujko modlili się w intencji 
bezpieczeństwa na nowej drodze. Następnie przybyłym gościom wręczono 
kwiaty. Symboliczna szarfę jako ostatnia przecięła pani sołtys z Podgórza 
Marzanna Kupidura.  

Dalej już w asyście strażaków z Antoniowa, udano się na otwarcie drogi 
przez Czerwoną .  I tutaj wraz z księdzem Józefem Dujko z parafii w Czerwonej, 
mieszkańcy i strażacy modlili się o bezpieczeństwo na drodze.      
 Znam potrzeby mieszkańców wsi  w zakresie budowy nowych dróg, 
ponieważ sam pochodzę z takiej małej miejscowości co Wy. Te drogi to początek 
świata, to tu tak naprawdę rodzi się życie, stąd wyjeżdża do miasta mleko i inne 
produkty. Nawet gdybym nie dostrzegał potrzeby wybudowania tych dróg 
właśnie tutaj, to macie na miejscu wspaniałego przedstawiciela, w osobie 
radnego Maziarka, który na każdym 
spotkaniu w Warszawie, w sposób 
nieustępliwy przekonuje wszystkich do 
przeznaczania pieniędzy właśnie           
na budowę dróg gminnych, dróg 
wiejskich – powiedział przecinając 
wstęgę na drodze w Czerwonej 
Wicemarszałek Bogusław Kowalski.   

Po oficjalnych uroczystościach 
przyszedł czas na część nieoficjalną. 
Biesiadę strażacką w remizie w 
Antoniowie zorganizowali wspólnie 
mieszkańcy Podgórza i Czerwonej. Przybyłych z wicemarszałkiem gości przyjęto tak, że z pewnością nie zapomni 
gdzie gmina Ciepielów, a dróg gminnych podlegających dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych             
w naszej gminie nie brakuje.    
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PUNKT INFORMACJI 
 Na terenie gminy jest 1387 indywidualnych gospodarstw rolnych. 
Przeważająca część gospodarstw prowadzących działalność rolniczą stanowią 
gospodarstwa o powierzchni od 1 do 10ha.  W szczególności: 143 gospodarstwa 
posiadają powierzchnie od do 1ha, 509 o 
pow. 1-5ha, 479 o pow. 5-10ha, 177 o 
pow. 10-15ha oraz 79 gospodarstw o pow. 
15ha i więcej. Wysoki odsetek gruntów 
rolnych ( ok. 77%) sprawia, że głównym 
źródłem utrzymania mieszkańców gminy 
jest rolnictwo.  
 Dostrzegając potrzebę pomocy 
rolnikom, jako jedyni w powiecie 

uruchomiliśmy punkt informacji o dopłatach unijnych.  W pierwszym roku 
członkowstwa w Unii Europejskiej, pomocy w wypełnianiu wniosków udzielali 
pracownicy Agencji. W związku z tym, że w tym roku ARIMR nie pomaga 
rolnikom na miejscu w gminach, Wójt uznał za konieczne zapewnienie rolnikom pomocy, tak aby wszyscy mogli 
złożyć na czas odpowiednie wnioski z korzyścią dla całej społeczności lokalnej.        

W naszym punkcie, który rozpoczął działalność od dnia 28 lutego i działał do końca maja br. zatrudniliśmy 
osoby, które po wcześniejszym przeszkoleniu udzielały rolnikom pomocy w zakresie wypełniania wniosków:                   
- o dopłaty bezpośrednie i wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), - wspieranie gospodarstw niskotowarowych. Z pomocy naszego punktu skorzystało 
ponad 600 rolników, czego efektem była największa liczba wniosków złożonych w biurze ARiMR wśród wszystkich 
gmin w powiecie.  

Rolnicy mogli skorzystać z porady i pomocy w wypełnianiu wniosków na miejscu, bez potrzeby wyjazdów 
do Lipska. Taka pomoc z pewnością pomogła zaoszczędzić im czas, a przede wszystkim przyczyniła się do złożenia 
większej liczby wniosków, co przyniesie korzyści finansowe dla naszych gospodarstw.   
  
INWESTYCJE 2005 
  W wyniku wyborów przedterminowych, budżet gminy Ciepielów uchwalony został dopiero w dniu 1 marca 
2005 roku. Tak stosunkowo późne przyjęcie gminnego budżetu spowodowane było z jednej strony zmianą 
przepisów i procedur w zakresie możliwości ubiegania się o dodatkowe dla gminy finanse, z drugiej strony 
wyborem Wójta Gminy, który jednoosobowo tworzy projekt budżet, ale co najważniejsze jednoosobowo 
odpowiada za jego wykonanie. 

