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BEZPŁATNY

BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW

Dzięki inwestycją w oświetlenie uliczne,
nasza gmina została zaliczona do najlepiej
oświetlonych gmin w województwie mazowieckim.
Teraz jeszcze możemy pochwalić się
oświetlonymi w nocy Kościołami oraz parkiem w
centrum Ciepielowa.

W BIULETYNIE :
◄ Modernizacja parku w Ciepielowie ◄ Gminny konkurs „Mistrz ortografii”
◄ Oświetlenie gminy ◄ Bąkowa placem budowy ◄Święto strażackie w Antoniowie
◄ Warto rozmawiać ◄Piknik rodzinny ◄ Strażak Miesiąca ◄ Segregacja odpadów

Szanowni Państwo!
Już dzsiaj 2006 rok zapowiada się pod względem inwestycyjnym na przełomowy. Założenia inwestycyjne, a
przede wszystkim fundusze pozyskane na ich realizację stanowią gwarancję zrównoważonego rozwoju naszej gminy.
Oczywiście, nie da się w ciągu jednego roku zrobić wszystkiego. Opóźnienia infrastrukturalne są bardzo duże. Staramy
się jednak zrobić najwięcej w jak najkrótszym czasie. Jeśli przeanalizuje się lata poprzednie, widać, jak duży jest postęp
w zakresie rozwoju gminnej infrastruktury.
Rozpoczęliśmy już budowę priorytetowego dla całej społeczności lokalnej wodociągu. Ta inwestycja jest jeszcze ważniejsza dla nas wszystkich, w obliczu kolejny raz nawiedzającej nas suszy. Daje jendak namacalny dowód,
że jeżeli się chce, to można zrobić w krótkim okresie wiele dobrego. A przecież gdyby zabrakło odwagi i wiary w
możliwość realizacji tak dużych przedsięwzięć, to o budowie takiego wodociągu moglibyśmy tylko pomażyć.
Wcześniej taka budowa mogłaby spokojnie trwać przez całą czteroletnią kadencję. W innych gminach wykonuje
się jednorazowo 8-9 km wodociągu rocznie i uważa się to za spore osiągnięcie. My tymczasem uderzamy
mocno, bowiem nasz wodociąg ma mieć długość przekraczającą 40 km.To wszystko wykonujemy w ciągu jednego
roku. Tylko bowiem dzięki takim zdecydowanym działaniom możemy dogonić Europę.
Budując wodociąg, nie zapominamy o następnych latach.Już teraz przystępujemy do projektowania kolejnych,
równie długich odcinków nowego wodociągu na rok 2007.
Chcemy i budujemy kilka kilometrów dróg rocznie. Podpisaliśmy już trzy umowy na budowę nowych dróg: Stary
Cie-pielów, Pcin - Kroczów, Wielgie. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargów na drogi Kochanów - Bąkowa oraz drogi
powiatowej w kierunku Podolan.
Z inwestycji oświatowych zaplanowaliśmy wybudowanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy
szkołach w Bąkowej i Ciepielowie. Do szkół tych uczęszczają dzieci na wózkach, więc nikogo nie trzeba przekonywać do
słuszności podjętych decyzji.Wybudujemy także pierwszy kompleks boisk sportowych, składający się z boiska do piłki
nożnej, wielofunkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki oraz z kortu do tenisa ziemnego.
Kontynuujemy budowę oświetlenia ulicznego, tym samym pretendując do najlepiej oświetlonej gminy
wiejskiej. Oświetliliśmy dodatkowo wszystkie nasze kościoły i park w Ciepielowie - by podnieść i podkreślić prestiż
tych najważniejszych miejsc w gminie.
Z innych inwestycji obecnie realizowanych na uwagę zasługuje przede wszystkim park w Ciepielowie i Dom
Ludowy w Wielgiem. Nie są to być może najważniejsze zadania gminy, ale cieszą, bo przecież tak długo wyczekiwali
ich mieszkańcy.
Pod koniec sierpnia wprowadzamy na terenie całej gminy bezpłatną segregację odpadów. Ta nowa forma
zagospodarowania śmieci, polegać będzie na ich odbiorze z każdego gospodarstwa. Odbierzemy śmieci
wysegregowane (plastik, szkło, makulatura) i zwykłe odpady. Wszystko to w całości dla mieszkańców gminy za
darmo. Zastosowaliśmy system workowego odbioru śmieci, który już w najbliższym czasie wpełni zastąpi nieefektywny i nieekonomiczny system odbioru śmieci za pośrednictwem kontenerów. W ten sposób dostosujemy
naszą gospodarkę odpadami do obowiązujących standardów, chroniąc tym samym nasze środowisko przed
zanieczyszczeniem.
Równie ważne co inwestycje są tematy społeczne. Przygotowujemy się do złożenia wniosków w ramach
uchwalonej przez radnych Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W tym numerze biuletynu przeczytają Państwo o zmianach w funkcjonowaniu policji. Do bezpieczeństwa
naszych mieszkańców przywiązuję bardzo dużą wagę, stąd też poczynione przez samorząd kroki, by wprowadzić
nowe standardy działania służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.
Powróćmy jednak do najważniejszego tematu, czyli inwestycji. Czytając biuletyn, zwrócą Państwo z pewnością
uwagę na wysokość funduszy pozyskanych na tegoroczne inwestycje. Pytanie, skąd się nagle wzięły. Odpowiedź
jest prosta. Przyjęliśmy zasadę, żeby opracowywać i
składać wnioski na wszystkie z możliwych programów. Na
wszystko, co tylko może przynieść gminie dotacje. Stąd
z roku na rok coraz lepsze wyniki w pozyskiwaniu
środków. Codziennie bowiem są nowe wyzwania, nowe
szansę. Na to przecież czekają wszyscy mieszkańcy. A
prawdziwe możliwości dla naszej gminy otworzą się dopiero
w roku 2007, kiedy Unia Europejska rozpocznie kolejny
okres wydatkowania środków na poprawę infrastruktury
Wiedząc o tym, już teraz przygotowujemy kolejne wnioski,
by były gotowe na czas ogłoszenia naborów na nowe unijne
programy. Musimy wykorzystać wszystkie możliwości,
wszystkie szansę, aby nasza gmina, rozwijała się szybciej i
lepiej, wtedy i Państwa zadowolenie będzie większe, a o
to nam wszystkim przecież chodzi.
Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

2

Od lewej: zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom.
Jarosław Binięda, Komendant Powiatowy mł. insp. Janusz Koziarski,
Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk

Zgłosiliśmy klęskę suszy
Najlepszy rok inwestycyjny w historii Gminy
Takiego roku pod względem inwestycyjny jak obecny nie mieliśmy
do tej pory w całej 16 letniej historii naszego samorządu.
W tym roku już pozyskaliśmy rekordową kwotę z zewnątrz
na dofinansowanie gminnych inwestycji. Już teraz przekracza ona
grubo milion złotych. Łącznie planuje się, że na wszystkie
tegoroczne inwestycje wydamy około 4 milionów złotych.
Dla tych, którzy wciąż nie mogą przestawić się na nowe złotówki,
będzie to kwota około 40 miliardów starych złotych.
Jednak najważniejsze jest pozyskanie środków z zewnątrz, po nim
bowiem widać operatywność wójta i władz gminy. Uchwalając budżet
gminy na zadania inwestycyjne przeznaczyliśmy 993.780,-zł środków
własnych. Do tej kwoty zamierzaliśmy pozyskać dofinansowanie
z zewnątrz. Dziś po upływie połowy roku możemy pochwalić się, że
kwota uzyskanych już dofinansowań z zewnątrz przekroczyła kwotę
jaką sami mieliśmy wydać na inwestycje. Pozyskaliśmy już kwotę
ponad 1 miliona złotych.
Jakie środki pozyskaliśmy do budżetu?
- Na modernizację parku w Ciepielowie kwotę: 263.151,-zł ( środki
z Unii Europejskiej), - na modernizację domu ludowego w Wielgiem
kwotę: 402.080,-zł ( środki z Unii Europejskiej), - na przebudowę
drogi gminnej przez wieś Stary Ciepielów kwotę: 60.000,-zł ( środki
w ramach TFOGR), - na przebudowę drogi gminnej Wielgie Stara Wieś
kwotę: 250.000,-zł ( środki w ramach Mazowieckiego Programu
Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich), -133.500,-zł
na modernizację drogi powiatowej Pcin – Kroczów ( środki w ramach
współfinansowania z powiatem lipskim ), - wybudowanie podjazdu dla
osób niepełnosprawnych wraz z przystosowaniem łazienki dla osób
niepełnosprawnych w PSP Ciepielów kwotę: 35.000,-zł ( środki
w ramach tzw. komponentu oświatowego z Urzędu Marszałkowskiego),
- wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP Bąkowa
kwotę: 35.000,-zł ( środki w ramach tzw. komponentu oświatowego
z Urzędu Marszałkowskiego), - modernizacja i rozbudowa kompleksu
boisk sportowych przy PSP Bąkowa kwotę: 100.000,-zł (środki z tzw.
komponentu sportowego Urzędu Marszałkowskiego), pracownie
informatyczne dla Publicznego Gimnazjum i PSP w Ciepielowie kwotę:
około 120.000,-zł ( w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego),
komputery w ramach programu IKONKA dla biblioteki w Ciepielowie
na kwotę: około 30.000,-zł.

Nie czekając na zgłoszenia
rolników, Wójt Gminy w dniu 7
lipca br. podjął decyzję o
wystąpieniu do Wojewody
Mazowieckiego o objęcie terenu
naszej gminy klęską suszy.
Brak opadów deszczu,
wysokie temperatury doprowadziły
do wyniszczenia większości
tegorocznych plonów. Dlatego też
nie czekając na dalszy rozwój
wypadków Urząd Gminy za
pośrednictwem sołtysów
przeprowadził akcję szacowania
szkód, z której jednoznacznie
wynika potrzeba interwencji
Państwa w zakresie
przeciwdziałania ujemnym skutkom
spowodowanych suszą.
Jaka to będzie pomoc,
z pewnością znowu kredyty, ale być
może uda się znowu pozyskać
dotacje do każdego objętego suszą
hektara. Ta pomoc byłaby
najbardziej wskazana, wszystko
jednak w rękach nowego rządu.
Wójt wystąpił o ogłoszenie
klęski suszy tak szybko, dlatego, że
tak jak w roku poprzednim środki
na przeciwdziałanie suszy w formie
niskooprocentowanych kredytów
otrzymały tylko te gminy, które
zareagowały najszybciej.

A to przecież jeszcze nie koniec roku !

Ruszyła budowa największego wodociągu
W poniedziałek 17 lipca br. bezpośrednio po podpisaniu umowy
na wykonanie wodociągu, rozpoczęły się prace przy budowie
najdłuższej w regionie sieci wodociągowej. Zadanie inwestycyjne
obejmie mieszkańców: Wielgie ( pod lasem) - Marianki – Łaziska –
Chotyze – Kałków - Ciepielów. Na jesieni po zakończeniu prac
projektowych ( obecnie sieć wodociągowa jest w fazie
opracowywania) planuje się rozszerzyć zadanie jeszcze o
miejscowość Dąbrowa i okoliczne jej przysiółki.
W drodze przetargu nieograniczonego została wybrana jako
najkorzystniejsza i zarazem najtańsza oferta firmy: Zakład Instalacji
WOD-KAN DYGAS Spółka Jawna z Ciepielowa, za cenę brutto
1 527 949,02 zł.
Budowa zaplanowana została do listopada 2006 roku. Jeszcze w
tym roku popłynie więc woda do dodatkowych około 300 nowo
podłączonych do gminnej sieci wodociągowej gospodarstw. Pomimo
wzrostu cen budowy wodociągu, wójt postanowił, że wszyscy
mieszkańcy objęci wodociągowaniem będą płacić za włącznie do sieci
wzorem wodociągu ubiegłorocznego tylko 1000,-zł ( jak już pisaliśmy
jest to najniższa cena wśród okolicznych gmin, nawet o 50%). O
postępach w budowie będziemy informować Państwa w następnych
numerach biuletynu.
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koparki już rozpoczęły pracę przy budowie największego
w regionie wodociągu

Jak Park w Ciepielowie budowano
Historia Parku w Ciepielowie sięga połowy XX wieku. Jeszcze w 1954 roku było to miejsce targów, gdzie
z okolic Ciepielowa, rolnicy sprzedawali swoje zbiory. Na środku dzisiejszego parku stała studnia. Fotografie
Jerzego Jaglińskiego najlepiej
obrazują to centralne miejsce
Ciepielowa.
W okresie międzywojennym
Ciepielów stanowił mały ośrodek
lokalny ze słabymi funkcjami
drobnego handlu i rzemiosła,
w miejscu obecnego parku
odbywały się cotygodniowe
(w każdą środę) jarmarki.
Przed II wojną światową
wszystkie domy położone w rynku
w większości zamieszkałe przez
społeczność żydowską, pełniły
charakter mieszkalno – użytkowy.
Mieściły się i nich sklepy lub
warsztaty rzemieślnicze.
Do roku 1934 w rynku stała
szopa z drewnianych desek pełniąca
funkcję strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w której odbywały się
zabawy, przedstawienia i inne
imprezy okolicznościowo –
kulturalne, rozebrano ją w 1934
roku.
Po 1934 roku na środku
rynku został postawiony barak
zbożowy, który spłonął podczas
walk z wycofującymi się wojskami
niemieckimi.
Po wojnie zastaje
utrzymany w swoich zasadniczych
zarysach dawny plan Ciepielowa
oparty na centralnie usytuowanym
Rynku z przylegającymi doń
domami, uporządkowano go
i sprowadzono do kwadratu
niwelując środkową część terenu
rynkowego.
Historia parku w Ciepielowie
sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego
wieku, pierwsze drzewa i krzewy
zastały tu posadzone w czynie
społecznym z inicjatywy doktora
Mariana Papuzińskiego w latach
1957/8 - 1964.
Tym sposobem dawny plac
targowy stał się zadrzewionym
rynek w Ciepielowie oraz dzień targowy, 1954 rok, Jerzy Jagliński
skwerem położonym poniżej
pozostałej komunikacyjnej części Rynku.
Poproszony o chwilę wspomnień na temat budowy ciepielowskiego parku Pan Jerzy Jagliński, tak opisał
tamte chwile: „Doktor Marian Papuziński zmarł w marcu 1977 roku. Wspomnienia są sprzed 38 lat. O ile
pamiętam doktor Marian Papuziński już kilka lat przed śmiercią postanowił z Marianem Ciszkiem, że trzeba rynek
w Ciepielowie przekopać, wyznaczyć alejki i posadzić drzewa. Tylko jak zachęcić do tego czynu mieszkańców?
Postanowił do tego celu użyć amatorskiego aparatu filmowego 8 mm. To znaczy jeśli zebrało się parę osób
do kopania to doktor zaraz ich pracujących filmował. Tak było wiele razy. Ludziom to się bardzo spodobało
i rzeczywiście kilkanaście osób przychodziło. W ten sposób prostymi narzędziami sami ludzie zmieniali ubite
klepisko w miękką ziemię na której mogło już coś rosnąć. Czasami na zdjęciach z tamtych lat można zobaczyć
samego doktora, jak przykładnie wywijał łopatą, własnoręcznie wykonując prace przy sadzeniu drzew. Takie ujęcia
filmowane były już przeze mnie jego aparatem. Na pewno nie było doktorowi Papuzińskiemu łatwo przełamać
obojętność mieszkańców Ciepielowa. Bo i takich było dużo. Najczęściej ich odpowiedzią na propozycje doktora
powstania parku mówili: „A po co nam park?, Tak było od setek lat i po co w ogóle coś robić?, A gdzie będą
jarmarki, które dawniej były i w przyszłości może będą mówili inni?, A jak będzie ze świętym Rochem, gdzie ludzie
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będą się gromadzić, gdzie będą stały kramy?, Najlepiej jest jak jest, po co coś zmieniać?”, Skrajni pesymiści
mówili nawet, że z tego urządzenia parku nic nie będzie. Ale doktor Marian Papuziński był człowiekiem bardzo
upartym i jak sobie coś zaplanował to musiał sprawę załatwić. I tak park powstał. Oczywiście nie obyło się bez
przeszkód. Pamiętam jak rano budzę się wychodzę na rynek a tam zasadzone drzewa połamane, a reszta
poniszczona. Właściwie sprawców nie znaleziono. Zasadziliśmy nowe na przekór tym, którzy z pewnością po latach
korzystali latem z cienia drzew rosnących w parku. Takiego parku nie ma ani w Lipsku, ani Solcu nad Wisłą,
w Kaznowie i w Zwoleniu.
Wielka szkoda że takich osób jak doktor Papuziński nie było więcej. Szkoda dla Ciepielowa i całej okolicy.
Dzisiaj park w Ciepielowie znowu błyszczy. Zapomniany po latach doczekała się renowacji, która przerosła
moje wszelkie oczekiwania. Młody wójt Artur Szewczyk, zwieńczył dzieło doktora Mariana Papuzińskiego.
Wiem, że doktor byłby dzisiaj dumny z wykonanych prac, byleby ludzie umieli docenić ogrom prac

budowa parku, na zdjęci między innymi panowie: Fundowicz, Jagliński, Papuziński, Sadowski

włożonych kiedyś i dzisiaj w wizytówkę gminy Ciepielów. By zadbali o park, nie niszczyli tego co z takim trudem
budowano przez lata. To wszystko co pamiętam z tamtych lat” – Jerzy Jagliński farmaceuta z Ciepielowa.
Taka po krótce przedstawia się historia powstania parku w Ciepielowie.
Wróćmy jednak do teraźniejszości.
Czas świetności ciepielowskiego parku już dawno przeminął. Kilka lata temu wysypano alejki kruszywem,
co tylko pogłębiło obraz rozpaczy, który przebijał się naszego parku. Wizytówka gminy, stała się jej bolączką.
Powywracane kosze lub ich brak, zdewastowane ławki, brak trawników, wszechobecne żywopłoty, które tylko
szpeciły to miejsce. Brak pomysłu co tak naprawdę zrobić w centralnej części ciepielowa przewijał się u
rządzących przez kilka ostatnich lat, uniemożliwiając wykonanie jakichkolwiek prac naprawczych, a dalej tylko
pogłębiając dewastację parku.
Stan ten trwał do 2005 roku, kiedy to nowy wójt wystąpił do mieszkańców Ciepielowa z propozycją
modernizacji parku .Opracowano plan rozwoju miejscowości, który nie bez bólu przyjęło zebranie sołeckie. Jak
wspomnieć prace w tamtym okresie, część mieszkańców nie chciała
żeby wybetonować park, że planowany ogródek dla dzieci jest nie
potrzebny, że dobrze jest tak ja jest i zmiany nie są potrzebne.
Projektu modernizacji parku podczas zebrania bronili radni
z Ciepielowa i wójt gminy.
Byli także i tacy, którym pomysł się bardzo spodobał i od początku
żywo reagowali na propozycje zmiany wizerunku centrum
Ciepielowa. Jedna z uczestniczących wówczas w zebraniu
mieszkanek Ciepielowa, stwierdziła, że „właściwie nie ma nad czym
się zastanawiać, jeżeli wójt i radni chcą coś zrobić w parku, to
powinniśmy tylko zaaprobować ten pomysł”. Po tej wypowiedzi
zebranie sołeckie przyjęło plan rozwoju miejscowości, który
następnie w formie uchwały przyjęła Rada Gminy. Wszystko to
pozwoliło zrealizować plany wójta, który po przygotowaniu projektu
modernizacji parku złożył wniosek do Sektorowego Programu
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Wójt i Skarbnik Gminy podpisują umowę na modernizację
parku , Centrum Olimpijskie w Warszawie, grudzień 2005

Operacyjnego w ramach działania dofinansowanego przez Unię Europejską „Ochrona wsi i dziedzictwa
kulturowego”.
Projekt wymagał wiele pracy ze strony samorządu. Spełnienie wszystkich wymaganych pozwoleń i
opracowań pochłonęło kilka miesięcy wytężonej pracy. Dowodem ogromu prac, które należało wykonać przy
opracowaniu wniosku, niech będzie fakt, że z terenu naszego powiatu złożono tylko cztery wnioski w tym dwa z
naszej gminy. A przecież każda gmina chciałaby pozyskać fundusze unijne na taki bądź inne cele!
Pesymiści nie dowierzali, że uda nam się pozyskać środki na park? Kiedy procedura rozpatrywania
wniosków przedłużała się, pojawiały się tu i ówdzie głosy, że z parkowej inwestycji wójta i tak nic nie będzie.
Tym większa satysfakcja, że bez niczyjej pomocy, a tylko i wyłącznie dzięki własnej pracy, doświadczeniu
i znajomości unijnych procedur, udało nam się wygrać wyścig o unijne środki i podpisać umowę na dofinansowanie
modernizacji parku w Ciepielowie.
Umowę podpisaliśmy w grudniu 2005 roku, tym samym umożliwiając zaplanowanie w budżecie gminy tego
zadania do wykonania w roku 2006. Na wykonanie prac pozyskaliśmy kwotę 263.151,-zł, kosztorys prac
przewidywał kwotę 400.000,-zł.
Projekt modernizacji jak pisaliśmy w poprzednim biuletynie przewidywał między innymi:
- ułożenie alejek o nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami, wymianę krawężników, ułożenie chodników,
poszerzenie parkingu, renowację terenów zielonych poprzez usunięcie zakrzaczeń, żywopłotów, podcięcie drzew,
urządzenie trawników, wykonanie skalniaków z nasadzeniami krzewów i roślin ozdobnych. Zagospodarowanie
zieleńców wokół parku, ustawienie słupa ogłoszeniowego, ogrodzenie parku, wymiana wiaty przystankowej na
nową, ustawienie koszy na śmieci, montaż ławek parkowych, modernizacja wejścia do gimnazjum
i zagospodarowanie terenu wokół pomnika „Ośki”. Zainstalowanie oświetlenia wewnątrz parku, urządzenie
pierwszego w gminie ogródka zabaw dla dzieci oraz montaż mapy gminy.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia parku przed modernizacją. Nic dodać nic ująć.

Pamiętajmy jak jeszcze nie dawno wyglądał park i ile prac włożono w jego renowację. A przede wszystkim
jak może on wyglądać w przyszłości jeżeli pozostaniemy obojętni na chuligaństwo i nieodpowiedzialne
zachowanie.
Po przyjęciu budżetu na 2006 rok, pozostało tylko ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę. Komisja
przetargowa wybrała ofertę firmy Znak ze Zwolenia w cenie 376 962,86,-zł i po podpisaniu umowy przystąpiono
do prac.
Prace rozpoczęto bezpośrednio po świętach Wielkanocnych. Najpierw przystąpiono do likwidacji starych
obrzeży i układania alejek z kostki brukowej, jednocześnie przystępując do budowy oświetlenia parkowego.
Z dnia na dzień, najpierw nieśmiało, a później coraz śmielej i radośniej nasz park rozświetlił prawdziwym
blaskiem. Pierwsze symptomy polepszenia wyglądu zobaczyliśmy po podcięciu gałęzi drzew i wykarczowaniu
żywopłotów, które zaciemniały park. Wyłożenie alejek szarą kostką brukową z czerwonym dodatkiem dopiero
ukazało wielkość i dostojność naszego parku. Przejaśniało w dzień, a w nocy można w parku robić zdjęcia, bo
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dziewięć lamp parkowych rozświetla każde miejsce. Łącznie zainstalowano 23 kule oświetleniowe, które wraz z
oświetleniem wokół parku czyni to miejsce jeszcze bardziej pięknym i nastrojowym.
W wewnątrz parku na zbiegu alejek usytuowano trzy skalniaki, z których centralny wykonano z łupanego
kamienia, co podkreśla naturalny charakter parku.
Pozostałe skalniaki wykonano z palisady betonowej. Skalniaki zaopatrzono w krzewy i rośliny ozdobne, w środku
każdego z nich zainstalowano lampy oświetleniowe.

Następnie zasiano trawniki, które firma wykonująca prace będzie utrzymywać do nowego roku, a także
zainstalowano ławki i kosze. Na skwerku skrzyżowania z ulica Czachowskiego ustawiono słup ogłoszeniowy, a na
przystanku pojawiła się nowoczesna wiata przystankowa.

Przed gimnazjum wykonano nowe wejście do szkoły, teraz młodzież będzie mogła wchodzić do placówki
centralnie. Wokół pomnika „Ośki” wykonano nowe wyraźnie odznaczające od pozostałych chodników obrzeże
i opaskę z ciemniejszej kostki brukowej. Wszystkie prace osobiście nadzorował Wójt Gminy wraz z pracownikami
urzędu. Już na miejscu analizowano niemalże każdy szczegół modernizacji parku.