Po finansowym rozliczeniu wszystkich zadań z roku ubiegłego, Wójt  przystąpił do prac nad projektem 
budżetu gminy na rok 2005. Pełniący funkcję Wójta, pan Roman Środa przygotował projekt budżetu gminy               
na dzień 15 listopada 2004 roku. Projekt ten co prawda zakładał przeprowadzenie określonych w nim inwestycji 
gminnych, jednakże nie brał pod uwagę uwarunkowań proceduralno – finansowo – prawnych do możliwości 
wykonania tak zaplanowanych zadań. Przy projektowaniu budżetu nie założono żadnych wniosków, przyjęto 
niewłaściwe z obowiązującą procedurą źródła i formy finansowania.  
Istniało realne zagrożenie, że bez dokonania autopoprawek do projektu budżetu gminy, budżet zaplanowany na 
dzień 15 listopada, byłby w 80 procentach niewykonalny.                                                                  
Przy projektowaniu nowego właściwie budżetu, Wójt wziąłem pod uwagę; - przede wszystkim potrzeby 
mieszkańców naszej gminy, kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego nakreślonego przez Radę Gminy w planie 
rozwoju lokalnego, możliwości finansowe oraz możliwości współfinansowania unijnego.  
Budżet gminy został przez radę gminy przyjęty jednomyślnie,  
a po dokonanych już w jego realizacji poprawkach zakłada między  
innymi następujące inwestycje: 
1. budowa wodociągu przez miejscowość Wielgie – o szacunkowej  
wartości: 550.000,-zł, 
2. opracowanie projektu technicznego i podkładów geodezyjnych  
pod budowę wodociągu w roku 2006  przez miejscowości: Marianki,  
Wielgie pod lasem – Łaziska – Chotyze – Kałków – Ciepielów 
– o szacunkowej wartości: 86.000,-zł, 
3. budowa studni ogólnowiejskiej w miejscowości Kawęczyn 
– o szacunkowej wartości: 10.000,-zł, 
4. budowa studni ogólnowiejskiej w miejscowości Kochanów 
– o szacunkowej wartości: 10.000,-zł, 
5. budowa studni ogólnowiejskiej w miejscowości Pasieki 
– o szacunkowej wartości: 10.000,-zł,, 
6. remont chodnika w Ciepielowie w pasie drogi krajowej nr 79  
ul. Sandomierska– o szacunkowej wartości: 100.000,-zł, 
7. modernizacja drogi gminnej: Ciepielów - Stare Gardzienice 
 – Gardzienice kolonia w ramach środków z Unii Europejskiej 
 – okres realizacji 2005-2006– o szacunkowej wartości: 
 1.400.000,-zł, 
8. remont mostu na rzece Iłżance– o łącznej wartości: 233.684,31 zł, 
9. modernizacja drogi przez miejscowość Drezno: – o szacunkowej  

                                                      most w Rekówce 

budowa studni ogólnowiejskiej w Kawęczynie 
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wartości: 188.460-zł, 
10. modernizacja drogi przez miejscowość Ranachów „B”:  
– o szacunkowej wartości: 167.736-zł, 
11. modernizacja drogi przez miejscowość Kochanów – Bąkowa,  
etap I przez Kochanów: – o szacunkowej wartości: 130.263-zł, 
12. modernizacja drogi w Świesielicach: – o szacunkowej  
wartości: 89.218-zł,  
13. przygotowanie budowy drogi: Świesielice – Drezno- Anusin 
 – Wólka Dąbrowska: o szacunkowej wartości: 10.000-zł, 
14. zagospodarowanie placu przy pomniku na Dąbrowie: 
 o szacunkowej wartości: 20.000-zł, 
15. zakup samochodu strażackiego dla OSP Łaziska: 44.000,-zł, 
16. wykonanie chodnika w Ciepielowie, ul. Papuzińskiego:  
o szacunkowej wartości: 10.000-zł, 
17. zakup sprzętu rehabilitacyjno – fitnesowego w ramach 
gminnego programu profilaktycznego o szacunkowej wartości: 
22.000,-zł, 
18. modernizacja oświetlenia ulicznego o szacunkowej wartości: 
525.000,-zł, 
19. zagospodarowanie parku w Ciepielowie w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego z Unii Europejskiej– okres realizacji 2005-
2006– o szacunkowej wartości: 400.000,-zł, 
20. dokończenie budowy domu ludowego w Wielgiem w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego z Unii Europejskiej– okres 
realizacji 2005-2006– o szacunkowej wartości: 612.000,-zł, 
21. wytyczenie szlaków rowerowych w ramach corocznej składki 
na rzecz Związku Gmin nad Iłżanką: 4.000,-zł, 
22. zakup sprzętu komputerowego do gminnego Centrum 
Informacji: 36.000,-zł. 
 Łączne nakłady przeznaczone w budżecie gminy na realizację inwestycji wynoszą: 1.816.471,-zł, w tym 
środki własne stanowią 1.142.471,-zł.    
 