Po obu stronach wejścia do gimnazjum wybudowano dwa skalniaki, wzorem centralnego skalniaka z parku
wykonano je z kamienia łupanego oraz dokonano nasadzeń roślin ozdobnych.
Zakończenie wszystkich prac przewidziano na koniec lipca. Jeszcze trzeba poczekać aż w pełni zazielenią
się trawniki, zainstalowane zostaną ostatnie urządzenia ogródka zabaw dziecięcych, wybudowane będzie
wewnętrzne ogrodzenie placu zabaw, wtedy miejmy nadzieję w pełni będziemy mogli zrelaksować się w naszym
parku.
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Co zaś się tyczy samego placu zabaw, to wójtowi przyświeca myśl o takim jego wyposażeniu jakiego nie
powstydziłoby się duże miasto, by tak jak już w tej chwili do parku przyjeżdżali mieszkańcy nie tylko z samego
Ciepielowa ale z całej gminy, by dzieci mogły się w sposób bezpieczny bawić, a dorośli miło spędzić czas. Dlatego
oprócz wyposażenia parku przewidzianego projektem zainstalowane zostaną dodatkowe urządzenia dla dzieci,
które w jeszcze większym stopniu zaobsorbują nasze małe pociechy.

Cieszmy się tym już dziś pięknym miejscem, jednocześnie zwracajmy uwagę, nie przechodźmy obojętnie
widząc jak nieodpowiedzialna młodzież, często już dorosła nie umie docenić tego ile pracy włożono aby park
wyglądał ładnie i estetycznie.
To jak długo pozostanie wizytówką Ciepielowa i całej gminy zależy od nas samych.

Zmiany w Policji
W Komendzie Powiatowej Policji Lipsku nastąpiła zmiana w zakresie zarządzania. Nowym komendantem
powiatowym został mł. insp. mgr Janusz Koziarski, zastępcą komendanta nadkom. Jarosław Binięda.
Właśnie zmianom w zakresie funkcjonowania policji także na terenie naszej gminy poświęcone było
spotkanie nowych szefów policji w Lipsku z wójtem naszej gminy.
Komendant poinformował Wójta o nowych zmianach w komendzie oraz o podjęciu przez policję szeroko
zakrojonych działaniach w celu poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli.
W tym celu wspólnie z wójtem ma być powołany zespół roboczy składający się z przedstawicieli policji,
samorządu i miejscowych instytucji. Celem działania zespołu będzie wskazanie zagrożeń nękających miejscowe
społeczeństwo i sposoby na ich przeciwdziałanie.
Podczas spotkania wymieniono poglądy na temat stanu i potrzeby działań w zakresie podniesienia poziomu
bezpieczeństwa. Zintensyfikowania patroli, obecności policjantów w terenie.
Wójt zwrócił uwagę na potrzebę zbliżenia funkcjonariuszy z mieszkańcami tak aby powstała swego rodzaju
więź zaufania, aby policjanci stali się partnerami w rozwiązywani problemów nie tylko na gruncie naruszania
prawa ale już w bliskim kontakcie z mieszkańcami w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki. Im więcej
policjantów, im ich bliższy kontakt ze społeczeństwem tym większe poczucie obywateli w zakresie bezpieczeństwa.
Są już pierwsze oznaki polepszenia sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w naszej gminie. W odpowiedzi na
postulaty wójta kierowane do komendy powiatowej, nowy komendant skierował do pracy w naszej gminie
dodatkowych dwóch funkcjonariuszy tj. sierż. szt. Sławomira Świgonia oraz st. sierż. Romana Mordaka. Nowi
funkcjonariusze odpowiedzialni będą za właściwy stan porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy.

Pod Bożą opieką – placówka BCH w Wielgiem
Jesienią 1939 r. po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę -jak podaje Władysław
Owczarek „Bula" autor książki pt. „Ludzka Droga" w rozdziale „Narodziny Konspiracji" - zaczęła
się konspiracja niepodległościowa w moich rodzinnych stronach. Zaczęło się zdobywanie i
gromadzenie broni. Konspiracja nabierała coraz bardziej realnych kształtów organizacyjnych.
Wyrazem tego było utworzenie wiosną 1940 r. pierwszego oddziału partyzanckiego w powiecie
iłżeckim. W późniejszym okresie po podporządkowaniu się organizacyjnemu Batalionom
Chłopskim nasz oddział przyjął nazwę Zgrupowanie BCh „Ośka". W terenie powstały liczne
placówki BCh. Do konspiracji zostałem wprowadzony przez Bolesława Mitala „Tyrolek".
Placówkę BCh w mojej rodzinnej wsi Wielgie zorganizowałem wiosną 1941 r. zostając jej
dowódcą. Trzon powstałej placówki tworzyli:
Marian Niedziela „Kobek" dowódca placówki, Stefan Nowotnik „Iskra" zastępca dowódcy
placówki,
oraz członkowie: Wacław Warzak „Korzeń", Wacław Siadaczka „Robak", Jan Mężyk „Pilot".
W początkowym okresie przed przejściem do oddziału partyzanckiego, członkiem placówki był Jan
Rogoziński „Ostry", którego wprowadziłem do konspiracji. Trzech z nas do wybuchu wojny było uczniami
gimnazjum.
Wielgie: obiekty parafialne - kościół parafialny i drugi na cmentarzu grzebalnym zwany kościółkiem,
dzwonnica, kostnica, plebania i budynki gospodarcze. Proboszczem w tym czasie był ks. Franciszek Sendys,
organistą Antoni Pomorski a kościelnym Ludwik Niedziela. Jako syn kościelnego miałem nieskrępowaną możliwość
poruszania się po w/w obiektach (za wyjątkiem plebani).
W porozumieniu z dowódcą Zgupowania BCh „Ośka" zorganizowałem w kościołach skrytki do
przechowywania broni i oporządzenia. O miejscach znajdowania się broni poza mną wiedział tylko mój zastępca
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Stefan Nowotnik „Iskra" oraz mój ojciec Ludwik Niedziela. W tym zakresie szczególnie były zachowane zasady
konspiracji.
Brat mój Franciszek w czasie okupacji pracował jako służący w gospodarstwie księdza. O ile pozwalała na
to temperatura powietrza, na poddaszu budynku gospodarczego wypełnionego sianem przebywali partyzanci. Te
fakty bratu mojemu były znane. W pełni zachował milczenie.
Przechowywanie broni i oporządzenia - w ogóle sam udział w konspiracji -wiązał się ze śmiertelnym
niebezpieczeństwem. Powodzenie przedsięwzięć nie tylko uzależnione było od dobrej organizacji, ale i od wielkiego
szczęścia. To w pewnym stopniu ilustruje poniższe wydarzenie.
W kościele parafialnym odbywały się msze żałobne na zamówienie z ustawieniem katafalku i trumny.
Przed świętem Wszystkich Świętych przypadającym na O l. 11.1944 r. nocą powróciłem z akcji i oporządzenie w
tym broń złożyłem w trumnie w kostnicy, aby później umieścić je w skrytce. Rano w okolicy kościoła zatrzymał się
oddział niemiecki. Nabożeństwo musiało się odbyć. Z ojcem ustawiliśmy w kościele katafalk a na nim trumnę, w
której zawinięte w pelerynę było moje oporządzenie. Czynnościom tym przyglądali się Niemcy, również w czasie
trwania nabożeństwa żałobnego weszło do kościoła kilku Niemców. Popatrzyli i wyszli. Następnego dnia opuścili
wieś. Katafalk po zakończeniu uroczystości żałobnych rozebraliśmy z ojcem a zawartość trumny umieściłem w
skrytce. Niezbity dowód ogromnego szczęścia. Zwykła ciekawość Niemców i chęć zajrzenia do środka trumny
doprowadziłaby do represji trudno wyobrażalnych w pojęciu ludzkim.
Płk Marian Niedziela „Kobek"

Gimnazjalista w Brukseli !
W dniach 5-10 maja uczestniczyłem w wycieczce do Brukseli
zorganizowana przez Eurodeputowanego p. Zbigniewa Kuźmiuka. Z
Radomia wyjechaliśmy 5 maja o godzinie 9.00. Po drodze dołączyły do
nas kolejne grupy uczestników- z Siedlec i Płocka. W Brukseli byliśmy w
sobotę 6-go maja o godzinie 16.00. Mimo zmęczenia po długiej podróży
udaliśmy się zwiedzać miasto. Obejrzeliśmy Stary Rynek pełen zabytków
i rzeźb, pobliskie katedry i kościoły oraz figurę biedaka- uzdrowiciela.
Podobno potarcie jej od stóp do głowy zapewnia zdrowie. Atmosfera na
Starym Rynku była bardzo przyjemna i specyficzna.
W niedzielę rano wyjechaliśmy do Ostendy- miejscowości leżącej nad
Morzem Północnym. Niestety w zwiedzaniu jej przeszkodził nam ulewny
deszcz. Później ruszyliśmy do cudownego miasta słynącego z wyrobu
przepięknych koronek- Brugii. Z zachwytem oglądaliśmy warsztaty
koronkarek, zamek królewski, klasztory i katedry, fontanny oraz kręte
uliczki pełne zabytkowych kamienic. Potem przyszedł czas na kupno pamiątek. Brugia jest miastem turystycznym
więc wybór był ogromny. Około godziny 18.00 udaliśmy się do Gandawy- miejscowości słynącej z najlepszych
czekoladek i pralinek. Jest ich mnóstwo. Rodzinne zakłady z tradycją konkurują z wielkimi fabrykami.
Odwiedziliśmy także bardzo stary belgijski browar, gdzie
piwo wytwarzane jest starą metodą. Tutaj także kupiliśmy
pamiątki i wróciliśmy do hotelu. W poniedziałek do godziny
16.00 zwiedzaliśmy Brukselę i okolice. Najpierw oglądaliśmy
majestatyczny Łuk Triumfalny, potem „Maneken Pis’a” czyli
siusiającego chłopca- symbol Brukseli. Później przyszedł czas
na wielkie „Atomium”- rzeźbę powiększonego atomu węgla.
O godzinie 16.00 weszliśmy do Parlamentu Europejskiego.
Zostaliśmy zapoznani z przepisami tam panującymi,
dostaliśmy identyfikatory i przystąpiliśmy do zwiedzania.
Na chwilę wstąpiliśmy do sali, w której odbywały się obrady
Parlamentu Europejskiego. Mieliśmy szczęście, bo akurat
przemawiał Polak. Około godziny 19.00 mieliśmy konferencję
z panem Zbigniewem Kuźmiukiem. Po konferencji został nam
przydzielony przewodnik, który oprowadził nas po innych
częściach budynku PE. Około godziny 22.00 wróciliśmy do
autokaru i wyruszyliśmy do Polski.
Wycieczka udała się świetnie i była niezapomnianym przeżyciem dla nas wszystkich. Zrobione zdjęcia,
kupione pocztówki i pamiątki zawsze będą nam przypominać o tych chwilach.
Michał Cichoń

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych
Jednym z priorytetów założonych do realizacji przez samorząd obecnej kadencji jest dostosowanie
obiektów administracyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku udało się wykonać podjazd dla
osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Ciepielowie i gminnej bibliotece publicznej. W tym roku
zaplanowano budowę dwóch podjazdów do szkół podstawowych w Ciepielowie i Bąkowej. Do obu tych placówek
uczęszczają dzieci na wózkach i należy jak najszybciej rozwiązać ten jakże ważny dla poruszających się na
wózkach problem. Wójt złożył dwa wnioski na dofinansowanie zadań ujętych w budżecie, starając się pozyskać do
każdego zadania po 35.000,-zł. Wnioski zostały rozszerzone o między innymi o dostosowanie łazienki dla osób
niepełnosprawnych ( PSP Ciepielów). Po ocenie naszych wniosków, na obydwa zadania otrzymaliśmy 100%
żądanego dofinansowania, tj. 70.000,-zł. Obecnie jesteśmy już po niezbędnych przetargach, a w okresie wakacji
podjazdy dla osób niepełnosprawnych będą wybudowane.
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Kombatanckie wybory
W Ciepielowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Koła Gminnego w Ciepielowie.
Poświęcone było sprawom wyboru nowego
Zarządu, komisji i delegatów na Zjazd Okręgowy.
Porządek zebrania przedstawiał się
następująco: otwarcie zebrania i przywitanie
przybyłych, wybór przewodniczącego i sekretarza
zebrania, powołanie Prezydium, przyjęcie
porządku obrad zebrania, wybór komisji
mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej
i wnioskowej, sprawozdanie Zarządu i komisji
rewizyjnej, dyskusja, przyjęcie sprawozdań
i udzielenie absolutorium Zarządowi,
sprawozdanie komisji wyborczej, wybór Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd
Okręgowy, podjęcie uchwał i programu działania,
ukonstytuowanie się Zarządu, zakończenie
zebrania.
Zjazd otworzył i przybyłych powitał Prezes
Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Władysław Owczarek.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezes
Zarządu Okręgu w Radomiu Zbigniew Kubisiak, W-ce Prezes Zarządu Okręgu Jan Pawelec, a także Wójt Gminy
Ciepielów mgr Artur Szewczyk.
„Chociaż wielu z naszych członków odeszło do innego lepszego świata, jest nas jeszcze wielu. Wszyscy
narzekamy na zdrowie i podeszły wiek, ja także narzekam. Sam już mam 88 lat i aż strach pomysleć, że mógłbym
dożyć wieku swojego dziadka, który dożył 96 lat. Życzę wszystkim dożycia stu lat” – witając zebranych powiedział
Prezes Związku Władysław Owczarek.
Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym jednogłośnie został Pan Jan Siepietowski.
Po otwarciu zebrania, na prośbę Przewodniczącego pana Jana Szepietowskiego wszyscy zebrani uczcili
minutą ciszy zmarłych w ubiegłej kadencji członków i podopiecznych. Następnie Przewodniczący poprosił do
Prezydium Zbigniewa Kubisiaka, Jana Pawelca i Artura Szewczyka.
Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej, w skład której
weszli: Bańcerowski Franciszek, Bańcerowski
Mieczysław, Kuśmiński Jan.
Wybrano również Komisję wyborczą
w składzie: Wrzochal Stanisław, Bańcerowska
Jadwiga, Frączek Tadeusz.
Do Komisji wnioskowej weszli: Małaczek
Antoni, Szczodry Józef i Bańcerowski Franciszek.
Następnie p. Władysław Owczarek złożył
sprawozdanie z działalności Zarządu. Poruszył
sprawy związane ze zwiększoną liczbą zgonów
wśród członków Koła, jak również sprawy
dotyczące wpłacania składek członkowskich.
„ W 2005 roku zmarło 34 naszych członków.
Braliśmy udział w ponad 20 uroczystościach
patriotycznych oraz pogrzebach. Są trudności z
organizacją wyjazdów na uroczystości, ponieważ
brakuje osób do niesienia sztandaru. W ubiegłym
roku odnowiliśmy napisy na pomniku Sońty przed
ciepielowiskim gimnazjum, wsparliśmy finansowo
modernizację grobów na Dąbrowie. Wójt odnowił
nie tylko pomniki pod Dąbrową ale także groby
żołnierzy w Czerwonej, o co przecież od dawna zabiegaliśmy. Gospodarka finansowa prowadzona przez zarząd
była bardzo dobra. Całemu dotychczasowemu Zarządowi życzę szanownego zdrowia i dobrego rządzenia w
przyszłości”
Podczas dyskusji po wystąpieniu Prezesa Związku zebrani rozmawiali przede wszystkim o: odnowieniu
mogiły w Ciepielowie Górkach, kosztach uporządkowania mauzoleum w lesie pod Dąbrową, odznaczeniach
i nominacjach dla kombatantów, wykonaniu tablicy pamiątkowej 64 pułku piechoty z Lublińca.
Kolejnym punktem spotkania było złożenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie złożył przewodniczący komisji rewizyjnej pan Mieczysław Zaborski „ Komisja zebrała się w składzie:
Władysław Grela, Henryka Ciepielińska, Mieczysław Zaborski. Przeprowadzono kontrolę u Skarbnika Związku
i stwierdzono, że dokumentacja finansowa za ostatni rok była prawidłowa. Zarząd Związku w zakresie gospodarki
finansowej działał prawidłowo. Komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.”
Po udzieleniu absolutorium Zarządowi, głos ponownie zabrał Prezes Związku pan Władysław Owczarek
„przypominam o konieczności płacenia składek. Otrzymujemy dodatek kombatancki więc nie żałujmy pieniędzy na
składki. Organizujemy różnego rodzaju wyjazdy na uroczystości kombatanckie, itp.... Dąbrowa jestem bardzo
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podbudowany wykonaniem przez pana Wójta Szewczyka i przez całą gminę tych wszystkich prac w miejscu
rozstrzelania żołnierzy 64 pułku piechoty z Lublińca. Pomogliśmy Wójtowi, przekazując nasze pieniądze i wszyscy
jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jak zostały
spożytkowane. Wszyscy moi znajomi zazdroszczą
nam że po tylu latach Dąbrowa doczekała się
wreszcie odpowiedniego mauzoleum. Dziękuję
w tym miejscu Wójtowi za dotychczasową
współpracę, i to nie tylko za Dąbrowę ale i za
odnowienie grobów żołnierzy kampanii
wrześniowej na cmentarzu w Czerwonej.
Przydałoby się jeszcze doczekać odnowienia
mogiły na Starym Ciepielowie, ale wiem, że i w
tym temacie nasz wójt podjął już odpowiednie
kroki”
Po Panu Prezesie głos zabrał Wójt Gminy:
„Przede wszystkim chciałbym podziękować
Państwu, że jesteście z nami. Dziękuję za
przekazane pieniądze, dzięki którym udało się
wykonać wszystkie zaplanowane prace na
Dąbrowie.
Z przekazanych środków między innymi
wykonaliśmy ołtarz wraz ze stołem i ławami,
ławki, tablicę informacyjną, maszt na flagę,
utwardzenie parkingu, odnowienie krzyża i ogrodzenie grobu. Łącznie na ten cel wydatkowano 9 tys złotych
przekazanych przez Zarząd Związku. Za środki przekazane przez wojewodę odnowiliśmy mogiłę żołnierzy na
cmentarzu w Czerwonej. W tym roku złożyliśmy odpowiednie wnioski na modernizację mogiły w miejscowości
Stary Ciepielów. W przypadku pozyskania środków planujemy wykonanie zagospodarowania tego miejsca poprzez
ułożenie chodników z kostki brukowej od drogi powiatowej do pomnika oraz wokół pomnika wraz z ogrodzeniem.
Przywróciło by to temu miejscu należny wizerunek i zapobiegło degradacji w przyszłości. Co zaś się tyczy
wyjazdów na uroczystości kombatanckie, to deklaruję ze swej strony możliwość wyjazdów samochodem Lublin.
Trzeba tylko odpowiednio wcześniej zgłosić potrzebę wyjazdu do urzędu gminy. W zakresie innych spraw
dotyczących ogólnie seniorów naszej ziemi, chciałbym państwa poinformować, że w ramach gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych planuję
utworzenie klubu seniora, w ramach którego za
środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej
gmina będzie organizować różnego rodzaju imprezy
kulturalne, dni seniora itp... W tej sprawie jeszcze
w tym roku składamy odpowiedni wniosek o
dofinansowanie. Przy okazji głosu chciałbym
wszystkim członkom Związku życzyć wszystkiego
najlepszego, zwłaszcza zdrowia i pogody ducha w
całym 2006 roku.”
Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu
Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd
Okręgowy. Zarząd ukonstytuował się
następująco: Prezes – Owczarek Władysław,
W-ce Prezes – Szepietowski Jan, Sekretarz –
Gębka Stanisław, Skarbnik – Miller Stanisław
Członek Zarządu – Fundowicz Hipolit, Członek
Zarządu – Górniak Bronisław
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Zaborski
Mieczysław, Sekretarz – Grela Władysław, Członek
– Piastowicz Stanisław
Na delegatów na Zjazd Okręgowy wybrani zostali: Siepietowski Jan, Miller Stanisław, Małaczek
Krystyna
Wybory do Zarządu, komisji i delegatów na Zjazd Okręgowy odbyły się w sposób jawny.
W wolnych wnioskach głos zabrał Prezes Regionalnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Radomiu p. Zbigniew Kubisiak. Mówił o pracy i działalności Zarządu Regionalnego, jak również o pracy w
poszczególnych Kołach „Gminne Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ciepielowie
ocenione zostało jako jedno z najlepiej działających kół w regionie radomskim”
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zebrania Pan Jan Siepietowski podziękował zebranym za
udział w zebraniu i szczerą dyskusję. Następnie zaprosił zebranych na skromny poczęstunek.
Agnieszka Mroczek

Osiągnięcia sportowe gimnazjalistów
Tenis stołowy:
Uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II nie mają sobie równych w tenisie stołowym na
szczeblu powiatu. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy wygrali powiatowe drużynowe zawody i zakwalifikowali się do
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zawodów międzypowiatowych. W zawodach tych zajęli tak dziewczęta jak i chłopcy punktowane piąte miejsce na
24 startujące drużyny.
W zawodach organizowanych przez inne zrzeszenia uczniowie zajmowali miejsca punktowane od 1 do 10tego.
Sukcesem okazała się wyprawa na zawody do Jaworu Soleckiego, gdzie zawodnicy pokonali swoich
rówieśników.
W zawodach w Woli Soleckiej musieli uznać wyższość swoich rówieśników z Ziemi Lubelskiej.
Do zawodów uczniowie przygotowują się na zajęciach prowadzonych po lekcjach w piątki pod kierunkiem
M. Czapki.

Lekka atletyka:
W tej dyscyplinie uczniowie naszego gimnazjum corocznie odnoszą wiele sukcesów zarówno w kategorii
dziewcząt jak i chłopców.
W bieżącym roku szkolnym w indywidualnych biegach przełajowych na mistrzostwach powiatu lipskiego
zakwalifikowało się 14 chłopców i 10 dziewcząt do zawodów międzypowiatowych.
Do finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zakwalifikowali się: Mateusz Balcerowski kl. Ic i Damian
Sobania Kl. IIb.
W sztafetowych biegach przełajowych 10 x 1000m zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców nasze drużyny
zdobyły tytuły mistrzowskie. W zawodach międzypowiatowych chłopcy uplasowali się na 7 miejscu, a dziewczęta
na 9.
Nasi uczniowie zdobyli ponadto tytuły Mistrza Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt oraz piłce nożnej
dziewcząt.
Nieco słabiej w tym roku szkolnym na szczeblu powiatu wypadliśmy w pozostałych grach zespołowych:
III miejsce w piłce siatkowej chłopców,
IV miejsce w piłce siatkowej dziewcząt,
III – IV miejsce w piłce nożnej chłopców.
Do zawodów przygotowywali uczniów wszyscy nauczyciele w-f pracujący w naszej szkole.

II Gminny konkurs Ortograficzny „MISTRZ ORTOGRAFII”
W Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbył się
II Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz
Ortografii”.
Honorowy Patronat sprawował Wójt Gminy
Ciepielów Pan Artur Szewczyk, który był
jednocześnie fundatorem nagród. Organizatorem
konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa w
Ciepielowie. Koordynatorami eliminacji
ortograficznych były: w kategorii klas I – III pani
Małgorzata Rusinowska zastępca dyrektora; w
kategorii klas IV – VI pani Agnieszka Kowalska
nauczycielka języka polskiego.
W bieżącym roku szkolnym do udziału w II
Gminnym Konkursie Ortograficznym zgłoszono 73
uczestników z następujących szkół:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie
Opiekunowie: Małgorzata Rusinowska, Agnieszka
Kowalska, Beata Niedziela.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej
Opiekunowie Zofia Jaworska, Krystyna Jeruzal,
Dorota Cichoń

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem. Opiekunowie Agnieszka Pietruszka, Alina Niedziela.
W skład komisji konkursowej wchodzili nauczyciele, przedstawiciele rodziców i Urzędu Gminy.
Celem konkursu było doskonalenie umiejętności ortograficznych, budzenie wrażliwości na poprawność
pisowni, kształcenie umiejętności sprawnego operowania materiałem ortograficznym.
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Konkurs ortograficzny cieszy się popularnością wśród uczniów i nauczycieli polonistów gminy Ciepielów.
Przystępują do niego laureaci klasowych, a potem szkolnych konkursów, stąd poziom umiejętności jego
uczestników jest wysoki. Zważając na to, iż w konkursie uczestniczą szkolni mistrzowie i wicemistrzowie ortografii,
aby wyłonić najlepszych spośród najlepszych zadania musiały sprawić uczestnikom pewną trudność.
Przedkonkursowy stres skutecznie rozładowali uczniowie klasy IIa, którzy pod kierunkiem pani Małgorzaty

Rusinowskiej i pani Beaty Niedzieli przygotowali przedstawienie pt. „Ortografolandia”.
Następnie „mistrzowie ortografii” zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy I - III, IV – VI i
rozpoczęli zmagania ortograficzne. Każdy uczestnik miał za zadanie m.in. uzupełnić tekst z lukami, rozwiązać
ortograficzny rebus, zagadki i krzyżówkę oraz uzasadnić pisownie wyrazów. Zadania były ciekawe i urozmaicone,
sprawdzały nie tylko umiejętności ortograficzne. Ćwiczyły umysł, a poprzez zabawę ze słowem, doskonaliły

poprawność ortograficzną. Mimo bardzo trudnych tekstów, naszpikowanych trudnymi wyrazami i wyrażeniami,
uczniowie zaprezentowali wysoki poziom. Nadspodziewanie szybko zakończyli oni pracę nad testami, po czym
odbył się słodki poczęstunek ufundowany przez Pana Wójta. Były słodkie pączki, napoje a na deser lody.