Z PRAC RADY GMINY 
 

Na XX sesji, która odbyła się 29.12.2005 radni 
gminy podjęli następujące uchwały: - w związku ze 
zmianą przepisów regulujących funkcjonowanie bibliotek, 
rada powołała  Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Ciepielowie zwaną dalej „biblioteką” jako gminną 
instytucję kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, 
prowadzonego przez Gminę Ciepielów, pod nr 1 z dnia 
30 grudnia 2004. Biblioteka jest teraz jednostka gminy  
posiadającą osobowość prawną. Na czele biblioteki stanął 
dotychczasowy jej kierownik Pani Teresa Herbowicz, 
która decyzją Wójta została dyrektorem biblioteki. W 
dalszej części posiedzenia radni przyjęli gminy program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Decyzją Wójta, zmniejszono skład gminnej komisji ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych z 9 do 6 osób. 
W komisji obecnie pracuje dwóch lekarzy, ksiądz, 
pracownik pomocy społecznej, policjant oraz 
nauczycielka z gimnazjum. Na koniec w związku z 
zakończeniem roku budżetowego dokonano ostatnich 
przesunięć finansowych co pozwoliło dokonać 
ostatecznych rozliczeń finansowych.  

Tematykę kolejnej XXI sesji rady gminy 
zdominowało uchwalenie budżetu gminy. Przyjęty przez 
radnych budżet zakładał dochody w kwocie 9.047.193,-
zl, natomiast wydatki na kwotę: 11.342.193,-zł. 
Założony deficyt budżetowy w kwocie 2.295.000,-zl spowodowany był zaplanowaniem inwestycji ze środków 
unijnych, które wykonuje się w ramach tzw. kredytów pomostowych, zwracanych po uzyskaniu środków z Unii 
Europejskiej. 
Na sesji tej rada przyjęła plan rozwoju miejscowości Ciepielów, dokument niezbędny celem starania się o środki   
z Sektorowego Programu Operacyjnego, „rozwój miejscowości Ciepielów z zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego”, czyli w skrócie mówiąc zagospodarowanie parku w Ciepielowie. Podjęto również decyzję                        
o sprzedaży działki w miejscowości Stary Ciepielów, określono warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze, określono zasady dożywiania uczniów. Rada wyraziła zgodę na wspólną z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad  realizację chodnika w pasie drogi krajowej w Ciepielowie. Ustalono nowe opłaty za wodę 
dostarczaną z wodociągów i za wprowadzenie ścieków: za wodę na cele socjalne płacimy teraz 1,50 za 1 m3, 

                       chodnik w Ciepielowie, ul. Sandomierska  

     samochód strażacki DAF 1100 dla OSP w Łaziskach   
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brutto z podatkiem VAT, za ścieki: 1,50 za 1 m3, brutto z podatkiem VAT, natomiast za wywóz ścieków                     
za pośrednictwem gminnego taboru asenizacyjnego zapłacimy; 30,-zł brutto wraz z podatkiem VAT ( od beczki 
bez względu na odległość od oczyszczalni ścieków Ciepielowie). Dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne 
„wysokotowarowe” zastosowano specjalną zniżkę, opłata za wodę w ich przypadku wyniesie 1,20 za 1 m3, brutto    
z podatkiem VAT. 
 Na XXII sesji rada odwołała dotychczasowego Przewodniczącego Rady Gminy Pana Waldemara Kominka. 

Kolejna XXIII sesja była sesją pod znakiem absolutorium za 2004 roku. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2004 rok przyjęto jednogłośnie. Ubiegły rok zakończył się realizacja dochodów budżetowych w kwocie: 
9.986.629,-zł, zaś wydatki w wysokości: 9.646.656,-zł. Rada przyjęła również sprawozdanie roczne 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zysk netto w kwocie 16.146,15,-zł przeznaczono na 
działalność statutową oraz dokonanie remontu w ośrodku zdrowia i zakup sprzętu medycznego. 
Rada przyjęła drugi plan rozwoju miejscowości, tym razem dotyczył rozwoju Wielgiego. Dzięki podjętej uchwale 
także i w tej miejscowości będzie można skorzystać z pieniędzy unijnych w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego gmina zamierza dokończyć budowę domu ludowego. W zakresie spraw związanych z organizacją 
oświaty gminnej rada, podjęła dwie uchwały o utworzeniu zespołów szkolno – przedszkolnych w Ciepielowie oraz 
w Wielgiem. Dotychczas w Wielgiem w jednym budynku funkcjonowało odrębne przedszkole oraz szkoła 
podstawowa, dwa budżety, dwóch zarządzających placówkami dyrektorów. Od dnia 1 września sytuacja zmieni się 
ponieważ w miejsce dwóch placówek zacznie działać jeden zespół szkolno przedszkolny zarządzany przez jednego 
dyrektora. Analogicznie także w Ciepielowie powstanie zespół szkolno – przedszkolny, który będzie zarządzany 
przez jednego głównego dyrektora. Dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy, którym został 
Waldemar Czapla. Stanowisko wiceprzewodniczącego bez zmian zajmuje Pan Zygmunt Nachyła. Ustalono również 
regulamin dostarczania wody z wodociągu gminnego oraz określono zasady udziału mieszkańców wsi Wielgie                  
w kosztach realizacji budowy wodociągu, także ustalono wynagrodzenie dla Wójta Gminy. 
 Ostatnie XXIV i XXV sesja Rady Gminy odbyły się 9 i 30 czerwca br. Na pierwszej z sesji dokonano 
sprzedaży działek pod garaże                    
w Wielgiem oraz przyjęto 
regulamin warunków 
wynagradzania nauczycieli, 
określono także diety 
przewodniczącego oraz 
wiceprzewodniczącego rady 
gminy.  
Na drugiej sesji Rada 
jednomyślnie przyjęła uchwałę 
o nadaniu Publicznemu 
Gimnazjum imienia „Jana Pawła 
II” . Przyjęto regulamin w 
sprawie dodatków 
mieszkaniowych dla nauczycieli,          
a także dokonano zmian  
w uchwale budżetowej.  

Wszystkie dokumenty 
dotyczące pracy Rady Gminy 
 i jej komisji dostępne są dla 
zainteresowanych w biurze rady  
w Urzędzie Gminy  / podstawa 
prawna  -art. 11b ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym / tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku  Nr 149, poz. 1591 z późn. zm./. 
  
                   Przewodniczący Rady Gminy 
                                        Waldemar Czapla 
 
SPOŁECZNY PRZYSTANEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
wspólne zdjęcie radnych gminy na tle zakupionego do OSP Łaziska samochodu, 9 czerwca 2005 rok. 

Mieszkańcy Kawęczyna udostępniając swój czas, narzędzia i 
maszyny, w czynie społecznym wyremontowali przystanek 
autobusowy. Remont polegał na tynkowaniu, malowaniu, 
wybetonowaniu podłoża zrobienia ławki oraz wymianie 
pokrycia dachowego. Materiały potrzebne do odnowienia 
przystanku zakupiła gmina. Przy remoncie pracowali 
następujący mieszkańcy: Tomasz Burek, Andrzej Mordak, 
Karol Mordak, Łukasz Mordak, Tadeusz Michalski, Zbigniew 
Kozieł, Marian Rogala, Małgorzata Fałek, Mirosław Fałek. 
Jak Widać, społecznie można coś zrobić, trzeba tylko chcieć. A 
chcieć to móc – mówi sołtys wsi Kawęczyn Małgorzata Fałek. 
Dzięki inicjatywie społecznej już teraz mieszkańcy 
Kawęczyna, zwłaszcza dzieci, mogą korzystać z ochrony przed 
deszczem, czekając na przyjazd autobusu. 
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SPRAWNOŚC BEZ ALKOHOLU 
 W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Wójt Gminy uruchomił zajęcia z tenisa stołowego  
w szkole w Bakowej,  w tym celu przekazano do szkoły dodatkowo dwa stoły  
do tenisa z pełnym osprzętem. Zajęcia sportowe prowadzi pan Marek  
Bryczek.  W nowym roku szkolnym podobne zajęcia rozpoczną się w szkole  
w Wielgiem. Ze środków przeznaczonych na realizację programu zakupiono  
kompletny stół do tenisa do świetlicy wiejskiej w Starych Gardzienicach,  
do tej pory dzieci i młodzież grały w tenisa na własnoręcznie wykonanym  
„stole” z firanką zamiast siatki.  Wreszcie i tutaj będzie można  
w cywilizowanych warunkach uprawiać ten jakże popularny w naszej gminie  
sport. Zakupiono także stroje dla żeńskiej drużyny piłki nożnej z ciepielowskiej  
podstawówki. Dziewczęta reprezentowały nas na zawodach wojewódzkich. 
  Rozpoczęto realizację programu profilaktycznego „Sprawność bez  
alkoholu”. W jego ramach wszystkie świetlice na terenie gminy zostaną  
wyposażone w sprzęt do ćwiczeń aerobowo –siłowych. Pierwsza siłownia  
rozpoczęła swoje funkcjonowanie w świetlicy wiejskiej w Antoniowie.  
Program skierowany jest do mieszkańców: Podgórza, Czerwonej i Antoniowa.  
Zakupiono między innymi: trzystanowiskowy atlas do ćwiczeń  
kulturystycznych, rower z magnetycznym systemem hamowania,  
dwa trenażery eliptyczne z magnetycznym systemem hamowania, stepper.” 