Po „słodkiej” niespodziance dzieci pod opieką nauczycieli udały się na spacer ulicami Ciepielowa. W tym
czasie członkowie komisji przystąpili do oceny prac
konkursowych.
Kulminacyjnym punktem dnia było ogłoszenie
wyników. Sala konferencyjna Urzędu Gminy była wypełniona
po brzegi. Dzieciom towarzyszyli rodzice. Na twarzach widać
było napięcie i zniecierpliwienie.
Pan Wójt wyczytywał kolejnych zwycięzców w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:
- w kategorii klas pierwszych
I miejsce – Sara Łojek PSP Ciepielów
II miejsce – Sylwia Wolszczak PSP Ciepielów
III miejsce – Karolina Mężyk PSP Ciepielów
- w kategorii klas drugich
I miejsce – Ada Marczak PSP Ciepielów
II miejsce – Klaudia Gołębiowska PSP Bąkowa
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III miejsce – Aleksandra Kowalska PSP Ciepielów
- w kategorii klas trzecich
I miejsce – Lucyna Bańcerowska PSP Ciepielów
II miejsce – Monika Boroch PSP Ciepielów
III miejsce – Katarzyna Burek PSP Ciepielów
- w kategorii klas czwartych
I miejsce – Iwona Maziarz - PSP Ciepielów
II miejsce – Kamil Sałbut - PSP Ciepielów
III miejsce – Wojciech Markowski PSP Wielgie
- w kategorii klas piątych
I miejsce – Ilona Kosiór - PSP Ciepielów
II miejsce – Karolina Wdowiak PSP Ciepielów
III miejsce – Katarzyna Gębka PSP Bąkowa
- w kategorii klas szóstych
I miejsce - Klaudia Karasińska PSP Ciepielów
II miejsce - Olga Wężykowska PSP Ciepielów
III miejsce – Natalia Bańcerowska PSP Ciepielów
Poniesiony trud opłacał się, nagrody były rewelacyjne. Zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki, książki i zestawy przyborów do
pisania. Pozostali uczestnicy konkursu, również otrzymali dyplomy
i zestawy przyborów do pisania.
Radość dzieci była ogromna, a ich niegasnące uśmiechy były
najwdzięczniejszą zapłatą za trud przygotowania tej imprezy.
W rywalizacji szkół zwycięstwo przypadło w udziale drużynie z
Ciepielowa, która w nagrodę otrzymała projektor multimedialny; II
miejsce zdobyli uczniowie z Szkoły Podstawowej w Bąkowej, a III
drużyna z Wielgiego.
Nauczyciele i rodzice wchodzący w skład komisji konkursowej
otrzymali podziękowania od Pana Wójta za organizację i czuwanie nad
prawidłowością przebiegu eliminacji.

Opiekunowie wszystkich zespołów mogą być dumni, zwłaszcza, że
różnice punktowe w ostatecznej klasyfikacji były niewielkie. Reguły są
jednak nieubłagane, a miejsca na podium tylko trzy.
Poniżej podajemy listę wszystkich uczestników II Gminnego
Konkursu ortograficznego „Mistrz „Ortografii”. Wszyscy bowiem zasługują
na największe uznanie. To przecież najlepsi z najlepszych mistrzów
ortografii.
Klasa I

PSP Ciepielów: Wolszczak Sylwia, Łojek Sara, Farkowska Marlena, Balcerowska Kaja, Walczyk Artur, Mężyk
Karolina
PSP Wielgie: Standowicz Aleksandra, Lenart Michał, Niedziela Milena
PSP Bąkowa: Główka Izabela, Koszałka Adrian, Rozwadowska Magdalena
Klasa II
PSP Ciepielów: Marczak Ada, Kowalska Ola, Fijałkowski Michał, Pajączkowski Kamil, Szewczyk Łukasz, Rusin Daria
PSP Wielgie: Flis Damian, Markowska Aneta, Nowotnik Sylwia
PSP Bąkowa: Gołębiowska Klaudia, Koszałka Katarzyna, Nędzi Kamil
Klasa III
PSP Ciepielów: Gębka Agnieszka, Baryłkiewicz Michał, Mroczek Jakub, Stępień Maria, Boroch Monika, Bańcerowska
Lucyna, Burek Katarzyna
PSP Wielgie: Niedziela Patryk, Kosiór Katarzyna, Szarpak Przemysław
PSP Bąkowa: Wajs Patrycja, Niedziela Izabela, Nowotnik Marta
Klasa IV
PSP Ciepielów: Fijałkowska Olga, Głocka Klaudia, Sałbut Kamil, Wężykowska Eliza, Sulima Paulina
Maziarz Iwona
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PSP Wielgie: Markowski Wojciech, Sobkiewicz Krzysztof, Choroś Ewa
PSP Bąkowa: Rozwadowski Damian, Wajs Dżesika, Zięba Justyna

Klasa V
PSP Ciepielów: Miler Jakub, Sykut Tomasz, Kosiór Ilona, Wdowiak Karolina, Dudek Bartek, Kosiór Ilona
PSP Wielgie: Miżejewski Marcin, Nowotnik Hubert, Koptas Sylwia
PSP: Bąkowa Gębka, Katarzyna Majewski, Kamil Wajs, Magdalena
Klasa VI
PSP Ciepielów: Wężykowska Olga, Karasińska Klaudia, Słupecka Sylwia, Bańcerowska Natalia Magierek Kamil,
Górmińska Justyna, Mordak Anna
PSP Wielgie: Suwała Martyna, Markowska Justyna
PSP Bąkowa: Kominek Kamil, Kominek Magdalena, Koniusz Adrian
Uwieńczeniem II Gminnego Konkursu Ortograficznego była pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników
konkursu, Pana Wójta i zaproszonych gości na tle Urzędu Gminy.

Miejmy nadzieję, że tegoroczny wymiar konkursu, a nade wszystko wspaniałe nagrody będą zachętą dla
uczniów i organizatorów na przyszły rok.
Małgorzata Rusinowska, Agnieszka Kowalska

Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych.
Najtrudniejszym okresem dla dróg jest zwykle czas jesiennych słot i szaróg oraz wiosennych roztopów.
Życiodajna woda bowiem, jest największym wrogiem dla dróg.
Woda, która przedostaje się jesienią w głąb konstrukcji nawierzchni i poboczy drogi, czy też podsiąka
kapilarnie w podłożu gruntowym stanowi duże zagrożenie,
ponieważ jej cząstki osłabiają nośność drogi. W czasie
mrozów zalegająca woda zamarza i zwiększa swoją objętość
tworząc tzw. soczewki lodowe, które rozsadzają zarówno
podbudowę, jak i nawierzchnię – warstwy jezdne,
powodując wysadziny. Wiosną natomiast, grunt rozmarza,
a więc soczewki lodowe topnieją, nawadniając go. Grunt
nawodniony ma bardzo małą nośność. Wówczas przy
obciążeniu ruchem drogowym, nie ma właściwej reakcji
podłoża gruntowego i nawierzchnia drogi ulega zniszczeniu.
Powstają przełomy drogowe. Nawierzchnia drogi zostaje
połamana. Mniej groźne dla dróg jest zjawisko zamarznięcia
gruntu na początku zimy i wolnego odmarzania na wiosnę,
tak, aby woda mogła swobodnie spłynąć. Najgorsze dla dróg
jest kilkakrotne ich zamarzanie i rozmarzanie, przy dużej
ilości wody zalegającej w ich konstrukcji i podłożu
gruntowym.
Ostatnia zima była dość sroga i długa, a pokrywa
śnieżna znaczna, co spowodowało większe niż zwykle zniszczenia dróg. Najbardziej ucierpiały drogi gminne o
nawierzchni z gruntu rodzimego lub ulepszone żużlem, czy też żwirem, ponieważ są najbardziej narażone na
destrukcyjne działanie wody.
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Po minionej zimie stan wszystkich dróg gminnych był niezadowalający i powodował utrudnienia kołowego
i pieszego ruchu drogowego. W związku z tym, wczesną wiosną, wraz z nastaniem sprzyjających warunków
atmosferycznych, tutejszy urząd rozpoczął intensywne działania remontowe.
W pierwszej kolejności zostały wyremontowane drogi gminne żużlem kotłowym. Żużel w ilości 3000 ton
został dostarczony, a następnie wbudowany poprzez rozściełanie i wyrównanie na wskazanych przez Państwa
Sołtysów odcinkach dróg gminnych. Koszt wykonanych remontów dróg żużlem zamknął się w kwocie 59 910 zł.
Następnie wykonano profilowanie, wyrównanie dróg gminnych gruntowych i żużlowych równiarką drogową
według najpilniejszych potrzeb, która łącznie na terenie gminy pracowała około 130 godzin za kwotę około 15 000
zł
Dzięki zatrudnieniu przez Wójta 16 pracowników w ramach robót publicznych na przełomie maja
i czerwca wykonano utwardzenie żwirem poboczy drogi
relacji Pcin –Ranachów B na odcinku o długości 580
mb. Dostarczony materiał drogowy w ilości około 240
ton kosztował 2928 zł. Prace przy rozsypywaniu,
wyrównywaniu i plantowaniu żwiru wykonali właśnie
pracownicy zatrudnieni w ramach „robót publicznych”.
Ci sami pracownicy wyremontowali 6
przepustów drogowych przy pomocy wynajętej koparkoładowarki „Ostrówek”, z wykorzystaniem wcześniej
zakupionych kręgów w miejscowościach: Chotyze - 2
sztuki, Ciepielów Kolonia - 3 sztuki, Bąkowa -1 sztuka.
Poza tym poukładali gruz betonowy na kilku
najbardziej zaniżonych i podmokłych odcinakach drogi
dojazdowej do łąk w Chotyzach, a następnie wyrównali
i rozplantowali dostarczony żwir w ilości 180 to za kwotę
brutto 2200 zł . Gruz betonowy pochodził z
remontowanych chodników parku i rynku Ciepielowa.
Wykonano również bieżącą naprawę
drewnianego poszycia mostu na rzece Iłżance w Starych Gardzienicach, a także wyrównano głębokie zaniżenie w
drodze za mostem używając do tego gruzu i żwiru.
Grupa pracowników z robót publicznych pracuje ciągle w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych
przy usuwaniu zadrzewień i zakrzewień ograniczających widoczność i stwarzających zagrożenie odbywającego się
tam ruchu drogowego.
Drogomistrz Paweł Jędraszek

Przedszkolaki w szkółce leśnej
,, Jeżeli myślisz rok naprzód – sadź ryż.
Jeżeli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewa.
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi.
przysłowie chińskie

Od lat niepokojąco wzrasta liczba czynników mających negatywny
wpływ na środowisko przyrodnicze.
Działania nauczycieli są więc niepowtarzalną szansą kształtowania
postaw przyjaznych naturze. Aby odniosły one pozytywny skutek należy
zacząć ich wdrażanie już w przedszkolu. Chcemy żeby nasi
wychowankowie poprzez zabawę poznały i pokochały otaczający nas świat
, aby nasze działania pozwoliły dzieciom rozwijać się zgodnie z prawami
jakie dała nam natura.
Mając to na uwadze Przedszkole w Ciepielowie organizuje wiele imprez
turystyczno – krajoznawczych. Jedną z nich była wycieczka do szkółki
leśnej w Kijance.
Brały w niej udział dzieci z przedszkola i z klasy ,,O,,
Celem wycieczki było :
1. Utrwalenie wiadomości dotyczących przystosowania roślin i zwierząt
leśnych do warunków w jakich żyją.
2. Wzbogacenie i utrwalenie wiadomości o leśnych zwierzętach.
3. Ukazanie roli zwierząt drapieżnych w ekosystemie leśnym oraz
wzajemnego powiązania życia roślin i zwierząt.
4. Rozwijanie umiejętności obserwowania obiektów i zjawisk
przyrodniczych , rozwijanie operacji umysłowych w trakcie ich
poznawania.
Pan leśniczy opowiadał dzieciom na czym polega jego praca i ilu ludzi
mu pomaga w tym , by z małych nasion wyrosły ,,dorosłe ,, drzewa.
Dzieci oglądały zarybiony zbiornik wodny.
Przyglądały się pracy mrówek i badały pod kierunkiem leśniczego poprzez chusteczkę położoną na mrowisku , czy pachnie ,,kwasem
mrówkowym,, który wytwarzają mrówki.
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Gospodarz szkółki zorganizował dla dzieci konkurs z zagadkami na temat: ,, Zwierzęta żyjące w naszych
lasach,,.
Konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci, które chętnie odpowiadały na pytania. Nagrodami były
naklejki ze zwierzętami i grzybami.
Na zakończenie miłą niespodzianką było przygotowane przez pracowników szkółki ognisko , na którym dzieci
piekły kiełbaski. W ramach podziękowania za miłą gościnę dzieci ofiarowały na ręce leśniczego wykonane
własnoręcznie ,, wiosenne drzewko ,, a pani dyr., Barbara Garganisz wręczyła panu leśniczemu dyplom z
podziękowaniem za miłą współpracę Nadleśnictwa z przedszkolem w Ciepielowie.
Dzieci zostały zaproszone do odwiedzin tego pięknego miejsca jesienią , kiedy zmianom ulega ,,szata,, roślinna
i pojawiają się grzyby.
Wycieczka bardzo się dzieciom podobała , dostarczyła wszystkim wielu pozytywnych wrażeń i zachęciła do dbania
o środowisko i otaczającą nas przyrodę.
Beata Mordak, Agnieszka Guzek

Z ostatniej sesji
Od ostatniego posiedzenia Rady Gminy odbyły się
trzy posiedzenia tego organu samorządowego.
Pierwsze z posiedzeń w dniu 30 marca 2006 roku
poświęcone było sprawozdaniu Wójta Gminy
z wykonania budżetu gminy za rok 2005, regulaminowi
wynagradzania nauczycieli, gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych, Planowi Rozwoju
miejscowości Bąkowa.
Porządek XXXI sesji Rady Gminy przedstawiał się
następująco: otwarcie, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie
protokołu z ostatniej sesji, sprawozdanie Wójta Gminy,
interpelacje i wnioski radnych,, sprawozdanie Wójta Gminy z
wykonania budżetu gminy za rok 2005(przedstawienie Uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta
Gminy w Ciepielowie sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok
2005; przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu w
roku 2005; przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za
rok 2005; dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania
budżetu gminy za rok 2005), podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu
gminy za rok 2005 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Ciepielów, przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Ciepielów, podjęcie uchwały w sprawie gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2010,
sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy, zatwierdzenie
Planu Rozwoju miejscowości Bąkowa na potrzeby Sektorowego
Programu Operacyjnego – powzięcie uchwały, dokonanie zmian w budżecie gminy – powzięcie uchwały, odpowiedzi na
interpelacje i wnioski radnych, zakończenie posiedzenia.

Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Czaplę i przyjęciu porządku obrad oraz
protokołu z ostatniej sesji, głos zabrał Wójt Gminy, który zapoznał radnych z realizacją podjętych uchwał
i funkcjonowaniem gminy od ostatniej sesji. Wójt poinformował o pozyskanych środkach finansowych,
inwestycjach i o ogłoszonych przetargach. Następnie radni zadawali Wójtowi pytania w zakresie funkcjonowania
naszego samorządu.
Po interpelacjach i wnioskach radnych głos ponownie zabrał Wójt, który przedstawił stopień wykorzystania
dotacji, dochodów i wydatków w roku 2005. Przedstawione zostały sprawozdania planu finansowego ZOZ-u i
biblioteki. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zwrócił również uwagę na zaległości jakie ciążą na SUW-ie.
Następnie głos zabrała Skarbik Gminy Ciepielów p. Grażyna Szczodra, która przedstawiła radzie Uchwałę
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Ciepielów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2005. Po wystąpieniu pani Skarbnik i przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium. Wniosek został przyjęty. Po przeprowadzonej debacie
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta
Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenie mu absolutorium. Przeprowadzone zostało
głosowanie, w wyniku którego powyższa uchwała została przyjęta.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Wójta w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli. Wójt stwierdził, że regulamin wynika z Karty Nauczyciela, którą gmina realizuje.
Przedstawione zostały cztery projekty regulaminu, nad którymi przeprowadzono debatę. Wójt wnioskował
do radnych o przyjęcie regulaminu, który przewidywał podniesienie stawek dodatku motywacyjnego z 2 do 3%
( w roku ubiegłym podniesiono dodatek po 5 latach z 1% do 2%) oraz podniesienie wszystkich pozostałych stawek
dodatków ( dodatek za wychowawstwo, za opiekuna stażu), nowością zaś forsowaną przez wójta było
wprowadzenie zapisu o tym, iż za godziny nadliczbowe płacimy tylko tym nauczycielom, którzy posiadają
wymagane kwalifikacje do nauki przedmiotu który zastępują za innego nauczyciela, matematykowi za zastępstwo
na matematyce, w innych przypadkach nauczyciele wykonywali by zastępstwa w ramach 40 godzinnego tygodnia
pracy. Po debacie, dezaprobacie dla projektu związków zawodowych, a także wystąpieniach radnych,
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przystąpiono go głosowania na Regulaminem Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Ciepielów. Uchwała w formie wnioskowanej przez Wójta została przyjęta.
Na sesji przedstawiona została Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 20062010. Dokument zawiera analizę uwarunkowań społecznych gminy i poświęcony jest w całości pomocy społecznej,
tj. rodzajom zasiłków, osobom, które klasyfikują się do pomocy społecznej, działaniom terapeutycznym
i rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Uchwała w
sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2006-2010 została przyjęta
jednogłośnie.
Kolejnym punktem sesji było podjęcie Uchwały w
sprawie sprzedaży nieruchomości (SUW). Przyjęta została
także Uchwała zatwierdzająca Plan Rozwoju Miejscowości
Bąkowa. Zakłada ona budowę boisk przy szkole, do piłki
nożnej, kortu do tenisa, zrobienie podjazdu z kostki dla
osób niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia, zrobienie
podjazdu do remizy strażackiej. Ostatnią z uchwał w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, Rada
przyjęła po przedstawieniu zmian przez Panią Skarbnik.
W dniu 27 kwietnia 2006 roku odbyła się XXXII sesja Rady Gminy w Ciepielowie. Porządek sesji
obejmował: otwarcie, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, sprawozdanie Wójta Gminy, interpelacje i
wnioski radnych, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 – rachunek zysków i strat
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie, przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy,
uchwalenie Programu Ochrony Wód Gruntowych przed
Zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw
rolnych, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania
finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ciepielowie – informacja o stanie bibliotek na terenie gminy,
podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy do wykonywania czynności wobec Wójta Gminy z zakresu
prawa pracy, zatwierdzenie Planu Rozwoju Miejscowości Pcin na
potrzeby Sektorowego Programu Operacyjnego- powzięcie
uchwały, dokonanie zmian w budżecie gminy – powzięcie uchwały,
odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, zakończenie
posiedzenia.

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad
głos zabrał Wójt Gminy informując o zaistniałych
wydarzeniach, pracy gminy, realizacji uchwał i budżetu od
ostatniej sesji. Podpisana została umowa z firmą ZNAK ze Zwolenia na „modernizację – zagospodarowanie rynku
łącznie z parkiem i terenów przyległych w miejscowości Ciepielów”, odbył się przetarg na dokończenie budowy
„Domu Ludowego” w Wielgiem i na remont dróg gminnych, odbyło się spotkanie z PKS – Radom, rusza program
Rozwiązywania Problemów Społecznych, odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin nad Iłżanką, to tylko
niektóre wydarzenia do jakich doszło od czasu poprzedniej sesji rady gminy.
Po złożonym sprawozdaniu radni zaczęli zgłaszanie
wniosków i interpelacji. Radni najczęściej pytali o dowóz
szlaki na drogi gminne. Pojawiły się także pytania w
sprawie kontenerów na śmieci, wyposażenia straży w
Bielanach (mundury) i Łaziskach (pompa), Planu
Zagospodarowania Wsi Łaziska, zabezpieczenia synagogi.
Następnym punktem obrad XXXII sesji było
przyjęcie Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie
finansowe za rok 2005 – rachunek zysków i strat
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Ciepielowie, które omówił kierownik SP ZOZ p. Władysław
Burakowski ( czytaj z działalności SPZOZ).
Radni przyjęli sprawozdanie, a Wójt pogratulował
Panu doktorowi Władysławowi Burakowskiemu za
wspólnie przeprowadzone w ubiegłym roku inwestycje,
dzięki, którym w sposób zrównoważony można było
poprawić stan infrastruktury zdrowa na terenie całej
gminy. Inwestycje odbyły się nie tylko w Ciepielowie,
gdzie wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych i modernizację kotłowni ale i w Bąkowej gdzie wykonano
remont ośrodka zdrowia. Następnie Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia programu Rady
Gminy Ciepielów na rok 2006. Przechodząc do następnego punktu Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu
Wójta celem przybliżenia i wyjaśnienia, z czym wiąże się Program Ochrony Wód Gruntowych przez
Zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych. Oprócz rozstawionych kontenerów na
śmieci, każde gospodarstwo domowe otrzyma 4 różnokolorowe worki, w które będzie segregować odpady. Jeśli
chodzi o gospodarstwa domowe, każde z nich będzie musiało posiadać płytę gnojową. Gospodarze zaczynają
zastanawiać się także nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków, ale jest to inwestycja bardzo kosztowna i
nie wszystkich na to stać. Powyższa uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
Kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie – Pani Teresa Herbowicz przedstawiła sprawozdanie
z rachunku zysków i strat, które zostało przyjęte uchwałą. Następnie Wójt zapoznał Radę Gminy z Planem
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Rozwoju Miejscowości Pcin. Budynek po byłej szkole miałby zostać zamieniony na Dom Kultury, w którym
mieściłaby się kafejka internetowa, siłownia, stoły do tenisa, 3 mieszkania komunalne, sala na wybory i na
przyjęcia, powstałyby także boiska sportowe, ogródek jordanowski. Uchwała ta została przyjęta przez radnych
jednogłośnie. Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.
Ostatnia XXXIII sesja Rady Gminy Ciepielów odbyła się w dniu 12 czerwca 2006 roku i miała
następujący przebieg: otwarcie, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, sprawozdanie Wójta Gminy,
interpelacje i wnioski radnych, podjęcie uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym
2006, ustalenie zasad udziału mieszkańców wsi Wielgie /pod
lasem/, Marianki, Łaziska, Chotyze, Kałków, Ciepielów w
kosztach realizacji budowy wodociągu przy dobrowolnym
wsparciu właścicieli (samoistnych posiadaczy)nieruchomości,
zaciągnięcie pożyczki pomostowej w Banku Spółdzielczym w Iłży
na realizację zadań w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego – podjęcie uchwały, upoważnienie Wójta Gminy do
zawarcia porozumień z Powiatem w Lipsku w sprawie
współfinansowania budowy dróg powiatowych na terenie gminy
Ciepielów – powzięcie uchwał, likwidacja środków trwałych
stanowiących mienie gminy – powzięcie uchwały, zmiana treści
uchwały Nr XXXI/136/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie
sprzedaży nieruchomości, dokonanie zmian w budżecie gminy –
powzięcie uchwały, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
zakończenie posiedzenia.

Sesję otworzył i poprowadził przewodniczący Rady
Gminy Ciepielów p. Waldemar Czapla. Po przyjęciu
porządku obrad i przyjęciu protokołu z ostatniej sesji, głos
zabrał Wójt celem zdania sprawozdania z wykonanych uchwał oraz działalności i funkcjonowania gminy. Mówił
m.in. o dokończeniu „Domu Ludowego” w Wielgiem, unieważnieniu przetargu na wodociąg, pożyczce na wodociąg
w WFOŚiGW, modernizacji drogi Wielgie – Stara Wieś, Stary Ciepielów, bezprzewodowych kawiarenkach
internetowych w Bąkowej i Antoniowie, folderze o szlakach rowerowych południowego Mazowsza wydanego przez
Związek Gmin nad Iłżanką, budowie dróg powiatowych Bąkowa – Jawor, Pcin – Kroczów, remoncie mostu w
Ciepielowie, nowym wozie strażackim dla OSP w Bąkowej.
Następnym punktem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w roku budżetowym 2006 co umożliwi realizację tego zadania jeszcze w tym roku, oraz uchwały w sprawie zasad
udziału mieszkańców wsi Wielgie /pod lasem/, Marianki, Łaziska, Chotyze, Kałków, Ciepielów w kosztach realizacji
budowy wodociągu przy dobrowolnym wsparciu właścicieli (samoistnych posiadaczy) nieruchomości.
Następnie radni przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na pokrycie kosztów
związanych z przebudową parku w Ciepielowie dokończeniem budowy domu ludowego. Kredyt zostanie zwrócony
bezpośrednio po zakończeniu zadań i wypłacie dofinansowania przez Unię Europejską.
Rada Gminy podjęła także dwie uchwały dotyczące umowy z Powiatem Lipskim w sprawie udzielenia
pomocy finansowej a modernizację drogi powiatowej Bąkowa – Jawor na długości 1340 m.b. i Kroczów – Pcin na
długości 1058 m.b.
Postanowiono również zlikwidować środki trwałe stanowiące mienie gminy tj. wozy strażackie w Bąkowej i
Bielanach ( do Bąkowej zakupiono nowszy samochód strażacki, do Bielan zaś do czasu zakupu samochodu
przesunięty zostanie stary samochód z Łazisk, będący w dużo lepszym stanie niż samochód strażacki w Bielanach)
a także stare zestawy sprzętu komputerowego. Ostatnim punktem posiedzenia było dokonanie zmian w budżecie
gminy.
Wszystkie dokumenty dotyczące prac rady gminy i jej komisji dostępne są dla zainteresowanych w biurze rady 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).
Waldemar Czapla
Przewodniczący Rady Gminy

Dzień Europejski
Dnia 9 maja 2006r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II po raz trzeci odbyły się obchody Dnia
Europejskiego zorganizowane przez Anetę Rozwadowską, Beatę Rusin i Annę Sulimę.
Na uroczystość zaproszono Wójta Gminy Ciepielów, lokalnych
przedsiębiorców oraz Posła do Parlamentu Europejskiego
Zbigniewa Kuźmiuka.
Impreza ta miała na celu kształtowanie postaw proeuropejskich
oraz pogłębienie wiedzy o Unii Europejskiej.
Uroczystość rozpoczęła się montażem słowno –
muzycznym „Jan Paweł II o Europie”, przygotowanym przez
młodzież gimnazjalną, pod kierunkiem Anety Rozwadowskiej
oraz ks. Wojciecha Białka. Uczniowie starali się przekazać
przesłanie Papieża skierowane do integrującej się Europy.
Po części artystycznej nastąpiło uroczyste wręczenie
legitymacji członkom Szkolnego Klubu Europejskiego
działającego przy Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie od
października 2005 roku. Klub jest dobrowolnym, trwałym
zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu poczucia
wspólnoty europejskiej, wytwarzanie atmosfery zaufania i
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szacunku do tradycji narodowych, upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat krajów członkowskich Unii
Europejskiej.
Klub zrzesza młodzież szczególnie zainteresowaną edukacja europejską. Jego działalność opiera się na pracy
społecznej ogółu członków.
Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego na „Logo Szkolnego Klubu
Europejskiego”. Pierwsze miejsce zajęła praca Izabeli Koptas. Uczennica otrzymała nagrodę książkową.
Następnie przedstawiciel biura poselskiego Zbigniewa Kuźmiuka - Pan Stefan Bernaciak, złożył list
gratulacyjny na ręce pani Dyrektor oraz wręczył nagrodę główną w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Była nią
bezpłatna 5-dniowa wycieczka do Brukseli, ufundowana przez Deputowanego do Parlamentu Europejskiego
Zbigniewa Kuźmiuka. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Joanna Kacperczak. Niestety, z przyczyn formalnych,
niezależnych od szkoły, Asia nie skorzystała z wyjazdu, więc otrzymała cenną nagrodę - odtwarzacz MP-3. Na
wycieczkę pojechał Michał Cichoń, uczeń który zajął II miejsce.
Dzień Europejski zakończył
się Konkursem Piosenki
Angielskiej, który miał na celu
popularyzację wykonawców
anglojęzycznych oraz ich
utworów. W pracę nad
projektem zaangażowały się
nauczycielki języka
angielskiego – Beata Rusin,
Sylwia Gorzkiewicz i
Katarzyna Kosno.
Podstawowym założeniem,
które przyświecało
organizatorom, było
stworzenie imprezy będącej
przede wszystkim okazją do
wspaniałej zabawy przy jednoczesnym realizowaniu aspektów dydaktyczno- wychowawczych. Do konkursu
zgłosiło się 7 zespołów i 3 solistów.
Aby wprowadzić uczniów w atmosferę konkursu, część sali gimnastycznej została udekorowana plakatami w
języku angielskim wykonanymi przez przedstawicieli poszczególnych klas. Przybliżały one uczniom sylwetki
piosenkarzy i zespołów anglojęzycznych.
Widzowie mogli głosować i przyznać nagrodę publiczności. Wszyscy uczestnicy zostali przyjęci oklaskami, a
publiczność reagowała żywiołowo. Atmosfera rozgrzewała się wraz z pojawieniem się kolejnych wykonawców.
Gorący nastrój uspokajał się wtedy, gdy na scenę wchodziły solistki, które pięknymi i nastrojowymi głosami
czarowały całą widownię.
Jury składające się z nauczycieli - przedstawicieli Rady Pedagogicznej i uczniów – przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego, wyłoniło zdobywców trzech pierwszych miejsc.
I miejsce zajęło trio z klasy II d w składzie: Anna Jędraszek, Marlena Kominek, Renata Sobania. Dziewczęta
zaśpiewały piosenkę z repertuaru Roya Orbisona „Stand by me”.
II miejsce przypadło uczennicy klasy II c Jutynie Krawczyk, która zaprezentowała utwór Briana Adamsa pt.
„Everything I do”.
III miejsce zajęła Agnieszka Dobroń z klasy II a z piosenką Celine Dion „My heart will go on”.
Agnieszka Dobroń otrzymała również nagrodę publiczności.
Sponsorami nagród w konkursie były firmy Egis i Pearson
Education, które są dystrybutorami podręczników do nauki języka
angielskiego na rynku polskim. Dzięki ich wsparciu organizatorzy
mogli zapewnić uczestnikom atrakcyjne nagrody. Laureaci
konkursu otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe: torby, słowniki
i książki pomocnicze do nauki języka angielskiego. Wszyscy
uczestnicy otrzymali książki - streszczenia utworów angielskiej i
amerykańskiej literatury pięknej.
Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród uczniów
wykazała, że Dzień Europejski był imprezą ciekawą, potrzebną i
podnoszącą prestiż naszej szkoły w środowisku lokalnym. Do
organizatorów kierowano na jego temat wiele ciepłych słów.
Jesteśmy przekonane, iż sukces ten był możliwy tylko dzięki
pracy zespołowej, ogromnemu zaangażowaniu oraz odwadze i
talentowi naszych uczniów. Mamy nadzieję, że uroczystość ta na
stałe wpisze się w kalendarz imprez naszego gimnazjum.
Aneta Rozwadowska, Beata Rusin

Pamiętne dni (1939 -1945)
Wybuch drugiej wojny światowej l września 1939 r. uniemożliwił nam, dzieciom
Gardzienic, jak i całego kraju, rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Było nas wtedy w
Gardzienicach Kolonii i Starych, od pierwszej do czwartej klasy, 64 uczennic i uczniów.
W tych tragicznych dniach mieszkańcy Gardzienic i sąsiednich wsi żyli piękną pogodą powodującą suszę - i dobrymi zbiorami zbóż. Niepokój budziły karty mobilizacyjne, jakie
otrzymywali młodzi rolnicy, w tym i mój tato Józef Pajączkowski. Była to zapowiedź wcielenia
do wojska i co gorsze, wybuchu wojny. Rodziła się groźba agresji strachu i paniki.

20

Mieszkańcy Gardzienic Kolonii, pamiętający jeszcze czasy głodu pierwszej wojny światowej, pospiesznie
młócili zboże i chowali ziarna, zwłaszcza żyta i pszenicy, w odpowiednio przygotowanych schowkach pod ziemią.
W pierwszych dniach września, drogą od strony wsi Wielgie w kierunku Ciepielowa, Lipska i Wisły, zaczęli iść i
jechać konnymi wozami całe rzesze uciekinierów. Sądząc na podstawie ich zachowania i rozmów, była to głownie
polska inteligencja. Wieczorem 5 lub 6 września, przez Ciepielów od strony Zwolenia, w kierunku Lipska - bez
świateł - przejechała duża, polska kolumna samochodów wojskowych.
Psychozę wojny i obaw podniosło bombardowanie Zwolenia i uciekinierzy z tego miasta zwłaszcza Żydzi.
Przy tym po nalocie, około godziny piętnastej, od Zwolenia na wschód, rozegrała się powietrzna bitwa lotników
polskich z niemieckimi. Przy słonecznej, bezwietrznej pogodzie duża widoczność pozwalała na dosyć dobrą
obserwację, tego śmiertelnego starcia. Było słychać pojedyncze wystrzały z armatek. Kilku lotników wyskoczyło ze
spadochronami z samolotów.
We wsi pojawiło się dużo uciekinierów cywilnych w ubraniach kolejarzy i wojskowych już bez broni. Duża
grupa oficerów polskich przeszła na przełaj, przez pola w kierunku Wisły. Byli głodni. Zbierali na polach stare,
pożółkłe ogórki i jedli je z dużym apetytem.
Tymczasem 7 września, od Ciepielowa w kierunku Gardzienic Kolonii, nadjechały niemieckie, duże
samochody ciężarowe z wojskiem. Zatrzymały się na jakiś czas między lasem Rutków a zabudowaniami Gardzienic
Kolonii. Prawie wszyscy mieszkańcy wsi, pełni obaw, zebrali się koło szkoły - między Starymi Gardzienicami a
Kolonią. Było bardzo upalnie. Całe rodziny z dziećmi siedziały przed budynkiem szkolnym. Nagle od strony Starych
Gardzienic, nadjechał niemiecki motocykl z przyczepą, na której siedział żołnierz z karabinem wymierzonym w
nas. Nie strzelał. Wielka ulga. Lecz groza ogromna. Także i z tej przyczyny, że już wtedy Wermacht mordował
niewinnych mieszkańców Ciepielowa.
Do domu już nie było powrotu. Nikt nie wiedział, że Niemcy ulokowali się w lesie między Ciepielowem a
Gardzienicami Kolonią i tam się okopali. Zebrani przed szkołą starsi i dużo dzieci, przeszli do Starych Gardzienic.
Łudzili się że u Piotra Ciecieląga jest podworska piwnica i tam się wszyscy ukryją. Rzeczywiście piwnica była, lecz
mała, nawet nam jej nam otworzono. Dla mojej rodziny, mamy, braci Jana i Bolesława, znalazło się miejsce w
kuchni gospodarza pod stołem. Tam przeczekaliśmy noc. Drzemkę przerwał pożar naszej wsi. Niemcy, aby
potęgować grozę i wykazać swą butę, podpalili kilkanaście gospodarstw. Nasze budynki, dzięki dachówce, którą
pokryty był dach domu, nie zostały spalone.
Wielka tragedia 8 września w lesie pod Dąbrową, do Gardzienic, docierała odgłosami serii karabinów
maszynowych, pojedynczymi strzałami i wybuchami granatów. Echo, przy porannej rosie, wschodzącym,
czerwonym słońcu, przy nikłym powiewie wschodniego wiatru, niosło się.
Mieszkańców Gardzienic Kolonii także nie ominęły bolesne straty, rozpacz i ból. Ucierpiało wiele rodzin. Po
wkroczeniu zaborcy do Ciepielowa, pierwszym zamordowanym, bezbronnym, stał się Jan Szwagierek. Jego starszy
brat przyniósł do Starych Gardzienic, gdzie wówczas przebywaliśmy - czapkę zamordowanego. Ku zdziwieniu
mieszkańców, nic nie mówił, nie płakał, ani nie rozpaczał.
Kolejnym miałem być ja. Wtedy jedenastoletni chłopiec. Mianowicie, wieczorem 8 września, żołnierz
Wermachtu, kulami zapalającymi strzelił do mnie trzy razy. Trafił tam gdzie byłem przed paroma sekundami.
Chronologicznie kolejnym zabitym na własnym polu i tam, z woli Niemców, pogrzebanym, stał się Jan
Bańcerowski, ps. ,,Pług", „Placówka", „Ryś" (ł8 marca 1942 r.).
Krwawa wiosna 1942 r., zimna, śnieżna, stała się dla okolicy okresem strachu i wielkiego niepokoju. Mam
tu na uwadze pobliski Karolin, gdzie Niemcy w barbarzyński sposób 18 marca zamordowali kilkadziesiąt osób.
Pamiętam dzień 2 kwietnia 1942 r., leżał jeszcze topniejący śnieg. Tego dnia Niemcy w mundurach i w
cywilnych ubraniach, około piątej rano, wtargnęli do domu babci Agnieszki Wolskiej. Wyprowadzili jej trzech
synów Wojciecha Wolskiego oraz jego przyrodniego brata Józefa Moskwę (18 lat) i koło domu poranili ich
śmiertelnie. Po upływie około pół godziny - przechodzili ponownie koło rannych i z bólu jęczących, kulami
karabinowymi dobili ich. Jana Wolskiego, ps. „Skromny", zabrali ze sobą i dopiero w czerwcu 1942 zawiadomili, że
nie żyje.
Mam w pamięci wielką rozpacz babci A. Wolskiej i mojej mamy Zofii, która wyobrażała sobie leżącego we
krwi, zakatowanego brata J. Wolskiego. W 1969r., szukałem jego śladów w Oświęcimiu, pomagał mi znajomy
dyrektor tamtejszego muzeum, lecz tam takiego nazwiska nie było.
Wrócę jeszcze do 2 kwietnia 1942 r. W tym dniu, także o świcie żandarmi weszli do domu Małaczka i
zabrali trzech jego synów: Stanisława, ps. „Sławek", studenta medycyny uczelni wileńskiej i jego braci Bolesława
oraz Wacława. Żaden z nich do domu już nie powrócił. Zrozpaczeni rodzice poszukiwali ich nawet jeszcze po
zakończeniu drugiej wojny światowej, bez skutku.
Historycznie, kolejno w 1943 r., zginął w Oświęcimiu Stanisław Bańczerowski, ps. „Basta", żołnierz
Batalionów Chłopskich zgrupowania „Ośka".
Pod koniec wojny zginęli jeszcze dwaj mieszkańcy Gardzienic Kolonii, Stefan Madejski i Jan Miller. Ojcowie
rodzin. Daty ich śmierci ani okoliczności stracenia nie pamiętam.
W rezultacie w latach 1939 - 1945 z rąk niemieckiego okupanta z Gardzienic Kolonii, w kolejności
alfabetycznej zginęli: Jan Bańcerowski Stanisław Bańcerowski Stefan Madejski Bolesław Małaczek Wacław
Małaczek Jan Miller Józef Moskwa Jan Szwagierek Jan Wolski Wojciech Wolski
Prof, dr hab.
Stanisław Pajączkowski
z Gardzienic Kolonii

Oświetlenia gminy ciąg dalszy
Inwestycje w unowocześnienie oświetlenia ulicznego zakończyły się w ubiegłym roku. Założyliśmy w
miejsce dotychczasowych żarówek, energooszczędne lamy oświetleniowe, wszędzie również zamontowaliśmy
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bezobsługowe zegary astronomiczne. W całej gminie zamontowano 807 nowych lamp, co łącznie z istniejącymi
lampami energooszczędnymi(66), które
dało liczbę: 873 energooszczędne lampy.
Tę liczbę jak już wcześniej informowaliśmy, zwiększyliśmy poprzez rozszerzenie ubiegłorocznego przetargu
na modernizacje oświetlenia i tam gdzie wcześniej funkcjonowały stare lampy dołożyliśmy jeszcze 101 nowych
lamp. Zwiększyła się wówczas ogólna liczba do 974 lamp na terenie gminy.
Teraz przyszedł czas na budowę nowych linii. Ci z mieszkańców, którzy od lat przyzwyczajeni są do
ulicznego oświetlenia często nie zdaje sobie sprawy, że są miejsca w
gminie, gdzie oświetlenia ulicznego nigdy nie było. A przecież wszyscy
płacimy podatki.
Dlatego po zakończeniu modernizacji, wójt przystąpił do budowy
nowych punktów świetlnych. Ta budowa podzielona została na dwa etapy.
Pierwszy polegający na przedłużeniu istniejącej linii oświetlenia ulicznego
w miejsca gdzie oświetlenia nie było ( brak piątego kabla do sterowania
oświetleniem). Druga to budowa linii oświetleniowej od podstaw (
zarówno piąty kabel, jak i montaż skrzynki oświetleniowej, zegara
astronomicznego, opracowanie projektu itp.).
W pierwszym przypadku, przedłużamy tylko istniejącą linię, bez
konieczności montażu zegara, co jest dużo prostszym ale i tańszym
rozwiązaniem. Dla przykładu, przy danej drodze do tej pory połowa wsi
miała oświetlenie a połowa nigdy nie miała lamp. Wystarczy tylko
przedłużyć linię o piąty kabel i zamontować lampy. Oświetlenie już się
świeci.
Pierwszy etap budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego już
zakończyliśmy. Lampy wraz
z okablowaniem
zamontowano w następujących miejscowościach:
- Świesielice: 4 lampy, Ciepielów ul. Czachowskiego 4 lampy, Ciepielów ul.
Lekarska: 4 lampy, Ciepielów ul. Wąska: 2 lampy, Ciepielów ul. Polna: 2
lampy, Ciepielów ul. Malczewskiego: 3 lampy, Ciepielów ul.
Papuzińskiego:1 lampa, Ciepielów ul. Konopnickiej: 1 lampa, Ciepielów ul.
Witosa: 4 lampy, Chotyze: 9 lamp, Kałków: 4 lampy, Stary Ciepielów: 8
lamp, Ciepielów Kolonia: 8 lamp, Wólka Dąbrowska: 6 lamp, Stare
Gardzienice: 5 lamp, Bąkowa: 3 lampy, Wielgie: 14 lamp, Anusin: 1
lampa, Kawęczyn: 1 lampa, Gardzienice Kolonia: 1 lampa, Marianki: 1
lampa, Pcin : 8 lamp.
Łącznie zamontowano w ramach dobudowy nowych punktów świetlnych 104 nowe energooszczędne
lampy. Obecnie gmina przystąpiła do ostatniego etapu budowy nowych linii oświetlenia.
Marcin Siwiec

Bezpieczny Powiat – Bezpieczna Szkoła
Na początku czerwca Br. W Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyła się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego. Porządek posiedzenia przewidywał miedzy innymi: - zapoznanie z członków komisji z programami
„Bezpieczne Mazowieckie”, „Bezpieczna Gmina”, „Bezpieczna Szkoła”.
W posiedzeniu komisji wzięli udział między innymi: przedstawiciele komendy wojewódzkiej policji, komendant
powiatowy policji, funkcjonariusze komendy powiatowej, starosta, wójtowie gmin powiatu lipskiego.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez
nadkom, Tomasza Cybulskiego z Mazowieckiej Komendy w
Radomiu, który przedstawił założenia programu „Bezpieczne
Mazowieckie”, następnie już komendant powiatowy Janusz
Koziarski zapoznał wszystkich zebranych z programami
„Bezpieczny Powiat”, „Bezpieczna Szkoła”. Poniżej
przedstawiamy założenia programów.
Mieszkańcy powiatu lipskiego umieszczają
bezpieczeństwo na wysokiej pozycji w hierarchii potrzeb.
Z analizy danych statystycznych wynika, że wśród form
przestępczości kryminalnej największe zagrożenie stanowią
przestępstwa pospolite, szczególnie uciążliwe dla obywateli
tj.:
- kradzieże cudzej rzeczy
- kradzieże z włamaniem
- rozboje
- uszkodzenia ciała oraz bójki i pobicia
- niszczenie mienia
Dlatego członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu
Lipskiego postanowili przedsięwziąć działania, mające na celu rzeczywistą poprawę bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
Będą one realizowane w oparciu o istniejące już programy profilaktyczne tj.: program operacyjny
Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, jak również o program „Bezpieczny Powiat Lipski”.
Cele programu:
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1)
2)
3)
4)

Ochrona dzieci i młodzieży
Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu
Przeciwdziałania patologiom społecznym, tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Analiza działań zapobiegawczych:
Przestępczość i demoralizacja nieletnich
- tworzenie miejsc możliwości aktywnego, aprobowanego
społecznie spędzania wolnego czasu np. boiska osiedlowe, - siłownie, kawiarenki internetowe,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych form
spędzania czasu wolnego,
- prawidłowa wymiana informacji i inspirowanie współpracy
pomiędzy instytucjami zajmującymi się wychowaniem dzieci
i młodzieży (świetlice, kluby młodzieżowe, kluby kibica,
szkoły, parafie, inne)
- objęcie opieką rodzin patologicznych i nieletnich
wywodzących się ze środowisk przestępczych oraz osób
potencjalnie predysponowanych do popełniania przestępstw,
- zdecydowane i natychmiastowe reagowanie na zachowania
chuligańskie oraz przestępcze, zwłaszcza na terenie szkół,
- włączenie organizacji młodzieżowych oraz pozarządowych
do działań profilaktycznych i edukacyjnych,
- propagowanie właściwego zachowania w czasie imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów
sportowych,
- poprawa świadomości prawnej nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży w zakresie przestępczości komputerowej
i internetowej,
- zdecydowana reakcja zainteresowanych instytucji na łamanie zakazu sprzedaży nieletnim alkoholu i papierosów,
- zwiększenie aktywności szkół w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.
Zjawiska kryminogenne, chuligaństwo i wandalizm
- organizowanie stref bezpieczeństwa m.in. w oparciu o informacje mieszkańców,
- likwidowanie „znieczulicy społecznej” poprzez zdecydowaną i natychmiastową reakcję na przestępstwa
i zachowania o charakterze chuligańskim,
- rozpoznawanie i monitorowanie formalnych i nieformalnych grup młodzieżowych (blokersów, pseudokibiców),
- tworzenie w gminach o wysokim stopniu przestępczości i patologii świetlic dla dzieci i klubów młodzieżowych,
- propagowanie wśród społeczności lokalnej zasady wzajemnej pomocy sąsiedzkiej w myśl zasady „Najlepsze
zabezpieczenie przed złodziejem to dobry sąsiad”,
- propagowanie i promowanie technicznego zabezpieczenia obiektów szczególnie narażonych na dokonanie
przestępstwa ( zabezpieczenia mechaniczne, alarmy, monitoring)
– tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie bezpieczeństwa,
- tworzenie strzeżonych miejsc parkingowych,
- inspirowanie firm ubezpieczeniowych do uwzględnienia w polityce asekuracyjnej działań na rzecz bezpieczeństwa
np. obniżenie stawek ubezpieczeniowych za dodatkowe zabezpieczenie mienia.
Ochrona rodziny:
Alkoholizm i narkomania
- zapobieganie uzależnieniom m.in. poprzez reakcję na
łamanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
- prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach w zakresie
wczesnego rozpoznawania i zapobiegania uzależnieniom,
- organizowanie pomocy socjalnej i medycznej osobom
uzależnionym,
- prowadzenie przedsięwzięć opiekuńczych, leczniczych i
terapeutycznych m.in. poprzez prowadzenie zajęć
edukacyjnych z dziećmi, terapii zajęciowej, organizowanie
czasu wolnego dla podopiecznych,
- włączenie społeczności lokalnych w proces resocjalizacji i
readaptacji osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu,
- rozszerzanie współpracy Policji z podmiotami
zajmującymi się problematyką uzależnień,
- prowadzenie ścisłej kontroli miejsc gromadzenia się
młodzieży (np. dyskotek), elementu przestępczego, melin
itp.
Przemoc w rodzinie
- prowadzenie działalności edukacyjnej wśród nauczycieli, rodziców i dzieci w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
- współdziałanie instytucji pomocowych,
- propagowanie poprzez m.in. lokalne media informacji na temat możliwości pomocy ofiarom przemocy domowej,
- zaangażowanie instytucji pomocowych w realizację procedury „Niebieskie karty”,
- optymalne wykorzystanie sieci punktów interwencji kryzysowej dla ofiar przestępstw,
szkolenie policjantów z zakresu interwencji kryzysowej i współpracy międzyinstytucjonalnej.
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
- eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach w celu przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,
- skuteczne ujawnianie nietrzeźwych oraz będących pod wpływem innych środków odurzających uczestników
ruchu drogowego,
- organizowanie „bezpiecznych parkingów” ( w tym dla samochodów ciężarowych i przewożących materiały
niebezpieczne),
- edukacja i profilaktyka uczestników ruchu drogowego w zakresie unikania zagrożeń
- zdecydowana walka z „piractwem drogowym” ze szczególnym uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych i okolic
szkół,
- doskonalenie ratownictwa drogowego,
- poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji publicznej (m.in. prywatne busy, PKS),
poprawa infrastruktury drogowej.
W ramach realizacji poszczególnych zadań mogą być tworzone grupy robocze złożona z przedstawicieli
podmiotów zaangażowanych oraz specjalistów zaproszonych do współpracy.
Podmiotami partycypującymi w realizacji Programu oprócz samorządu będą także placówki oświatowe i szkolne,
organizacje społeczne, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe.
Jeśli powyższe założenia zostaną w pełni zrealizowane, to stan naszego bezpieczeństwa znacznie się poprawi. Nie
będziemy musieli już się bać, że wychodząc na wieczorny spacer zostaniemy okradzeni, bądź też pobici. Spokojnie
będziemy mogli wyjechać na wakacyjny wypoczynek, wiedząc że zastaniemy dom w takim stanie, w jakim był
przed wyjazdem.
Czy będzie to jeszcze jeden jak widać powyżej bardzo dobry program. Czy będzie jego realizacja
w praktyce. Niewątpliwie przedstawione założenia są bardzo trafne, najważniejsze jednak aby przenieść pisane
słowo na czyny.
Agnieszka Mroczek