Zadaniem programu jest stworzenie warunków dla mieszkańców wsi,  
zwłaszcza młodzieży, możliwość uprawiania ćwiczeń aerobowo- siłowo 
- fitnesowych na miejscu, bez potrzeby wyjazdów do miasta, a przede  
wszystkim bezpłatnie. Sprzęt do ćwiczeń zakupiono ze środków  
na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
ma więc dać wszystkim możliwość spędzenia wolnego czasu z dala  
od alkoholu i innych używek. Tworząc program staraliśmy się myśleć  
o wszystkich, nawiązaliśmy kontakt i współpracę z miesięcznikiem  
„Superlinia”, aby kobiety a także mężczyźni mogli zapoznać się z trendami  
żywieniowym, dzieci mogły pograć w tenisa stołowego, a wszyscy ćwiczący skorzystać z pozycji książkowych 
gminnej biblioteki. 
 Jeszcze w tym roku, uruchomiona zostanie kolejna siłownia w budynku szkoły podstawowej w Bąkowej, 
natomiast atlas kulturystyczny zakupiony zostanie do świetlicy wiejskie w miejscowości Ciepielów Kolonia. 
 
 
„VIDEO” ZNOWU GRA 
 Po nie przystąpieniu do rozgrywek ligowych i właściwie rozpadzie zarządu klubu „Video” Ciepielów, losy 
naszego gminnego klubu wydawały się przesądzone. Zespół nie przystąpił do rozgrywek wiosennych.  
Kiedy były fundusze, kiedy był duży sponsor, sprawa była prosta. Dzisiaj kiedy klub może działać tylko i wyłącznie 
na zasadach podobnych do klubów z Chotczy czy Kazanowa, gdzie dorośli i młodzież uprawiają piłkę nożną dla 
sportowego hobby, dla przyjemności sportowej rywalizacji, nie ma już zainteresowania miejscowych działaczy.  
 Doceniając jednakże dotychczasowe osiągnięcia LKS „VIDEO”, władze gminy, postanowiły dopomóc 
klubowi i rozgrywki zostały wznowione. Obecnie w skład drużyny wchodzą: Bartłomiej Szepietowski, Damian 
Pająk, Szymon Sadowski, Andrzej Mielczarski, Artur Kapciak, Paweł Kołodziejczyk, Paweł Kutry, Bartłomiej Pająk, 
Michał Mróz, Marek Mróz, Łukasz Fryszkiewicz, Sebastian Pietruszka, Kamil Kozieł, Kuba Hucułek, Mariusz 
Budziński, Sylwester Sałek, Grzegorz Mazur, Łukasz Rybicki, Konrad Karasiński. Trenerem drużyny jednocześnie 
jednoosobowym opiekunem zespołu jest Pan Piotr Nowakowski.  
 Pomimo młodego wieku piłkarzy, maja oni już pewne osiągnięcia, mianowicie wygrane w meczach, Video – 
KS Gózd: 1:0, Video – Plon Garbatka: 3:1.  
 Obecnie przed nowym sezonem piłkarskim, szukamy dla klubu sponsora. Środki na sport w budżecie 
gminy zostały bowiem ograniczone do minimum na rzecz gminnych inwestycji.  

Zapraszamy wszystkich chętnych do sponsorowania gminnego sportu, aby nasza młodzież w dobrych 
warunkach mogła uprawiać sport i rozsławiać nasza gminę na zewnątrz.        
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