Piknik prozdrowotny w PSP Ciepielów
W czystym środowisku żyj zdrowo i sportowo – pod takim hasłem odbył się kolejny już festyn prozdrowotny
zorganizowany przez PSP w Ciepielowie w ramach funkcjonującego w szkole programu autorskiego opracowanego
przez p. M. Rusinowską i p. D. Kozieł. Organizatorami całego
przedsięwzięcia były: M. Rusinowska, D. Kozieł, M. Opalska i I.
Fijałkowska.
Głównym celem festynu było promowanie zdrowego, aktywnego
stylu życia, zachęcanie uczniów do zwiedzania swojej okolicy na
rowerze oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
Impreza odbyła się na stadionie sportowym w Ciepielowie. Wśród
zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Ciepielów – p. A. Szewczyk,
przedstawiciel Urzędu Gminy d.s. ochrony środowiska – p. P.
Jędraszek, miejscowi lekarze – dr W. Burakowski i dr L. Grandos
oraz pielęgniarka szkolna – p. H. Rzepkowska.
Festyn rozpoczął się o godz. 830 marszobiegiem terenowym. Dzieci
miały do pokonania trasy, które wcześniej musiały odczytać z
map. Przy pomocy kompasu odszukiwały na trasie trzy ukryte
zagadki za rozwiązanie, których otrzymywały punkty. Miejscem
docelowym był stadion sportowy gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie
konkurencji. W skład komisji oceniającej wchodzili:p. D. Kozieł, p.
Z. Kucharska i p. K. Musielewicz. Po ukończonym marszobiegu
wszystkie dzieci otrzymały kiełbaskę z grilla i herbatę.
W międzyczasie na stoisku medycznym można było skorzystać z
pomiaru ciśnienia, poziomu cukru we krwi, wagi ciała i wysokości.
Fachowych informacji nt. wyników badań udzielała pielęgniarka
szkolna. Jednocześnie dzieci sprawdzały własne umiejętności w
jeździe rowerem na przygotowanym dla nich torze rowerowym.
Nad prawidłowym przebiegiem jazdy rowerowej czuwali p. St.
Garganisz i p. Z. Ostrach. Kolejną atrakcją festynu, która
zgromadziła wszystkich uczestników na trybunach były występy
dzieci. Jako pierwsze na specjalnie przygotowanej scenie, pojawili
się uczniowie klasy IIIa, którzy pod kierunkiem p. M. Rusinowskiej
wystąpili w przedstawieniu „Naszym lekarzom i pielęgniarkom”.
Następnie zaprezentowały się dziewczęta ze starszej grupy kółka
tanecznego przygotowane przez p. A. Rutkowską bawiąc zgromadzoną publiczność w rytm muzyki i tańca.
Kolejnym punktem programu był wystep uczniów klasy IVa w przedstawieniu ekologicznym pt. „Święto ziemi”
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przygotowanym pod kierunkiem p. M. Opalskiej i p. I. Fijałkowskiej.
Po występie czwartoklasistów na scenie pojawili się chłopcy ze Szkolnego Koła Ruchu Drogowego –
Przemek Kozieł, Tomaszykut i Maks Bieńkowski – zwycięzcy gminnego i powiatowego Konkursu o Ruchu
Drogowym. Zaprezentowali oni zgromadzonym prawidłową budowę roweru oraz zareklamowali przewodnik
turystyczny opracowany i wydany dzięki wójtowi Ciepielowa p. A. Szewczykowi pt. „Turystyczne Szlaki Rowerowe
Związku Gmin Nadiłżańskich” zachęcali również do aktywnego wypoczynku na rowerze. Występ chłopców
przygotował opiekun Szkolnego Koła Ruchu Drogowego – p. St. Garganisz. Następnie swoimi dokonaniami
poetyckimi popisywali się uczniowie Szkolnego Konkursu Antynikotynowego prezentując własne utwory promujące
życie bez papierosa. Eliminacje szkolne tegoż konkursu przygotowały i przeprowadziły p. M. Synderowska, p. B.
Baryłkiewicz i p. B. Niedziela, które wyróżniły 6 utworów przyznając autorom nagrody książkowe – pięknie
ilustrowane albumy przyrodnicze..
Bardzo barwnie i ciekawie wyglądał konkurs na najlepsze hasło promujące zdrowy styl życia. Uczniowie wspólnie
z wychowawcami prezentowali transparenty przez główną sceną, wprawiając w duże zakłopotanie oceniającą hasła
komisję konkursową w skladzie: wójt gminy Ciepielów p. A. Szewczyk, p. A. Kowalska, p. M. Kominek, p. R.
Mordak. Efektem niezwykłej pomysłowości i oryginalności transparentów było przyznanie zarówno w kategorii klas
młodszych jak i starszych jednakowych wyróżnień. Nagrody dla wszystkich klas ufundował i wręczył wójt gminy,
a były to piłki do koszykówki.

Po barwnym korowodzie transparentów swój układ taneczny zaprezentowały dziewczynki z kl. IVa
prowadzone przez p. A. Rutkowską.
Ostatnim punktem festynu było ogłoszenie wyników marszobiegu. W kategorii klas młodszych I miejsce
uzyskały: klasa Ia i Ib. W kategorii klas starszych najlepsze okazały się klasy: Va i Vb. Zwycięzcy tych klas zostali
nagrodzeni sokami owocowymi.
Osobą prowadzącą festyn był p. Z. Opalski, a oprawę muzyczną przygotował p. P. Nowakowski.
Małgorzata Rusinowska
Marta Opalska

Wakacyjna przerwa
23 czerwca 2006 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielgiem odbyło się uroczyste zakończenie
roku szkolnego. O godzinie 10:00 pani dyrektor Dorota Korczak, powitała zebranych nauczycieli, uczniów i
rodziców.
Po chwili oddała mikrofon przedszkolakom ,które zaprezentowały inscenizację z okazji Dnia Ojca.
Następnie wystąpili uczniowie kl. III-żegnali szkołę, witali wakacje za pomocą przedstawienia słowno-muzycznego.
W kolejnej inscenizacji wzięli udział szóstoklasiści-podziękowali w ten sposób nauczycielom oraz pożegnali się z
młodszymi koleżankami i kolegami, którzy po chwili odwzajemnili się wierszami i piosenką-włączając się w ten
wyjątkowy nastrój wspomnień i życzeń.
Ważną częścią uroczystości było przemówienie Wójta Gminy Ciepielów Artura Szewczyka.

Złożył on serdeczne gratulacje członkom zespołu dziecięcego „Ulijanki”, wręczył im dyplomy oraz nagrodykomplety do badmintona za aktywną działalność artystyczną: występ na XII Przeglądzie Twórczości
Nieprofesjonalnej, Powiśle 2006, w Lipsku oraz na Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Goździe.
W kolejnej części uroczystości uwaga zebranych skupiła się znowu na szóstoklasistach. Pani dyrektor
złożyła im szczere gratulacje oraz wręczyła dyplomy ukończenia szkoły.
Słowa uznania płynęły także z ust wychowawców kl.-VI. Kierowane były one do tych uczniów, którzy
osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnili się wzorową frekwencją lub zajęli szczególne miejsca w
szkolnych konkursach. Te osoby otrzymały również nagrody książkowe,
Pod koniec uroczystości pani dyrektor podziękowała nauczycielom za osiągnięcia w sferze dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
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Wakacje w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie informuje swoich czytelników , iż w miesiącach letnich lipiec –
sierpień z uwagi na sezon urlopów pracowniczych
BIBLIOTEKA będzie czynna :
- poniedziałek – środa – piątek w godz. 10 – 17
- wtorek – czwartek
„
9 - 16
- sobota
„
9 - 13
W celu zapewnienia dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania interesującego wypoczynku Biblioteki
z terenu gminy zachęcają do częstszego i aktywnego korzystania ze zbiorów oraz z wakacyjnych zajęć.
W ramach akcji WAKACJE W BIBLIOTECE proponujemy:
1. Głośne czytanie baśni narodów europejskich „ Baśniowe wędrówki po Europie”
2. Gry i zabawy literackie – „ w bibliotece można się bawić”
3. Konkursy literackie:
- „Brzechwa, jakiego trochę znamy”
- najaktywniejszy wakacyjny czytelnik / podsumowanie konkursu w końcu sierpnia/
- moje ulubione książki – katalożek ilustrowany
4. Nieodpłatne korzystanie z czytelni internetowej IKONKA./GBP/
5. Przegląd zakupionych nowości książkowych.
6. Poznajemy historię miejscowości naszej gminy na podstawie zbiorów będących w posiadaniu biblioteki.
Bliższych informacji o terminach odbywających się zajęć udzielają pracownicy poszczególnych bibliotek
osobiście lub umieszczając informację na tablicy ogłoszeń.
W dniu 03.07.2006 w GBP w Ciepielowie został zainstalowany program biblioteczny MAK 4.3a zakupiony
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Otrzymany pakiet pozwoli stworzyć katalog komputerowy, który w przyszłości pozwoli czytelnikowi
wyszukać za pomocą różnych indeksów poszczególnych pozycji książkowych.
Teresa Herbowicz

Walczymy z bezrobociem
Po raz pierwszy od kilku lat bezrobocie w naszej gminie wyraźnie spadło bezrobocie. Wg danych z urzędu
Pracy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców mamy jedną z najniższych stóp
bezrobocia w całym powiecie.
Nie mała zasługa w tym zakresie władz samorządowych, które w tym
roku na szeroką skalę zatrudniają bezrobotnych. We współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Lipsku, wójt zatrudnił rekordową liczbę bezrobotnych na
roboty publiczne. Łącznie 16 osób. W ramach współpracy ze spółką wodną
kolejnych 7 bezrobotnych znalazło pracę przy czyszczeniu rowów. 5 osób
zatrudniono na roboty interwencyjne podczas opieki nad dowozami szkolnymi.
Samorząd w ramach programu „Start w Dorosłość z Europejskiego Funduszu Społecznego”, na różnego rodzaju
staże absolwenckie i kontynuacje staży zatrudnił 14 osób. Powyższe zatrudnienia finansowane są ze środków na
przeciwdziałanie bezrobociu z PUP w Lipsku. Dodatkowo wójt przyjął stanowisko, że we wszystkich
organizowanych przez gminę przetargach ( o dużym potencjale finansowym) oferenci będą musieli zatrudnić
osoby bezrobotne spośród osób wskazanych przez Urząd Gminy. I tak 3 osoby spośród naszych mieszkańców
pracują przy modernizacji parku w Ciepielowie, 3 osoby przy modernizacji domu ludowego w Wielgiem a 5 osób
znajdzie zatrudnienie przy budowie wodociągu.
Łącznie od początku roku wójt, korzystając z różnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudnił 53 osoby.

Będzie zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Ważne są faktury za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2006
roku.
W terminie od 1 września 2006 r. do 30 września 2006 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta
Gminy Ciepielów, w zależności od położenia gruntów rolnych.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od
1 stycznia 2006 r. W tym roku zwrot wydanych środków wynosić będzie: 38,70 zł x ilość ha użytków
rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 30 listopada 2006 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy albo
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk
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Logopedyczne spotkanie
21. VI. 2006r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się
spotkanie podsumowujące terapię logopedyczna, prowadzoną dla
uczniów z PSP w Wielgiem i PSP w Ciepielowie.
Znaczenie uroczystości zakończenia terapii logopedycznej w
roku szkolnym 2005/2006 zostało podkreślone przez obecność Wójta
Gminy Pana Artura Szewczyka oraz Pani Dyrektor Barbary Garganisz
i Pani Dyrektor Doroty Korczak.
Podsumowując zajęcia logopedyczne w minionym roku, Pani
Anna Grandos zaznaczyła, że początki roku szkolnego były trudne
zarówno dla niej jak i uczniów uczęszczających na terapię. W dużej
mierze było, to spowodowane nieodpowiednimi warunkami
lokalowymi. W Szkole Podstawowej w Wielgiem nie było miejsca na
zorganizowanie gabinetu logopedycznego, natomiast sala
przeznaczona do tego celu w PSP Ciepielów pozostawiała wiele do
życzenia, jedynie uczniowie z PSP w Bąkowej mogli uczestniczyć w
terapii logopedycznej na terenie swojej szkoły. Po wcześniejszych
konsultacjach z rodzicami dzieci, które podjęły terapię logopedyczną,
Pani Anna Grandos zwróciła się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu
powyższych problemów do Wójta Gminy. Pan Artur Szewczyk nie
pozostał obojętny na problemy dzieci z wadami wymowy i
zadecydował, że od lutego 2006 r. gabinet logopedyczny zostanie
utworzony w budynku Urzędu Gminy. Pomimo, iż nie była to łatwa
decyzja, cieszymy się bardzo, że przyniosła wiele korzyści dla
przebiegu terapii logopedycznej. Przede wszystkim w zajęciach wzięło
udział aż 43 dzieci, z czego 14 uczniów z PSP w Wielgiem i 29 z PSP w
Ciepielowie. Efektem całorocznej pracy logopedy było ukończenie
terapii u 7 uczniów, którym Pan Wójt i Panie Dyrektor wręczyli
dyplomy. W stosunku do poprzednich lat bardzo mała liczba uczniów
nie podjęła terapii logopedycznej, co świadczy o tym, że powyższa
zmiana wpłynęła bardzo korzystnie na frekwencję. Ponadto
konieczność uczestniczenia rodziców w terapii ich dziecka,
spowodowała dużo
lepszą współpracę z
logopedą, co
zaowocowało
lepszymi efektami
terapii. Obecnie praca
neurologopedy jest
rozumiana znacznie
szerzej niż korekta
wad artykulacyjnych.
Rodzice maja
świadomość, że
terapia logopedyczna,
to również: ćwiczenia
percepcji słuchowej,
ćwiczenia pamięci
i koncentracji,
profilaktyka i terapia
dzieci z trudnościami
w czytaniu i pisaniu,
ćwiczenia
prawidłowej emisji
głosuprzygotowujące
uczniów do
konkursów
recytatorskich oraz
praca z dziećmi
z obniżonym
poziomem rozwoju.
Podsumowując przebieg terapii logopedycznej w minionym roku szkolnym należy podkreślić ogromny
wkład pracy Pani Anny Grandos i jej wielkie zaangażowanie w pracę dla dobra naszych dzieci. W prowadzenie
zajęć Pani Anna wkłada wiele serca, dzieci ją uwielbiają i łatwo nawiązują z nią kontakt, chętnie wykonują
ćwiczenia nie mogąc się wprost doczekać kolejnej wizyty.
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Pani Logopeda świetnie rozumie potrzeby dzieci i ma do każdego małego pacjenta indywidualne podejście.
My rodzice możemy być dumni, że w naszej gminie, dzięki pomocy władz i naszemu zaangażowaniu udało się
skutecznie zorganizować terapię, która jeszcze kilka lat temu budziła wiele obaw i nie była do końca zrozumiała.
Zyskają na tym nasze dzieci, mając lepszy dostęp do specjalisty niż w niejednym mieście. Zwiększają się w ten
sposób ich szanse na wyzbycie się kompleksów, spowodowanych zaburzeniami procesu mowy.
Bardzo cieszy fakt, iż trudne początki zwieńczył dobry koniec a zapowiedź Pana Wójta o lepszym
wyposażeniu gabinetu logopedycznego, wróży jeszcze lepszą pracę w przyszłym roku szkolnym i jeszcze lepsze
warunki terapii logopedycznej dla naszych dzieci.
Rodzice: Agata Nowakowska, Teresa Kornak, Alicja Rogozińska

Z działalności zespołu ludowego „Po Co Ci To?” z Wielgiego
Śpiewaczy zespół ludowy „Po Co Ci To?” z Wielgiego promuje gminę Ciepielów i miejscowość Wielgie
w powiecie lipskim i województwie mazowieckim.
Bierze udział w konkursach, festiwalach i
uroczystościach na terenie całej gminy. Cieszy się
coraz większą popularnością, czego świadectwem
są następujące występy:
 21 maja 2006r. w XII Festiwalu Folkloru i
Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2006,
 30 maja 2006r. na Dniu Regionalnym w
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Ciepielowie,
 11 czerwca 2006r. na Festiwalu Piosenki
Biesiadnej Gózd 2006,
 24 czerwca 2006r. na uroczystości poświęcenia
i wręczenia sztandaru dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Antoniowie,
 25 czerwca 2006r. na Dniu Seniora w
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Ciepielowie.
Dzięki występom zespół nawiązał kontakt
z Kołem Gospodyń Wiejskich z Gozdu, który
wystąpił gościnnie na Dniu Seniora w Ciepielowie.
Nawiązał również współpracę z Klubem Seniora „Relaks” z Kozienic. Na zaproszenie tegoż klubu wystąpi 23 lipca
na I Przeglądzie Piosenki Biesiadnej Klubów Seniora Ziemi Radomskiej.
Dzięki staraniom wójta gminy pana
Artura Szewczyka i mieszkańców wsi Wielgie
trwa budowa Domu Ludowego, w którym to
zespół w ramach koła Gospodyń Wiejskich
będzie miał swoje miejsce. Dzięki wsparciu
Urzędu Gminy w Ciepielowie Koło Gospodyń
Wiejskich przystąpiło do konkursu „Nasza
świetlica II”. Celem projektu jest pozyskanie
funduszy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w
Domu Ludowym w Wielgiem, a przez to
możliwość integracji, spotkań
z mieszkańcami, podnoszenie kwalifikacji,
zachowanie tradycji kulturowej i rozwoju
twórczości artystycznej, dokumentowanie
działalności Koła Gospodyń Wiejskich, dostęp do
internetu i zasobów bibliotecznych, stworzenie
miejsc, w którym dzieci i młodzież będą mogły
uczyć się i zdobywać nowe umiejętności.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi
31 sierpnia 2006r. Będziemy trzymać kciuki.
Iwona Giemza

Marzenia się spełniają!
W życiu często marzymy o czymś, co nie jest w zasięgu naszego posiadania. Marzenia są piękne. W naszej
placówce marzyliśmy o tym, żeby zorganizować wycieczkę dla wszystkich naszych uczniów i przedszkolaków,
która mogłaby wzmocnić proces wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczy. Sytuacja materialna naszych
podopiecznych jest bardzo różna, toteż możliwość wyjechania na jeden dzień całej naszej gromadki wydawała się
nie do osiągnięcia. Jednak przy wsparciu finansowym fundacji H.M. ,,Pomoc’’ wycieczka urzeczywistniła się .
Państwo Irena i Henryk Maziarkowie zasponsorowali bilety do kina i teatru dla całej naszej grupy 97 uczniów.
Koszt biletów wyniósł 1185 zł. Z ,,przygodami autobusowymi’’ wyjechaliśmy 1 czerwca 2006r. o godz.
10.15.Wycieczka dla naszych uczniów okazała się tanią formą rekreacyjną , ponieważ koszt wyjazdu w
przeliczeniu na uczestnika wyniósł 8zł .100% uczniów i przedszkolaków na swojej wspólnej ,,eskapadzie’’ doznało
wielu wrażeń i radości. Za okazaną pomoc chcemy podziękować Państwu Irenie i Henrykowi Maziarkom, dzięki
którym nasze marzenia o wspólnym wyjeździe się spełniły -Dzieci , Nauczyciele , Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wielgie – Dziękujemy !
Dorota Korczak
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Wypełnianie wniosków – dopłaty
bezpośrednie
W 2006 r. podobnie jak w dwóch poprzednich
latach, producenci rolni mogą ubiegać się o płatności
bezpośrednie do gruntów rolnych. Termin składania
wniosków wstępnie był określony na okres 15 marca do
15 maja 2006 r.
Zasady wypełniania wniosków trochę
skomplikowano. Wprowadzono oprócz formularza
wniosku tzw. załącznik graficzny, który stanowił
fragment mapy ewidencyjnej zintegrowany ze zdjęciem
satelitarnym lub lotniczym. Nowością i niejednokrotnie
utrudnieniem było zaznaczenie na załączniku graficznym
poszczególnych upraw. Wiele map było niestety
nieczytelnych, w powodu zbyt wąskich działek
ewidencyjnych.
Termin składania wniosków rozpoczął się od 15
marca 2006 r., jednak wnioski częściowo wypełnione
trafiały do rolników pod koniec kwietnia, a załączniki graficzne nawet w końcu terminu składania wniosków czyli
15 maja 2006 r. Opóźnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysyłania wniosków oraz długa
zima i zaangażowanie rolników w pracach polowych, spowodowały wielkie zamieszanie.
Każdy rolnik chciał złożyć wniosek w terminie, dlatego
też, Wójt Gminy wychodząc naprzeciw potrzebom w Urzędzie
Gminy w Ciepielowie uruchomił punkt pomocy w wypełnianiu
wniosków.
Zainteresowanie rolników było bardzo duże.
Pomogliśmy wypełnić kilkadziesiąt wniosków, które bez trudu
przechodziły wstępne sprawdzanie w biurze Powiatowym
Agencji w Lipsku.
W punkcie pracowały dwie osoby: Marcin Siwiec i
Łukasz Stępień .Agencja w Lipsku przyjmowała wnioski w
ostatnich dniach od godziny 6.00 do godziny 24.00.Termin
składania wniosków wydłużono do 15 czerwca 2006, po tym
dniu do 11 lipca 2006 r. można składać wnioski, ale za każdy
dzień zwłoki rolnik traci 1 % dopłaty. Termin realizacji płatności
bezpośrednich do gruntów rolnych to okres między 1 grudnia
2006 r. a 30 czerwca 2006 r.
Marcin Siwiec

Sprawdzian 2006
Od 4 lat efekty osiągnięć dydaktycznych każdego ucznia na zakończenie nauki w szkole podstawowej są
sprawdzane za pomocą
egzaminu
zewnętrznego czyli
sprawdzianu dla ucznia
kończącego klasę VI.
Zadania egzaminacyjne
są takie same dla całej
Polski i sprawdzane
przez losowo
wybranych
egzaminatorów poza
szkołą ucznia.
Uczniowie nasi
rokrocznie ten egzamin
zdają dobrze. Wyniki
szkoły z roku na rok są
coraz lepsze. W tym
roku średnia naszej
szkoły jest wyższa od
średniej gminy, powiatu, województwa i kraju wynosi 26,78 (kraj 25,30). W naszej szkole sprawdzian pisało 42
uczniów aż 17 spośród zasługuje na wyróżnienie. Praca uczniów została doceniona przez Wójta naszej gminy pana
Artura Szewczyka, który ufundował im nagrody. Są to: Stolarek Mateusz, Nowak Milena, Wolszczak Monika,
Fałek Julita, Górmińska Justyna, Magierek Kamil, Pawlik Karolina, Holewa Paweł, Bańcerowska
Natalia, Drąg Pamela, Karasińska Klaudia, Kosiór Jarosław, Mordak Anna, Siadaczka Angelika,
Siepietowska Żaneta, Skwira Marcelina, Wężykowska Olga.
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Gratuluję uczniom, a nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej im dr M. Papuzińskiego w
Ciepielowie życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
Barbara Garganisz

Sprawozdanie SPZOZ
Jednym z punktów porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 marca 2006 r., była
informacja na temat działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Sprawozdanie za rok
2005 złożył Kierownik zakładu Władysław Burakowski.
SPZOZ w Ciepielowie działa od 01.01.2000 r. na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawowym celem działania jednostki jest udzielanie
świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Usługi świadczy dla
pacjentów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
W 2005 r. ze swej działalności uzyskano środki
publiczne po stronie przychodów: otrzymano z Narodowego
Funduszu Zdrowia na podstawie zawartego kontraktu 514 936
zł, pozostałe przychody 6 782 zł są to wpływy za dostarczoną
energię cieplną. Pozostała kwota 135 313 zł są to środki
finansowe pozostałe z oszczędności z poprzedniego roku
gospodarczego. Stanowią one zabezpieczenie na pokrycie
pozostałych zobowiązań krótkoterminowych do zapłaty wg
stanu na 31.12.2004 r., oraz na sfinansowanie wydatków
inwestycyjnych w 2005 r.
W 2005 r. SP ZOZ w Ciepielowie ogółem posiadał 657
031 zł środków publicznych na pokrycie wydatków.
Po stronie wydatków otrzymane środki publiczne
przeznaczono i wydatkowano na:
- Płace i pochodne; ogółem przeciętne zatrudnienie:
lekarze:3 etaty, pielęgniarki:5 etatów, położna: l etat
administracja: ⅓ etatu, obsługa:2,04 etatu
* ogółem przeciętne zatrudnienie w 2005 r.: 11,34 etatów
- Sprzęty medyczny jednorazowego użytku (igły, strzykawki,
opatrunki, leki)- Opał i energię cieplną - Energię elektryczną
- Materiały na cele administracyjno - gospodarcze: - materiały
biurowe i środki na utrzymanie czystości - Usługi obce
obejmujące: - badania medyczne, transport, opłaty czynszowe,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe
- Podatek od nieruchomości - Polisę OC ZOZ
- Pozostałe wydatki czyli: świadczenia urlopowe, ryczałty
samochodowe, podróże służbowe
Wydatki inwestycyjne w obcych środkach trwałych: remont
poradni w Bąkowej , remont w poradni przy ul.
Papuzińskiego (kotłownia), budowa podjazdu dla
niepełnosprawnych przy ul. Papuzińskiego
Ogółem kwota wydatków w 2005 roku wyniosła 621 588 zł i w
całości została pokryta z własnych przychodów.
Stan środków finansowych na koniec roku wynosi 35 443 zł.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie oraz uchwaliła rachunek zysków i strat za 2005 rok. Dziękując za złożone
przez pana doktora Burakowskiego sprawozdanie, wójt gminy pogratulował współpracy w 2005 roku jednocześnie
dziękując, że wspólnie na rzecz polepszenia usług z zakresu ochrony zdrowia, wykonano niespotykane w historii
gminy inwestycje. Podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem placu przy ośrodku zdrowia,
remont ośrodka zdrowia w Bakowej, modernizacja kotłowni w ośrodku zdrowia w Ciepielowie.

Zawody wędkarskie
Na zbiorniku zaporowym
„Liście” w Solcu odbyły się
zawody o tytuł mistrza koła
Polskiego Związku Wędkarskiego
w Ciepielowie na rok 2006.
Pomimo niesprzyjających
warunków pogodowych udział
wzięli: Karasiński Andrzej,
Nowakowski Piotr, Kapciak Jerzy,
Kolenda Ludwik, Stępień
Stanisław, Głaz Stanisław,
Stępień Piotr, Kozieł Tomasz,
Michalec Bogdan.
Po sporządzeniu listy
zawodników i wylosowaniu
stanowisk, rozpoczęły się
zawody, które trwały od godziny 8 do godziny 12. Po zakończeniu połowów,
komisja sędziowska przystąpiła do ważenia ryb i ogłoszenia wyników. Nowym
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mistrzem koła został pan Piotr Nowakowski z wynikiem 1400g, drugie miejsce zajął pan Jerzy Kapciak z wynikiem
połowu 1140g, trzecie miejsce pan Wesołowski Marek z wynikiem: 1040g. Zwycięzcom gratulujemy. Puchary już
tradycyjnie ufundował wójt gminy.

Warto rozmawiać – II Program Telewizji Polskiej
z Janem Pospieszalskim w Ciepielowie
26 czerwca br. W II programie TVP odbyła się
Co to jest za program?
emisja programu „Warto rozmawiać”, który wcześniej
Dlaczego
„Warto Rozmawiać”?
nagrywano na terenie naszej gminy.
Właściwie
wszystko
zawiera się w
Program między innymi poruszał tragiczny dla
tytule. Widowisko publicystyczne,
naszego społeczeństwa dzień 6 grudnia 1942 roku.
gdzie wreszcie ze sobą
W tym dniu niemiecki okupant za pomoc udzielaną
rozmawiamy na najważniejsze,
Żydom, żywcem spalił 34 Polaków – mieszkańców
najgorętsze tematy.
naszej gminy – wśród nich dzieci.
Różnimy się? Poznajmy więc swoje
Ilu Polaków oddało życie ratując Żydów?
zdanie, przedstawmy argumenty,
Dlaczego Polska nie pamięta o swych
wysłuchajmy się nawzajem.
bohaterach? – to główne motto programu.
I
spróbujmy znaleźć pole
Polska ma dziś na świecie opinię kraju
kompromisu. Tematy przede
antysemickiego. Dlaczego tak się dzieje i na ile jest to
wszystkim społeczne i
zgodne prawdą historyczną i dzisiejszą
cywilizacyjne, wśród gości znani
rzeczywistością? Czy Francuzi i Niemcy mają moralne
i nieznani, ale warci poznania,
prawo strofować dziś Polskę za antysemityzm? Jak
wybitni w swej dziedzinie,
zachowywali się Polacy wobec systematycznie
działacze społeczni, świadkowie
prowadzonej przez Niemców zagłady Żydów? Dlaczego
i uczestnicy wydarzeń.
dziś niemal cały świat za holocaust Żydów wini
II Program TVP – Poniedz iałek 22 4 0
„nazistów i Polaków”? Ilu ludzi ryzykowało życie
ratując Żydów przed niemiecką machiną zagłady? Ilu
nich oddało życie ratując Żydów? Jaki procent z nich
stanowili Polacy?
Dlaczego państwo polskie nie zajmuje się opisaniem i ocaleniem pamięci o swych bohaterach?
Dlaczego
nie szuka
prawdy o
polskich
bohaterach?
Jaki to ma
wpływ na
dzisiejszy obraz Polski w świecie? Co mają myśleć młodzi Polacy o postawie swych ojców wobec
holokaustu Żydów? Mają się wstydzić czy mają
być dumni?
O tym warto rozmawiać.
Goście programu, który był emitowany w dniu
26 czerwca 2006 roku w II programie telewizji
polskiej byli:
- Elżbieta Ficowski - Stowarzyszenie "Dzieci
Holocaustu"
- Jan Żaryn - IPN, Komitet dla Upamiętnienia
Polaków Ratujących Żydów
- Zbigniew Gluza - Ośrodek "Karta"
- Krystian Brodacki - Tygodnik "Solidarność"
- Marek Wierzbicki - IPN, "Indeks"
- Maciej Pawlicki - projekt "Życie za życie"
Jak doszło do realizacji programu?
W czwartek 23 czerwca br. do Wójta Gminy
zadzwonił redaktor II programu TVP Pan Jan
Pospieszalski z propozycja nagrania o historii
Polaków, którzy za ukrywanie i pomoc Żydom
zginęli z rąk Niemców.
Po rozmowie Wójt przygotował Panu
Pospieszalskiemu komplet materiałów
archiwalnych w tej sprawie i przesłał do
redakcji TVP, jednocześnie rozpoczął
poszukiwania osób, które mogłyby swoimi
słowami opisać to co wówczas zdarzyło się na
terenie naszej gminy.

Z tragicznych wydarzeń 6 grudnia
1942 rok:
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REKÓWKA. 6 grudnia 1942 roku żandarmeria niemiecka z posterunku stacjonującego w majątku Ciepielów
Górki pod dowództwem podoficera Bernera przybyła do wsi i otoczyła zabudowania rodziny Kosiorów, u których
ukrywali się Żydzi. Świadek Stanisław Bielec widział całą tragedię z okna swojego domu. Po przesłuchaniu i
torturowaniu rodzinę Kosiorów oraz Skoczylasów zaprowadzono do stodoły i rozstrzelano. Zabudowania wraz ze
zwłokami spalono. Na podstawie przeprowadzonego śledztwa ustalono, że w pacyfikacji brali udział żandarmi:
Arno Fichtner, Martin Fróde, Rudolf Neubauer, Gustaw Eichler, Jakob Hofmann, Karl Biagi, Paul Vogel.
STARY CIEPIELÓW. Okupanci dokonali w miejscowości mordu, który miał miejsce 6 grudnia 1942 roku.
Żandarmeria niemiecka przeprowadziła pacyfikację wsi Ciepielów Stary, mordując wielu jej mieszkańców i paląc
zabudowania. Pod zarzutem udzielenia pomocy Żydom, Niemcy zatrzymali Adama Kowalskiego, jego żonę
Bronisławę i ich pięcioro dzieci, po czym zaprowadzili ich do domu Piotra i Heleny Obuchiewiczów. Obie rodziny
zamknęli w mieszkaniu. Przedtem kazali nanoście słomy do pomieszczeń. Zabudowania podpalili granatami.
CIEPIELÓW. W czasie pobytu w Ciepielowie ekspedycji
karnej dokonywane były masowe mordy przez oddziały SS
na mieszkańcach okolicznych wiosek: Świesielice,
Rekówka, Ciepielów-Górki za ukrywanie Żydów. Wielkim i
wstrząsającym przeżyciem dla mieszkańców Ciepielowa
Starego był dzień 06.12.1942 r. Zmotoryzowany oddział SS
pod dowództwem oficera Biernera spalił żywcem 34
rolników, podejrzanych o przechowywanie Żydów. Zginęli:
Karolina i Władysław Kosiorowie, ich sześcioro dzieci i
dwóch ukrywających się Żydów, Bronisława i Adam
Kowalscy z pięciorgiem dzieci, Helena i Piotr
Obuchniewiczowie oraz czworo dzieci. Rodzinę Kowalskich
Niemcy przepędzili do mieszkającej naprzeciwko rodziny
Obuchniewiczów. Obie rodziny zostały zamknięte w
mieszkaniu i spalone żywcem. Kosiorowie również zostali
spaleni w swoim mieszkaniu. W Rekówce zamordowano
Piotra Skoczylasa z córką Leokadią, córką Marianną,
zięciem Stanisławem Kosiorem i ich czworgiem dzieci,
matkę Kosiora – Mariannę Kościńską oraz Henrykę Kordulę. Egzekucji hitlerowcy dokonali w stodole Skoczylasa.
Pomimo upływu czasu tragedia i bohaterska postawa tych ludzi żyje w pamięci miejscowej społeczności. Należy
pielęgnować tę pamięć, gdyż jest ona twórczą siłą historii uświadamiającą obywatelom, że „tyle wiemy o sobie, na
ile nas sprawdzono”.
W pięćdziesiątą rocznicę tej zbrodni 6 grudnia 1992
roku zrodziła się idea wzniesienia pomnika naszym
rolnikom z Gminy Ciepielów, którzy chrześcijańską postawą
wobec skazanych na zagładę polskich Żydów zapłacili
życiem. Do Ciepielowa przybył Waldemar Pawlak i
ambasador Izraela Miron Gordon. Wówczas wmurowano w
parku kamień węgielny. Na tym jednak skończył się zamiar
wystawienia pomnika. Istnieją różne opinie, co do
przyczyny wstrzymania budowy. Jedni mówią, że historycy
nie zgadzają się z tożsamością jednego z zamordowanych
Żydów. Inni uważają, że taki pomnik byłby dewastowany
przez tych, którzy go nie chcą.
Łącznie za pomoc Żydom, męczeńską śmiercią
zginęło wówczas 34 osoby, wśród nich między innymi:
- Władysław Kosior z żoną Karoliną i sześciorgiem dzieci
oraz dwoma przechowywanymi Żydami o nieznanych
nazwiskach,
- Adam kowalski z żoną Bronisławą i pięciorgiem dzieci,
- Piotr Obuchowicz żoną Heleną i czworgiem dzieci,
- Piotr Skoczylas z córką Leokadią, córką Marianną,
zięciem Stanisławem Kosiorem i ich czworgiem dzieci,
z matka Marianna Kościńską oraz Henryka Kordulą – córka
sąsiada.
Po przyjeździe do naszej gminy, ekipa telewizji
polskiej swoje kroki rozpoczęła od zadania pytań naszym
gimnazjalistom. Wyemitowane później na antenie pytania
dotyczyły wydarzeń z grudnia 1942 roku. Następnie pan
Jan Pospieszalski z operatorem kamery i reżyserem
programu spotkali się w Urzędzie Gminy z wójtem. Po
rozmowie z wójtem wszyscy udali się do Starego
Ciepielowa gdzie w domu pani Agnieszki Kowalskiej,
nagrano jej wypowiedź o tragicznej śmierci rodziny
Kowalskich i Obuchowiczów. Obie rodziny za ukrywanie
Żydów zginęły żywcem spalone. Po nagraniu wypowiedzi
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Agnieszki kowalskiej, na sąsiedniej posesji Janina Kowalska kuzynka wymordowanej rodziny opowiedziała
własnymi słowami o tamtych wydarzeniach. Obok prawnuczki Agnieszki Kowalskiej w nagraniu udział wzięła takżę
pani Halina Stajniak, wnuczka zamoodowanego wówczas Adama Kowalskiego.
Po nagraniu w Starym Ciepielowie wszyscy udali się do Rekówki, gdzie tragedia grudnia 1942 roku się
rozpoczęła.
W Rekówce po rozmowie z sołtysem Henrykiem Sońtą, trafiliśmy do Pana Mariana Kosiora,który jak się okazało
był świadkiem tamtych tragicznych wydarzeń. Pan Kosior opowiedział całą historię swojej rodziny, która wraz z
rodziną Skoczylasów poniosła śmierć za ukrywanie Żydów.
„Niemcy ogłosili, że za pomoc Żydom cała rodzina zginie, ale mimo tego ludzie pomagali Żydom” – powiedział do
kamery Pan Marian Kosior.

Spod domu Pana Kosiora, ekipa telewizyjna udała się na miejsce w którym w 1942 rozegrała się tragedia.
Przed domem państwa Soczylasów wójt i pan Kosior wypowiedzieli się na temat szczegółów niemieckiej zbrodni.
Siostra wówczas zamordowanej Henryki Korduli, mówiła, że ojciec wysłał ją do rodziny Skoczylasów po siostrę, „
Mówiłam, Heńka choć do domu, bo tata woła. Gdyby wtedy od razu przyszła......., ale potem przyjechały „Trupie
Głowy” i koniec, ratunku nie było, siostra miła 13 lat”- powiedziała Zofia Pliwka, mieszkanka Rekówki.
Oddział niemiecki pod dowództwem podoficera Brenera, wymordował w tym miejscu rodziny Skoczylasów i
Kosiorów, potem w drodze powrotnej do majątku w
miejscowości Ciepielów Górki, gdzie Niemcy stacjonowali,
w Starym Ciepielowie w domostwie rodziny kowalskich i
Obuchowiczów, przeprowadzili obie rodziny do domu
Obuchowiczów, nanieśli słomy i wszystkich żywcem spalili
– przed domem Państwa Skoczylasów powiedział do
kamery wójt gminy.
„Trzeba pozostawić po nich jakąś pamiątkę, jakiś
pomnik, przecież to byli ludzie, oni pomagali i za to
zginęli” – powiedział Pan Marian Kosior.
Z Rekówki telewizyjna ekipa udała się do
Ciepielowa, gdzie nakręcono widok na synagogę, a w
parku, na tle centralnego skalnika, wójt kończąc nagranie
powiedział „6 i 7 grudnia 1942 roku zginęło śmiercią
poprzez spalenie żywcem łącznie 34 osoby. Wszystkie te
osoby zginęły za to, że były na tyle odważne by pomagać
tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebowali, w tym
czasie”
Oto i cała historia nagrania programu na terenie naszej gminy, a co w samym programie wyemitowanym
na antenie II programu telewizji
polskiej.
W programie prowadzono
dyskusję na temat zadanego na
wstępie naszego artykułu pytania
„Ilu Polaków oddało życie ratując
Żydów? Dlaczego Polska nie
pamięta o swych bohaterach?
Dyskusja w niektórych
momentach nawet ostra, toczyła
się przy publiczności w studiu
złożonej w większości z młodych
ludzi.
Pan Marek Wierzbicki
z Instytutu Pamięci Narodowej
„Index” powiedział o inicjatywie
udokumentowania śmierci
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Polaków za pomoc Żydom, między innymi „podjęcie takiego programu badawczego uważam nie tylko za prawo ale
i obowiązek naszego społeczeństwa. Obowiązek upamiętnienia tych, którzy wykazali się niezwykłym
bohaterstwem. Skoro Niemcy czy Żydzi mają prawo liczyć swoje ofiary, my również mamy prawo liczyć swoje
ofiary II wojny światowej”.
Podczas programu dowiedzieliśmy się, że tak właściwie nic oficjalnie dotychczas nie zrobiono w tej
sprawie. Od czasu do czasu ten temat wraca, ale zajmują się nim przede wszystkim osoby prywatne, które
próbują swoją pracą przeciwstawiać niesłusznym opinią o Polakach na zachodzie. Polka obecnie mieszkanka
Kanady, udostępniła swoje prywatne wieloletnie opracowania na temat śmierci Polaków za pomoc Żydom. To
właśnie z jej opracowań, na dole ekranu telewizyjnego podczas emisji programu mogliśmy przeczytać nazwiska i
imiona osób, także naszych mieszkańców, którzy zginęli za pomoc Żydom.
Mówi się tylko o tym że takie wydarzenia miały miejsce, jednocześnie w dziwny niezrozumiany sposób traktuje się
te wydarzenia jako temat tabu. Natomiast takie wydarzenia jak w Jedwabnym, czy w Kielcach podnosi się do rangi
międzynarodowej. Z pewnością bardzo dobrze, bo do własnych błędów należy się przyznawać, ale czy nie trzeba
wreszcie docenić nas samych, Polaków, którzy ponieśli męczeńską, bo jak inaczej nazwać śmierć poprzez spalenie
żywcem.
Inicjatywa stworzenia dokumentu przedstawiająca bohaterskie czyny Polaków zasługuje na największa
akceptację, może i my Polacy wreszcie będziemy mogli szczycić się historią naszego narodu. Doceńmy wreszcie
naszą przeszłość, tragiczną, bolesną ale jakże ważną i cenną.
Z rozmów jakie z panem Janem Pospieszalskim przeprowadził nasz wójt, to nie ostatnia wizyta telewizji
w tej sprawie w naszej gminie. Wkrótce będzie nagrwany kilkunasto odcinkowy dokument na temat bohaterskiej
śmierci Polaków, którzy podczas II wojny światowej pomagali Żydom poświęcając tym samym swoje życie. Aby
ludzie na całym świecie nie ulegali rozpowszechnianym stereotypom, że Polacy to antysemici, którzy przyczyniali
się do niemieckiej eksterminacji Żydów. Przeciwnie wielu z naszych rodaków, także i naszych wspaniałych
mieszkańców zginęło niosąc pomoc tym którzy jej najbardziej wówczas potrzebowali. „Kto ratuje jednego
człowieka ratuje ludzkość” – nie zapominajmy o tym nigdy.

Przegląd Twórczości Dziecięcej
4 i 5 czerwca 2006r odbył się X Przegląd Twórczości Dziecięcej w Lipsku. Nasi uczniowie PSP w Ciepielowie po raz
kolejny wzięli udział w tym konkursie.
W pierwszym dniu były prezentacje w kategorii taniec, soliści, instrumentaliści, zespoły wokalne.
W niedzielę rano spod szkoły wyruszyliśmy autobusem szkolnym. Uczniowie w pośpiechu rozśpiewywali się
i trenowali kroki tańca. Towarzyszył nam dreszczyk emocji- strachu, co będzie, ale ten strach był mobilizujący, bo
kiedy młodzież znalazła się na scenie, a muzyka popłynęła z głośników wszyscy zapomnięli o tremie i wypadli
wręcz rewelacyjnie.
W kategorii
taniec naszą szkołę
reprezentowały dwie
grupy taneczne
utworzone z klas VI
i IV przygotowane
przez panią Annę
Rutkowską.
W kategorii
soliści wyśpiewał
wyróżnienie Adrian
Chojnacki
piosenkami,pt:
„Ojczyzna” i „Patataj”. W tej samej kategorii udział wzięła również Natalia Bańcerowska.
W kategorii instrumentaliści laureatem została Justyna Rychłowska grając na akordeonie utwory, pt:
„Spod Zalesia” i „Mirabell” nagrodzonych przygotowała pani Małgorzata Kominek.
W drugim dniu przeglądu odbyły się prezentacje inscenizacji teatralnych i teatrzyków.
Dzieci z klasy IIa, pod kierunkiem p.Małgorzaty Rusinowskiej i p.Beaty Niedzieli zaprezentowały się w
przedstawieniu pt. „Ortografolandia”.
Premiera tego występu odbyła się 26 kwietnia 2006r. podczas II edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego.
Komisja składająca się z teatrologów i pedagoga oceniała: kulturę słowa, repertuar, interpretację, oprawę
plastyczną i
ogólny wyraz
artystyczny.
Drugoklasiści
zagrali jak
prawdziwi
artyści za co
otrzymali
wyróżnienie.
Do szkoły
wrócili z
pamiątkowym
dyplomem i pięknie wydaną encyklopedią. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz dzieci będą miały okazję do
zaprezentowania się, a osiągnięty sukces zachęci ich do dalszego rozwijania zdolności akorskich.
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Małgorzata Kominek
Małgorzata Rusinowska

Agrotech 2006
W dniu 11 marca 2006 roku grupa czterdziestu rolników z naszej gminy odwiedziła Międzynarodowe Targi
Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. Wyjazd zorganizowali Wójt Gminy i Pan Jan Bańcerowski. Wójt Gminy
na ten cel udostępnił autokar i pozyskał u Pana Stanisława Lenarda właściciel stacji paliw w Ciepielowie paliwo do
autobusu, a pan Jan Bańcerowski przekazał bilety wstępu na targi dla wszystkich uczestników.

Od lewej : Piotr Główka, Dariusz Dygas,xxx, Henryk Wolak, Krzysztof Siepietowski, Wojciech Wolak, Karol Nachyła, Piotr Morgaś,
Robert Stępień, Sylwester Pięta, Dariusz Piastowicz, Krzysztof Lenart, Artur Szewczyk, Roman Zajączkowski, Piotr Kwiecień, Jan
Bańcerowski, Albert Ciepielowski, Henryk Szczodry, xxx, Krzysztof Zaborski, Kazimierz Choroś, Krzysztof Gołębiowski, Arkadiusz
Zaborski, Marcin Siwiec, Łukasz Szarpak, Ryszard Moskwa, Andrzej Pięta, xxx, Henryk Sońta, Przemysław Wierzbicki, Krzysztof
Siwiec, Henryk Senderowski, Ryszard Lenart, Ireneusz Gawin, Józef Pietruszka, xxxx, Andrzej Czapka, Antoni Jędraszak, xxx,, Jakub
Rogoziński,

O godzinie 7.00 grupa rolników z terenu gminy wyjechała w kierunku Kielc. Pół godziny przed otwarciem
targów pomimo silnego wiatru i niskiej temperatury przed wejściami na targi ustawiały się długie kolejki chętnych,
aby obejrzeć kilkaset najnowocześniejszych maszyn rolniczych, największych światowych producentów,
nowatorskie rozwiązania i technologie.
AGROTECH to jedna z większych w Europie imprez wystawienniczych poświęconych technice rolniczej.
Od kilku lat targi notują kolejne rekordy – zarówno pod względem liczby wystawców, jak i zwiedzających.
W tym roku swoje produkty zaprezentowało 300 firm z 9 krajów (m.in. Czech, Danii, Francji, Niemiec, Irlandii,
Finlandii, Austrii, Ukrainy, Włoch). Targi cieszą się także świetną frekwencją – odwiedza je ponad 25 tysięcy
rolników. Wystawcy zaprezentowali w sumie ponad 500 maszyn i urządzeń. Nie zabrakło także nowatorskich
rozwiązań konstrukcyjnych, efektywnych technologii produkcji rolniczej oraz metod badawczych, mających wpływ
na rozwój wsi i rolnictwa. W tym roku jest to już dwunasta edycja targów.

Oprócz dominujących na targach producentów ciągników swoją ofertę przedstawili wytwórcy maszyn i
urządzeń do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Nie zabrakło także urządzeń ogrodniczych, środków do produkcji
rolnej i akcesoriów dla rolnictwa. Na targach można było zobaczyć m.in. wszystkie marki ciągników rolniczych
dostępne na polskim rynku oraz szeroką gamę sprzętu rolniczego prezentowaną przez polskich producentów i
dealerów zagranicznych koncernów. Dodatkowo dla wszystkich zainteresowanych uruchamiane były specjalne
punkty konsultacyjno- doradcze, w których można było skorzystać z porad na temat programów rozwojowych,
kredytów i możliwości dofinansowania projektów, brać udział w seminariach i szkoleniach z zakresu rolnictwa.
Nasi rolnicy podziwiali sprzęt i marzyli, aby taki kiedyś mieć i zapewne co niektórych rozbolała głowa bo np. ceny
ciągników zaczynały się od kwot kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przy obecnych cenach produktów rolnych jest to
kwota nieosiągalna dla przeciętnego rolnika z naszej gminy, nawet przy korzystnych ofertach kredytowych
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stosowanych przez dealerów. Większość maszyn prezentowanych na targach przeznaczona była dla gospodarstw
dużych, posiadających działki wielkich rozmiarów. Na naszych wąskich polach przedstawiane maszyny zapewnie
by nawet nie zawróciły. Były także maszyny dla każdego rolnika, przede wszystkim jednak, rolnicy mogli zobaczyć
jak daleko posunęła się technika rolnicza i jak dzisiaj, w sposób
nowoczesnym można prowadzić gospodarstwo rolne.

Targi techniki rolnej to
nie tylko maszyny rolnicze, to
także stoiska w rękodziełem ludowym, stoiska gastronomiczne.
Do Ciepielowa wróciliśmy późnym wieczorem. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wyjazdu i dziękowali
organizatorom za zorganizowanie wycieczki na imprezę targową.
Marcin Siwiec

Pokaż język !
29 maja 2006 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbył się I Gminny Konkurs z Języka Angielskiego
pod żartobliwym hasłem „Pokaż język”. Honorowy patronat na
konkursem objął Wójt Gminy Ciepielów p. Artur Szewczyk.
Do konkursu przystąpiło 43 uczniów wyłonionych drogą
konkursową w swoich szkołach: 12 uczniów z PSP w Bąkowej, 23
uczniów z PSP w Ciepielowie i 12 uczniów z PSP w Wielgiem.
Konkurs odbył się w formie testu sprawdzającego znajomość
słownictwa i zagadnień gramatycznych. Poziom przygotowania
uczniów był bardzo wysoki, o czym świadczy fakt, że Komisja
przeprowadziła cztery dogrywki.
Wyniki konkursu są następujące:
Klasa I
I miejsce : Pstrąg Patryk – PSP Wielgie
II miejsce : Balcerowska Kaja – PSP Ciepielów
III miejsce : Górmińska Patrycja – PSP Ciepielów
Klasa II
I miejsce : Marczak Adrianna – PSP Ciepielów
II miejsce : Gołębiowska Klaudia – PSP Bąkowa
III miejsce : Nędzi Kamil – PSP Bąkowa
Klasa III
I miejsce : Siepietowska Dominika – PSP Ciepielów
II miejsce : Wajs Patrycja – PSP Bąkowa
III miejsce : Wojciechowska Karolina– PSP Ciepielów
Klasa IV
I miejsce : Zięba Patrycja – PSP Ciepielów
II miejsce : Sobkiewicz Krzysztof – PSP Wielgie
III miejsce : Mażysz Ewa – PSP Ciepielów
Klasa V
I miejsce : Kucharska Dominika – PSP Ciepielów
II miejsce : Wdowiak Karolina – PSP Ciepielów
III miejsce : Miżejewski Marcin – PSP Wielgie
Klasa VI
I miejsce : Kominek Kamil – PSP Bąkowa
II miejsce : Stolarek Mariusz – PSP Ciepielów
III miejsce : Markowska Justyna – PSP Wielgie
Wójt Gminy Ciepielów ufundował i wspólnie z nauczycielkami języka angielskiego: panią Katarzyną
Rucińską i Katarzyną Kotowicz – Stańczuk wręczył nagrody. Nagrodami za pierwsze trzy miejsca były dyplomy
oraz słowniki języka angielskiego, które są niezwykle przydatne przy samodzielnej pracy ucznia. Pozostałe dzieci
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biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pocieszenia w formie ilustrowanych
słowniczków angielsko – polskich.

Konkurs przebiegł w bardzo przyjaznej atmosferze zostawiając uczucie satysfakcji i radości nie tylko
u laureatów, ale również u nauczycieli, którzy ich do tego sprawdzianu przygotowali.
Katarzyna Kotowicz - Stańczuk

Działalność Klubu „OLIMPIA” w sezonie 2005/2006
LUKS „OLIMPIA” Ciepielów działający przy
Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie został
powołany do życia we wrześniu 1999r..
W roku 2004 LUKS „OLIMPIA” objął swoją
działalnością Publiczną Szkołę Podstawową w
Ciepielowie poprzez połączenie z UKS „ORZEŁ”.
W sezonie 2005/2006 w klubie LUKS
„OLIMPIA” Ciepielów istniała jedna sekcja piłki nożnej
chłopców obejmująca swoim działaniem młodzież
szkolną z terenu całej gminy Ciepielów.
W ramach sekcji prowadzone były
systematyczne zajęcia w rocznikach 93 i młodsi oraz
90 i młodsi. Zajęcia z rocznikami starszymi prowadził
p. Piotr Siebyła. I p. Krzysztof Balcerowski, a z
rocznikami młodszymi p. Zbigniew Opalski. Łącznie
sekcja piłki nożnej liczyła 72 zawodników czynnie
uczestniczących w zajęciach.
Z tej liczby zawodników rekrutuje się dwie drużyny systematycznie uczestniczące w rozgrywkach

organizowanych przez ROZPN.
W zakończonym sezonie 2005/2006 zajęły one następujące miejsca:
rocznik 94 – 6 miejsce
rocznik 91 – 9 miejsce.
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Działalność LUKS „OLIMPIA” finansowana jest głównie ze środków gminnych. Gmina ponosi koszty wyjazdów
na mecze i opłat sędziowskich, koszty zatrudnienia dwóch instruktorów i utrzymania stadionu.
Dodatkowo w czerwcu 2006r Wójt Gminy zakupił chłopcom z rocznika 94 komplet strojów piłkarskich.
Zadeklarował również, że w miesiącu wrześniu sfinansuję piłkarzom i ich rodzicom wyjazd na mecz Kolportera
Korony Kielce w podziękowaniu za trud i wysiłek włożony w treningi i mecze.
Trenerzy drużyn: Zbigniew Opalski, Piotr Siebyła

Wiejski Dom Kultury w Pcinie
Wzorem Ciepielowa, Wielgiego, Bąkowej, także i mieszkańcy Pcina przyjęli Plan Rozwoju Miejscowości.
Opracowanie planu jest związane z możliwością uzyskania środków z Unii Europejskiej w ramach programu
„Ochrona wsi i dziedzictwa kulturowego”. Właśnie z taką inicjatywą
do mieszkańców Pcina a także Ranachowa „B”, którzy naturalnie
związani są z budynkiem po byłej szkole podstawowej w Pcinie,
zwrócili się wójt i miejscowy radny Ryszard Ścibisz.
Najpierw odbyło się spotkanie wójta, radnego i sołtysów obu
zainteresowanych miejscowości, Krzysztofa Zaborskiego z Pcina
i Zbigniewa Bdzikota z Ranachowa „B”.
Wraz z sołtysami, wójt omówił propozycje zagospodarowania
budynku po byłej szkole podstawowej.
Opracowano projekt planu, który po spotkaniu z
mieszkańcami, zaakceptowało zebranie wiejskie. Wg. planu,
pierwszym z zadań do wykonania w miejscowości Pcin, będzie
modernizacja budynku po byłej szkole. Do dnia dzisiejszego
mieszkańcy Pcina, co prawda rozumiejący potrzebę likwidacji szkoły,
nie mogą pogodzić się z faktem, że w budynku, który własnymi
rękami remontowali, starali się aby funkcjonował, nic się nie dzieje,
a z roku na rok niszczeje i popada w ruinę.
W Pcinie brak jest jakiegokolwiek miejsca, w którym młodzież
i dorośli mogli by spotkać się, podjąć jakąś inicjatywę. Zrujnowana
remiza strażacka, zlikwidowana szkoła, to niewątpliwie niechlubna
wizytówka miejscowości.
Dlatego też padła propozycja modernizacji budynku szkoły
i przekształcenia go na wiejski dom kultury. Jeżeli życie kulturalne
może toczyć się w Wielgiem, Antoniowie, to dlaczego nie w Pcinie
i Ranachowie? Trzeba tylko stworzyć odpowiednie warunki, stworzyć
mieszkańcom miejsce, w którym będą mogli oni się wspólnie
spotykać.
Wg opracowanego planu w ramach modernizacji budynku
szkoły przewidziano między innymi: - modernizację dachu budynku
i elewacji zewnętrznej, wymianę wszystkich okien i drzwi, poprawę
instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., wymianę podłóg na
wykładziny, malowanie, wymianę elektryki, adaptację pomieszczeń
na salę do tenisa stołowego, salę na bibliotekę z czytelnią, salę na
siłownie,
kawiaren
kę
interneto
wą,
ułożenie
kostki
brukowej
wokół
budynku, budowę ogródka jordanowskiego, remont
ogrodzenia wraz z ustawieniem nowej wiaty
przystankowej.
Wg tych zaleceń, wójt za pośrednictwem
projektanta opracował projekt, który za zgodą rady
gminy, został złożony wraz z wnioskiem na ogłoszony
przez Uniię Europejską konkurs. Łącznie wniosek
złożono na 250.000,-zł, pozyskane środki z U.E.
określono na 200.000,-zł. Rozstrzygnięcie wniosków
jeszcze w tym roku.

Pomoc materialna dla uczniów –
stypendia szkolne o charakterze socjalnym
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy
z dnia 16 grudnia 2004 roku o systemie oświaty.
Wysokość przyznanego stypendium dla uczniów z terenu gminy Ciepielów uzależniona była od wysokości
przyznanej na ten cel dotacji. Pismem Wojewody Mazowieckiego określającym plany dotacji na 2006 rok została
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przyznana dotacja celowa w wysokości 18.902 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia dla uczniów najuboższych,
udzielane w formie przedmiotowej.
Następnie po interwencji Wójta w dniu 15 maja 2006 roku wpłynęło do Urzędu Gminy pismo w sprawie
zwiększenia środków na stypendia szkolne, w którym to decyzją Nr 26 z dnia 05 maja 2006 roku Wojewoda
Mazowiecki przyznał dla Gminy Ciepielów dodatkową dotacje celową w tym zakresie w kwocie 49.374 zł. Łącznie
od początku roku do czerwca 2006 na ten cel Gmina Ciepielów otrzymała 68.276 zł. Dzięki wspomnianej
interwencji, nasza gmina uzyskała największą ilość środków wśród gminy wiejskich naszego regionu.
W miesiącu wrześniu 2005r. wpłynęło 235 wnioski - tj 492 uczniów uprawnionych do otrzymania
stypendium szkolnego. Od stycznia 2006r. do dnia 19 czerwca 2006 roku na podstawie wniosków składanych na
początku roku szkolnego 2005/2006 i decyzji Wójta Gminy z dnia 29 maja 2006 roku na stypendia szkolne
wydatkowano kwotę 63.429 zł. Przekazana przez Wojewodę kwota dotacji przeznaczona na stypendia w okresie
styczeń – czerwiec 2006r. nie zabezpieczyła 100% środków potrzebnych na realizację stypendiów w wysokości
określonej przez gminny regulamin i wystarczyła do wypłaty stypendium za okres kwiecień – czerwiec 2006r z
zachowaniem minimalnej miesięcznej kwoty stypendium określonej ustawą . W rezultacie wypłacono po 46 zł za
jeden miesiąc z wyrównaniem za trzy miesiące / t. j. 138 zł na jednego ucznia/ nie różnicując kryterium
dochodowego zgodnie z decyzją Wójta.
INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJANYM DLA UCZNIÓW Z GMINY
CIEPIELÓW
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007 wraz z wymaganymi załącznikami i
dokumentami składane będą na drukach dostępnych w Urzędzie Gminy w Ciepielowie pok. Nr 1 w dniach od 1 do
15 września 2006 roku w tym samym pokoju.
Joanna Kaczmarzyk

Z prac Związku Gmin nad Iłżanką
Inwestycje w ramach zarządzanego przez naszego
wójta Związku Gmin nad iłżanką, skupiają się wokół
zagadnień będących celem dla którego związek powołano.
W tym roku jak wcześniej informowaliśmy Związek
kontynuuje temat szlaków rowerowych i turystyki
rowerowej. Najważniejszym przedsięwzięciem jest druk
specjalnych map gmin wchodzących w skład Związku.
Mapy będą typowo turystycznymi przewodnikami,
ukazującymi najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić
w gminach. Oczywiście nie zabraknie w nich oznaczenia
szlaków rowerowych, opisu miejscowości, czy skorowidza
z najważniejszymi numerami telefonicznymi.
Drugim z zadań jest ustawienie wcześniej
wykonanych przez Związek map turystycznych, w formie
bilbordu, które zostaną ustawione w liczbie po dwie sztuki
na terenie każdej gminy. Będzie to mapa zawierająca cały
teren związku począwszy od Iłży, przez Kazanów,
Ciepielów do Chotczy.
Związek planuje również wydać informator o
działaniach związku i gmin wchodzących w jego skład, a
na początku września Związek przeprowadzi pierwszy rajd
rowerowy szlakiem Iłżanki.
Działalność Związku to także dążenie do
pozyskania z zewnątrz środków na realizacje statutowych
celów. W tym roku wraz Centrum Edukacji Ekologicznej w
Radomiu, pozyskaliśmy środki na realizację zadania „
południowe Mazowsze – region turystyczny dla każdego”.
W ramach tego zadania Związek wziął udział w konkursie

na opracowanie szlaków turystycznych Południowego
Mazowsza oraz opracowaniu folderu szlaki turystyczne
regionu radomskiego. W konkursie udział wzięli uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, którzy za swoją
prace uzyskali wyróżnienie ( praca pod tytułem „
Podążajmy naszym szlakiem rowerowym” na zdjęciu).
Organizator na spotkaniu w nadleśnictwie w Pionkach
wręczył nagrody uczniom naszego gimnazjum, a za udział w
konkursie pracownia geograficzna gimnazjum pozyskała
dodatkowo nowe wyposażenie.
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Dzień Seniora
Już po raz kolejny w naszej
Z okazji Dnia Seniora przyjmijcie Państwo najlepsze
gminie obchodziliśmy „Dzień
życzenia, dużo zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na co dzień.
Seniora”.
W niedzielne popołudnie
Zrozumienia u dzieci, opieki najbliższych, jak najwięcej dni
w sali gimnastycznej Publicznego
spędzonych wspólnie z rodziną i przyjaciółmi. Aby wasze
gimnazjum imienia Jana Pawła II
w Ciepielowie, na zaproszenie
utrudzone życie przebiegało w miłości, radości i spokoju.
wójta gminy i Zarządu Gminnego
Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, odbyła się
uroczystość dla wszystkich seniorów naszej gminy. W tym roku wzorem spotkania opłatkowego, organizację
i finansowanie dnia seniora wziął na siebie wójt. Nasi seniorzy nie muszą już sami składać się z często niewielkich
emerytur aby wspólnie spotkać się i świętować swoje święto.
W uroczystości udział wzięło ponad sto osób z terenu całej
gminy. Program uroczystości przedstawiał się następująco: wystąpienia okolicznościowe, przedstawienie słowo no – muzyczne
uczniów Publicznego Gimnazjum, występ zespołu ludowego
z Gózdu, występ zespołu ludowego z Wielgiego, posiłek i
spotkanie koleżeńskie.
Uroczystości otworzył wójt gminy, który złożył naszym
seniorom serdeczne życzenia
„Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy !
Już po raz kolejny spotykamy się razem z okazji Dnia
Seniora.
W tym jakże pięknym dla nas wszystkich dniu, chciałbym
podziękować Państwu za waszą obecność w życiu społecznym
naszej lokalnej Ojczyzny.
Jesteście wzorem do naśladowania. W czasach gdzie
pośpiech, dążenie do coraz lepszych, większych dóbr materialnych
stały się dążeniem młodych ludzi, często zapominających przy
tym o rodzinie, o dobrach najwyższych: miłości, szacunku,
honorze, wy jesteście ostoją spokoju, rozwagi i zrozumienia.
Wszyscy każdego dnia korzystamy z Waszych dokonań,
doświadczeń i mądrości życiowej.
Osobiście mam okazję i przyjemność spotykać się z Wami,
przy okazji różnych gminnych uroczystości, czy to szkolnych,
kościelnych, strażackich, kombatanckich, na zebrania wiejskich,
w Urzędzie Gminy i na co dzień w kontaktach prywatnych.
Cenię sobie te wszystkie spotkania, czerpię z nich wiele
cennych informacji i jednocześnie w miarę możliwości wspieram
Wasze inicjatywy i pomagam w życiowych kłopotach.
Wielu z Was pełniło lub jeszcze pełni wiele ważnych funkcji
na terenie gminy, wielu z Was jest jeszcze zaangażowanych
w życie kulturalne gminy, kombatanckie, kierując, bądź będąc
członkami różnego rodzaju stowarzyszeń.
W imieniu własnym i władz samorządowych Gminy
Ciepielów, radnych Rady Gminy i sołtysów składam szanownym
Seniorom serdeczne podziękowania i życzenia zdrowia, pogody
ducha, uśmiechu na co dzień oraz wszelkiej pomyślności i takich
kolejnych spotkań”
Następnie głos zabrała Krystyna Małaczek,
przewodnicząca Zarządu Gminnego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
„Serdecznie witam was przybyłych na dzisiejsze uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Seniora. Jest to spotkanie emerytów
i rencistów, jak również niepełnosprawnych z terenu gminy.
W imieniu waszym i własnym witam zaproszonych gości między
innymi: prezesa Związku Emerytów i Rencistów w Radomiu pana
Bogdana Maliszewskiego, wójta gminy Ciepielów Artura
Szewczyka, Waldemara Czaple – Przewodniczącego Rady Gminy
panią Marię Kowalską – kierownika GOPS w Ciepielowie, zespół
artystyczny z Gózdu i Wielgiego, pana Kopcińskiego ze Zwolenia,
panią dyrektor PG w Ciepielowie Elżbietę Giemzę, młodzież
gimnazjalną i nauczycieli.
Związek nasz liczy 250 osób, tego roku zmarło 9 osób.
Proszę o uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych.
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Trzeba zaznaczyć, że y seniorzy, ze względu na podeszły wiek nie jesteśmy w stanie, sprawnie
zorganizować takiej uroczystości. Podkreślić więc należy, że spotkanie nasze odbywa się dzięki zorganizowaniu i
pomocy, także finansowej naszego wójta pana Artura Szewczyka, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.
Do naszego związku nie wpisują się nowi emeryci i renciści, istnieje tez grupa członków, która zalega ze
składkami członkowskimi. Przypominam, że składka wynosi 20,-zł w skali roku, dlatego też zachęcam wszystkich
do opłacenia składki, co ułatwi prace Zarządu i wzmocni naszą działalność, tak abyśmy byli zadowoleni i
uśmiechnięci w naszym podeszłym wieku.
W 2006 roku planujemy jednodniową wycieczkę, proszę was o propozycję w jakiem miejsce chcielibyście
wyjechać, co zobaczyć.
Związek nasz przydziela także zapomogi
pieniężne dla najbardziej potrzebujących pomocy, jak
również wydaje bilety ulgowe na przejazdy pociągiem.
Kto wjeżdża w podróż pociągiem, przychodzi do
naszego związku i dostaje bilet ulgowy.
Kończąc swoje wystąpienie, dziękuję za
wysłuchanie i życzę Wam dobrego zdrowia ,
szczęśliwych i dobrych dni w całym roku, żeby nikt nie
chorował, żebyśmy się spotkali wszyscy w 2007 roku.
Wszystkiego najlepszego i stu lat. Spośród zebranych
głos zabrali również, prezes radomskiego związku,
który stwierdził” jestem bardzo dumny, że w waszej
gminie władze w osobach wójta i przewodniczącego
biorą udział w dzisiejszej uroczystości. Szczególne
uznanie i słowa podziękowania należą się waszemu

wójtowi, który pomimo młodego wieku dostrzega
problemy seniorów
i wychodzi im naprzeciw.
Wasz gminny związek jest godny naśladowania przez
wszystkie gminy. Żeby takich władz samorządowych
było więcej, to my najstarsi wreszcie byśmy byli dumni
ze swojego wieku i naszych życiowych doświadczeń”
Głos zabrał także pan Jan Siepietowski, który
poinformował, że Władysław Owczarek wraz z żoną nie
mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość ponieważ
wyjechał do sanatorium. Pomimo swoich zasług i
przejść jakiem miał w życiu za sanatorium musi płacić
jednak
z własnej emerytury”.
Po przemówieniach, gimnazjaliści przedstawili
specjalnie przygotowany na dzień Seniora montaż
słowno – muzyczny. Dla naszych uczniów należą się za to dodatkowe oprócz braw podziękowania, bo pomimo
wakacji stawili się w szkole by swoją obecnością i występem uczcić dzień swoich babci i dziadków.
Po gimnazjalistach zespoły najpierw z Gózdu, potem z Wielgiego zaprezentowały pieśni ludowe. Nasi seniorzy
włączyli się w śpiewanie. Po występie zespołów ludowych, wójt zaprosił seniorów na poczęstunek do jadalni
gimnazjalnej. Podczas poczęstunku, prześmiewał połączonymi siłami zespół ludowy z Gózdu i Wielgiego. Spotkanie
koleżeńskie trwało w atmosferze spokoju, wspólnych rozmów.
Zebrani nie ukrywali zadowolenia ze spotkania, już dzisiaj czekając na kolejne.

Bąkowa placem budowy
Kiedy na początku tego roku, wójt spotkał się z mieszkańcami Bąkowej w sprawie przedyskutowania
propozycji opracowania Planu Rozwoju Miejscowości nikt chyba się nie spodziewał się, że tak dużo środków
wydatkowanych będzie w tym
sołectwie jeszcze w tym roku.
Gmina to 29 sołectw, z
których każde jest równie ważne. W
Bąkowej jak wszyscy wiemy jest
szkoła podstawowa, do której
uczęszczają dzieci począwszy od
Łazisk aż do Antoniowa.
Także i tam trzeba inwestować, aby w
sposób zrównoważony mogły rozwijać
się nasze dzieci.
Nie zawsze daleko od centrum gminy
musi oznaczać nie dofinansowanie,
brak infrastruktury.
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Przeciwnie to właśnie im dalej tym bardziej samorząd powinien inwestować. Tak aby gmina rozwijała się
równomiernie.
Przykładem takiego działania w tym roku jest właśnie Bąkowa. Wójt wraz z radnymi przewidział w tym
roku do wykonania między innymi: podjazd dla osób niepełnosprawnych przy szkole podstawowej, wybudowanie
odcinka drogi Kochanów – Bąkowa, a także zakup nowszego samochodu pożarniczego dla OSP Bąkowa. Większość
z inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania na te przedsięwzięcia. W trakcie roku w związku z ze

Tak wg projektu będzie wyglądał pierwszy kompleks sportowy boisk, wybudowany dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
100.000,0-zł

zmianami do jakich doszło w trakcie realizacji budżetu, pojawiła się możliwość złożenia dodatkowych wniosków na
realizację inwestycji. Na wniosek wójta mieszkańcy podjęli inicjatywę opracowania Planu Rozwoju Miejscowości i
złożenia wniosku do Sektorowego Programu Operacyjnego.
Od roku gmina składa wnioski na wszelki możliwe dofinansowania, liczy się bowiem każda złotówka
pozyskana do budżetu ze zewnątrz. Za zgodą Rady Gminy, wójt dodatkowo postanowił złożyć wniosek, na po raz
pierwszy ogłoszony konkurs w sprawie budowy kompleksów sportowo rekreacyjnych. Do pozyskania było
100.000,-zł. Złożono wniosek na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego przy szkole podstawowej w Bakowej.
Dlaczego właśnie w Bąkowej. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, po pierwsze w Bąkowej
funkcjonuje szkoła podstawowa, po drugie,
plan rozwoju Bąkowej opracowany i przyjęty
przez mieszkańców w bardzo dużej część
skupiał swoje zainteresowanie właśnie
zagospodarowaniem placu przyszkolnego.
W ten sposób wójt połączył te dwie
sprawy i jeszcze w tym roku doczekamy się
realizacji inwestycji.
Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
złożono, a przewidywał on między innymi:
budowę młodzieżowego boiska do piłki
nożnej, budowę wielofunkcyjnego boiska do
koszyków i siatkówki oraz budowę pierwszego
w gminie kortu do tenisa ziemnego.
Dzisiaj jesteśmy już po decyzji Urzędu
Marszałkowskiego. Nasz projekt uzyskał
bardzo dobrą punktację i przyznano nam
100.000,-zł dotacji na wykonanie zadania.
Łączny koszt tego zadania wyniesie 150.000zakupiony do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej STAR 244
zł Zadanie to wraz z równie dobrze
ocenionym wnioskiem na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, (decyzją Urzędu Marszałkowskiego
uzyskaliśmy dotację w wysokości 35.000,-zł, łącznie budowa podjazdu wyniesie 70.000,-zł ) sprawi, że oblicze
szkoły podstawowej niewątpliwie zmieni wygląd, a dzieci uczęszczające do szkoły już 1 września będą mogły
korzystać ze wszystkich nowych obiektów.
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Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej, gmina zakupiła nowszy wóz strażacki, który zastąpił mocno
zużyty i leciwy samochód z lat 60’. Samochód kosztował 40.660,-zł, a po niezbędnych doróbkach 50.000,-zł.
Z całą pewnością przez wiele długich lat będzie służył mieszkańcom Bąkowej, chroniąc ludzi i ich domostwa przed
pożarami.
Co zaś tyczy się budowy nowych dróg to na początku jesieni wykonany będzie I etap drogi gminnej
Kochanów – Bąkowa z planowanym kosztorysem 120.000,-zł, istnieje też realna szansa na wybudowanie jeszcze
w tym roku wspólnie z powiatem drogi powiatowej Bąkowa – Podolany. W tej sprawie rada gminy wyraziła zgodę
na zawarcie porozumienia z powiatem, niestety pierwszy przetarg przeprowadzony przez powiatowy zarząd dróg
został unieważniony z powodu zbyt dużej kwoty zaoferowanej przez wykonawcę drogi. Drugi przetarg na
zmniejszonym odcinku ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie.
Podsumowując zakładane na 2006 rok inwestycje, w samej tylko Bakowej wraz z przylegającymi do niej
przysiołkami planujemy wydać ponad 400.000,-zł, z czego pozyskane środki stanowić będą prawie 50%.

Zbiornik na gnojowicę
Realizacja „Programu ograniczenia zanieczyszczeń składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w woj.
mazowieckim”
Budowa gnojowników ( płyt gnojowych ze zbiornikiem na
gnojówkę ) pozwala uzyskać dwa efekty: środowiskowy –
poprzez zmniejszenie emisji azotu do atmosfery i wymywania
związków azotu do wód gruntowych i cieków wodnych, oraz
ekonomiczny – poprzez poprawę jakości obornika i uzyskania
większych plonów i przychodów.
Gmina Ciepielów w roku 2004 zgłosiła udział w w/w
programie. Departament Rolnictwa i Modernizacji terenów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
przekazał w miesiącu marcu br. wykaz inwestycji do realizacji w
2006 roku w gminie Ciepielów.
Wykaz obejmuje 19 inwestycji ( 19 rolników ), które
zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Ranachów B,
Świesielice, Kałków, Podgórze, Gardzienice Stare, Pcin.
Rolnicy objęci programem podpisali umowę
z Gospodarstwem Pomocniczym WZMiUW w Radomiu o pełnienie
funkcji inwestora zastępczego ( dot. zakupu materiałów
i koordynacji działań) oraz podpisali wnioski do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na
budowę gnojownika.
Koszt budowy szacuje się na kwotę 20 tys. zł. WFOŚiGW
dotuje budowę w 50 % tj. około 10 tys. zł. Dotacja obejmuje
dostawę betonu, stali zbrojeniowej i innych niezbędnych
materiałów.
Pozostałe 50 % ,to koszty robocizny, które rolnicy
inwestorzy zapewniają we własnym zakresie.
Realizację inwestycji nadzorował będzie inspektor nadzoru,
którego Wójt Gminy zapewnił we własnym zakresie.
Przewiduje się, że rozpoczęcie prac nastąpi w połowie
sierpnia br.
Andrzej Hyc

Strażak miesiąca
Zbigniew Niedziela z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach nagrodzony został tytułem Strażaka
Miesiąca w województwie mazowieckim. Uroczystość nadania tytułu
Strażaka miesiąca odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim
w Warszawie.
W tym miejscu należy przypomnieć tragiczne wydarzenia ze
stycznia tego roku do jakich doszło w miejscowości Łaziska. Z powodu
zwarcia instalacji elektrycznej zapalił się dom w Łaziskach, sąsiadów
druha Niedzieli. Pan
Zbigniew nie bacząc na
grożące mu
niebezpieczeństwo, bez
niezbędnego w czasie
akcji gaśniczej sprzętu i
ubrania ochronnego,
wybijając okno
wskoczył do domu
sąsiadów i wydobył ze środka dwóch jego mieszkańców. Pomoc
Pana Niedzieli przyszła w niemalże ostatniej chwili, potem zawalił
się drewniany strop budynku. Jeden z uratowanych mieszkańców
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naszej gminy zmarł jednak na skutek doznanych poparzeń, drugi po udzieleniu pomocy medycznej powrócił ze
szpitala.
Za swój bohaterski czyn, kapituła konkursu przyznała druhowi Niedzieli tytuł Strażaka Miesiąca. Sponsor
konkursu, którym jest Marszałek Województwa Adam Struzik, na specjalnie przygotowanej uroczystości wręczył
dryhowi Niedzieli dyplom oraz nagrodę „Z uznaniem i szacunkiem
odnoszę się do Pana ciężkiej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby.
Podziwiam gotowość niesienia pomocy w stanach zagrożenia
spowodowanego kataklizmami, katastrofami czy wypadkami
losowymi” takie słowa przekazał na ręce naszego strażaka Marszałek
Województwa Adam Struzik.
Biorący udział w uroczystości Prezes Zarządu ZOSPRP w
Warszawie druh Witold Sojka i Wiceprezes Zarządu ZOSPRP
w Warszawie druh Zbigniew Gołąbek w dowód uznania złożyli Panu
niedzieli gratulacje oraz tradycyjną nagrodę w postaci kurtki
strażackiej, w dyplomie gratulacyjnym między innymi znalazły się
słowa” w uznaniu wyjątkowej odwagi, ofiarności i męstwa
wykazywanego w obliczu niebezpieczeństwa w akcjach ratowania
życia ludzkiego, proszę przyjąć gratulacje za postawę, która okrywa
chlubą i uznaniem członków ochotniczego pożarnictwa, wzbudzając
społeczny szacunek
i satysfakcję ze strażackiej
służby. Gratulacje i życzenia
Strażakowi miesiąca złożył
również wójt gminy Artur
Szewczyk, który życzył aby
jury konkursu dokonało
wyboru Pana druha
Zbigniewa Niedzieli na
strażaka roku województwa
mazowieckiego.
Po wręczeniu
dyplomów i gratulacji,
strażacy i goście
uroczystości, dobyli krótką
rozmowę Marszałkiem
Województwa, której temat
zdominowały oczywiście
sprawy strażackie. Pan
Marszałek poinformował, że
decyzją Sejmiku Mazowieckiego uruchomiona zostanie specjalna puula środków z budżetu województwa, która
zostanie przekazana w całości na dofinansowanie zadań Ochotniczych Straży Pożarnych. Tą miłą wiadomością dla
wszystkich druhów spotkanie zakończyło się.

Nowoczesne pracowni informatyczne
dla szkół w Ciepielowie
Jeszcze nie ochłonęliśmy po pozyskaniu najnowocześniejszych na rynku
szkolnym pracowni informatycznych, które pozyskaliśmy dla szkół podstawowych
w Wielgiem i
Bąkowej, a już
zgodnie z
zapowiedzią
Wójta
zawalczyliśmy o
równie
nowoczesne
pracownie komputerowe do szkoły podstawowej
w Ciepielowie i gimnazjum. Na początku kwietnia
wójt, po uzgodnieniach potrzeb z dyrektorami
ciepielowskich placówek oświatowych wystąpił
za pośrednictwem radomskiego kuratorium do
Ministerstwa Edukacji
Narodowej z wnioskiem o pozyskanie pracowni
także i do tych szkół. We wniosku argumentował
między innymi, że w tak dużych placówkach jak
szkoła podstawowa i gimnazjum istnieje pilna
potrzeba uruchomienia nawet dwóch pracowni ze
stałym dostępem do internetu, a także, że
istniejące pracownie straciły już swoją
już w najbliższym czasie wzorem szkoły podstawowej w Bąkowej i Wielgiem,
także uczniowie szkoły podstawowej w Ciepielowie i gimnazjum będą mogli uczyć
przydatność techniczną. Ze swej strony wójt

się na nowych komputerach
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złożył zobowiązanie o sfinansowaniu wszystkich niezbędnych szkoleń dla nauczycieli.
Wniosek był na tyle dobry, że otrzymaliśmy pracownie informatyczne dla obu placówek.
Już w okresie wakacji wybrani przez dyrekcje szkół nauczyciele odbędą niezbędne w zakresie prowadzeni
pracowni informatycznych szkolenia, a w najbliższym czasie po wakacjach w szkole podstawowej i gimnazjum
w Ciepielowie zainstalowane zostaną nowe pracownie komputerowe.
W skład nowych pracowni wejdą między innymi: serwer, dziewięć uczniowskich stacji roboczych,
uczniowska stacja robocza z nagrywarką DVD i głośnikami aktywnymi, łącznie więc: 11 komputerów wraz z
monitorami LCD, dodatkowo; skanery, laserowa drukarka sieciowa, okablowanie i osprzętowienie do internetu
oraz komputer przenośny z wideoprojektorem. Wartość obu pozyskanych dla szkół pracowni to około
120.000,-zł. Udziałem samorządu w pozyskaniu pracowni jest zgodnie z wnioskiem zobowiązanie wójta do
sfinansowania szkoleń nauczycieli, którzy następnie będą prowadzić zajęcia w pracowni komputerowej.
Przez niespełna jeden rok, wszystkie placówki szkolne naszej gminy będą wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt informatyczny.
Dzięki niemu nasi uczniowie z pewnością nie będą w tym zakresie odstawać od rówieśników z miasta,
a może ich nawet prześcigną.

Segregacja odpadów już
w sierpniu
Gmina Ciepielów, tak jak
większość gmin w Polsce, stoi przed
problemem składowania i utylizacji
odpadów.
Aktualnie nie posiadamy
gminnego komunalnego wysypiska śmieci i wszystkie odpady transportowane są na wysypisko do
Radomia. Wg wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wysypiska w ogóle nie może być na terenie
giny Ciepielów.
Odpady zbierane są na terenie gminy za pośrednictwem kontenerów KP-7, które rozstawione są
w miarę możliwości po całym terenie. Kontener mieści 7 m3 śmieci.
Jednakże ze względu na zwiększoną konsumpcję, jak też pojawienie się w związku z tym
olbrzymiej ilości odpadów, które nie ulegają biodegradacji (przede wszystkim opakowania z tworzyw
sztucznych) od dłuższego czasu obserwujemy
bardzo szybkie napełnianie się kontenerów, a co za
tym idzie zwiększona potrzebę wywozu śmieci, co
niestety kosztuje i to bardzo dużo.
Od problemu nie uciekniemy, musimy
zagospodarować powstałe w gminie odpady.
Wiedzieć jednak trzeba, że wywóz śmieci za
pośrednictwem kontenerów nie jest rozwiązaniem
sprawy, a koszty w roku ubiegłym przekroczyły
100.000,-zł.
Pytanie czy pomimo tak dużej kwoty jaką co
roku wydajemy na wywóz śmieci, spełniło to
oczekiwania mieszkańców?
Kontenerów na terenie gminy jest 29
( własność samorządu), nie jest to liczba, która
dodatkowym problemem związanym z kontenerowym usuwaniem odpadów jest
pozwoliłaby rozwiązać problem śmieci w gminie.
zanieczyszczenie do jakiego dochodzi wokół kontenera, nie wszyscy bowiem
przywożą śmieci w workach, zdarzają się i tacy, którzy przywożą śmieci luzem na
Ale i przy takiej liczbie wywóz kontenerów
wozie, wówczas większość z nich zamiast w kontenerze ląduje obok i w
przydrożnych rowach i na prywatnych polach.
kosztuje!
Z konsultacji przeprowadzonej z sołtysami
i radnymi, aby wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni z kontenerowego usuwania odpadów należałoby
zwiększyć ilość kontenerów i to co najmniej do 120 ( od 3 – 10 kontenerów w zależności od sołectwa).
Wówczas opłaty roczne za wywiezienie śmieci przekroczyłyby z całą pewnością 400.000,-zł.
Do tej kwoty doszłaby jeszcze kwota około 250.000,-zł za zakup kontenerów. Czy naszą gminę stać
jest na takie rozwiązanie śmieciowego problemu, czy nie lepiej na to konto zbudować drogę, wodociąg,
czy w inny sposób poprawić stan gminnej infrastruktury?
Większość z nas odpowie, że oczywiście trzeba śmieci usunąć, aby z powrotem nie zalegały
w lasach. Ale nie za taką cenę, bo chcemy przede wszystkim dróg, wodociągów.
Poza tym, niektórzy z nas ( co oczywiście jest zjawiskiem wielce nagannym) i tak przy gęstszym
zlokalizowaniu kontenerów wyrzucać będzie odpady gdzie popadnie, zanieczyszczając środowisko,
z jednoczesnym tłumaczeniem, że do kontenera nie miałem jak śmieci dowieść.
Ważnym w tej sprawie elementem jest także nasze zmieniające się ustawodawstwo w zakresie
gospodarki odpadami. Wejście do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania naszych
przepisów do unijnych a te jednoznacznie wskazują, że prędzej czy później odpady należy
zagospodarować celem ponownego przerobu i odzysku.
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Problemy śmieci to problem, który spędza naszemu wójtowi przysłowiowy „sen z powiek”, co
zrobić aby usunąć z terenu gminy śmieci, mało za to zapłacić i jednocześnie zaspokoić oczekiwania
mieszkańców w tym zakresie.
Wójt po analizie problemu, postanowił wprowadzić na terenie całej gminy selektywna zbiórkę
odpadów. W tym celu wystąpił do Rady Gminy o p[odjęcie stosownej uchwały, przewidującej między
innymi wprowadzenie segregacji odpadów na terenie gminy, następnie w
drodze przetargu wybrał firmę, która wspomnianą segregację
przeprowadzi.
Jest to na terenie naszego powiatu nowatorskie rozwiązanie,
aczkolwiek sprawdzaliśmy na terenie gmin wokół Radomia, system ten
spełnia się z zadowoleniem mieszkańców i z oszczędnością dla gminy.
Wprowadzamy na terenie gminy Ciepielów selektywną zbiórkę
odpadów „u źródła” ich powstawania tzn. w gospodarstwach domowych
korzystając ze sprawdzonych już wcześniej w wielu miejscach w kraju
rozwiązań, polegających na systemie „workowym”.
System ten polega na tym, że każde gospodarstwo otrzyma na
wyposażenie zestaw składający się z worków przeznaczonych do
segregacji odpadów.
1. Na szkło (kolor zielony) do tego worka wrzucać będziemy słoiki,
butelki,
2. Na tworzywa sztuczne (worek żółty) do tego wrzucać będziemy
opakowania po margarynach, płynach do mycia naczyń, butelki
typu PET itp.,
3. Na makulaturę (worek biały) do tego do tego wrzucać będziemy
gazety, zeszyty, kartony,
4. Odpady bytowe (kolor czarny) odpady, których nie można
wrzucić do pozostałych worków.
Odpady odbierane będą według ustalonego z góry kalendarza, (co
miesiąc).
Czym jest segregacja odpadów? Jaki mam udział w tym procesie
jako mieszkaniec gminy Ciepielów? Jak to wygląda w praktyce?
Odpowiedzi na pytania znajdziesz w tym artykule. Dowiesz się również
w przystępny sposób jak wygląda droga śmiecia, by z bezwartościowego
i groźnego odpadu stać się na powrót użytecznym.
Od czego zależy stan środowiska naturalnego i efekty działań
mających na celu je chronić? To proste. Od naszych decyzji
i współdziałania.
Segregacja odpadów połączona ze zbiórką surowców wtórnych
stanowi podstawową drogę do ograniczenia ogólnej ilości produkowanych
śmieci. Jeżeli odpadki, które można powtórnie przetwarzać, trafiają do
pojemnika razem z nieużytymi np. trującymi śmieciami, może je
odzyskać jedynie dużym nakładem kosztów. Przemieszanie przeróżnych
odpadów pogarsza jakość zawartych w nich składników i utrudnia,
a czasem nawet umożliwia, ich powtórne wykorzystywanie - np. papier,
który raz zetknął się z odpadami mokrymi lub resztkami oleju nie nadaje
się do dalszej przeróbki. Duże instalacje mogą rozdzielić je i uzyskać
zanieczyszczone surowce wtórne, używając do tego celu bardzo dużo
energii. Nawet komposty wytwarzane z oddzielonych w ten sposób
odpadów organicznych zawierają dużo trujących domieszek.
Ważne, aby surowce, które można odzyskać ze śmieci jeszcze przed
wyrzuceniem do śmietnika, zostały od tych śmieci oddzielone w stanie
czystym i odpowiednim do dalszego wykorzystania.
Przecież proces segregacji śmieci zaczyna się w naszych
domach.
To my decydujemy, czy wrzucimy odpady do odpowiedniego
pojemnika, czy wyrzucimy je razem i bezpowrotnie utracimy szanse ich
ponownego wykorzystania.
Władze gminy podejmują wiele działań, by umożliwić nam
uczestniczenie w procesie recyklingu, a tym samym dbanie o czystość naszego regionu. Pozostaje
kwestią naszej postawy, odpowiedzialności, świadomości.
Nasza gmina z roku na rok coraz bardziej się rozwija, więc rozwijajmy się z nią i my. Pokażmy,
że nie jest nam obojętny stan czystości Ciepielowa i okolic, że chcemy zachować jego
unikatowość.
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Czym jest sam proces segregacji odpadów? To nic innego jak sortowanie odpadów, co dalej
umożliwia ponowne ich wykorzystanie. Można się w nim dopatrzyć wykorzystania cykliczności, jaka
następuje w środowisku naturalnym. Tak jak woda krąży w przyrodzie, parując ze zbiorników
wodnych, kumulując się w postaci chmur, to znów zasilając zbiorniki w postaci opadów, tak materiały
przemysłowe mogą ulegać powtórnemu wykorzystaniu.
Ludzie produkują i wykorzystują mnóstwo surowców i energii, emitując przy tym do środowiska
odpady, pyły, szkodliwe gazy. W naszym życiu ciągle są obecne efekty procesu produkcji: to
opakowanie batonu, bateria, butelka na napój, komputer.
Sortowanie i proces powtórnego wykorzystania odpadu zmniejsza ilość potrzebnej do nowej produkcji
energii i surowców. Po prostu przetwarzamy to, co już raz powstało, a oszczędzone tym samym
środowisko naturalne odpłaca nam czystym powietrzem, bujna zielenią, lepszą jakością życia.
Domowe sposoby na segregowanie
Zapewne drogi czytelniku, jesteś osobą świadomą, inteligentną i rozumiesz racjonalne argumenty
przemawiające za segregowaniem odpadów. Mam tu na myśli fakt, że dzięki segregacji możliwe jest
ponowne wykorzystanie odpadu, a patrząc dalej ochrona środowiska. Mając to na uwadze myślę, że
tak jak coraz większa liczbę mieszkańców
gminy Ciepielów, popierasz zasady
segregowania.
Ale czy faktycznie wprowadzasz je w swe
codzienne życie? Czy nie jest tak, że czasem
usprawiedliwiając się brakiem miejsca, małym
mieszkaniem, brakiem czasu, nie wyrzucasz
wszystkiego do jednego pojemnika, tym
samym tracąc możliwość odzyskania
surowców? Jeśli tak jest, to nie martw się i nie
zawstydzaj, tylko przeczytaj kilka
praktycznych wskazówek o sortowaniu
odpadów w twoim domu.
• Możesz mieć w domu dwa pojemniki:
jeden kubeł przeznacz na odpady
niesegregowalne, drugi na surowce
wtórne. Możesz je posegregować już
przy pojemnikach do tego
przeznaczonych, wyrzucając odpowiedni
rodzaj śmieci do odpowiedniego
pojemnika (worka).
• Dobrym rozwiązaniem jest
segregowanie odpadów w różnych
częściach domu. Odpady
niesegregowalne wyrzucaj gdzie
zawsze, w przedpokoju możesz mieć
pojemnik, worek na puszki, butelki PET,
makulaturę. Gromadząc śmieci do
worków, nie zajmiesz wiele miejsca w
mieszkaniu. Pamiętaj o wylewaniu
zawartości puszek i butelek, czym
unikniesz cieknięcia i brzydkich
zapachów.
• Spróbuj, choć przez tydzień wprowadzić
zasady segregacji odpadów i przekonasz
się, czy jest to kłopotliwe i jakich odpadów produkujesz najwięcej. Może się okazać, że nie
potrzebny ci dodatkowy pojemnik na plastik, czy metal, bo butelek, puszek nie używasz zbyt
wiele i wystarczy odłożyć je do osobnego worka.
• Dokładnie osuszaj wszystkie opakowania po napojach – sprawią mniej kłopotu w czasie
przechowywania i nie pobrudzą rąk przy wyrzucaniu.
• Zgniataj wszystkie puste opakowania b. starannie – zajmą mniej miejsca w domu i potem w
drodze do „przetwórni”.
• Zauważ, że konkretne rodzaje odpadów produkujesz w różnym tempie. Powoduje to, że na
wiele z nich potrzebujesz znacznie mniej miejsca w domu niż Ci się wydaje. Dzięki temu
również ich wynoszenie przestaje być uciążliwe. W praktyce zwykłe śmieci wynosisz codziennie,
a szkło, plastik PET, aluminium i papier – nawet raz na dwa – trzy tygodnie.
• Szkła nigdy nie tłucz w domu – będzie przecinało worki foliowe.
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Baterie zbieraj w szklanym pojemniku, zwykle wystarczy szklanka. Kiedy uzbiera się pełna, przy
okazji wizyty w sklepie wyposażonym w odpowiedni pojemnik, możesz się ich ekologicznie
pozbyć. Poza tym staraj się używać
akumulatorków.
Papier
W naszym życiu codziennym wykorzystujemy
mnóstwo papieru. To gazety, zeszyty,
chusteczki, bilety, plakaty, opakowania,
pudełka, kartony.
Czy wiesz, że wyprodukowanie 1 tony papieru,
to ścięcie 17 drzew
i zanieczyszczenie 440. 000 litrów wody?
Mając tego świadomość, może łatwiej przyjdzie
ci wyrzucać zużyte papiery do osobnego
pojemnika koloru niebieskiego. Stamtąd
transportowane są do zakładu sortowania,
gdzie są oddzielane od innych surowców.
Sprasowane do postaci bal papieru poddawane
są miażdżeniu, rozwadnianiu i przetwarzaniu
na papierowe bele gotowe do dalszego
przetworzenia na np. gazety, kartony, pudełka.
Plastik
Tworzywa sztuczne to małe przekleństwo przemysłu. Z jednej strony łatwa technologia produkcji
oraz właściwości (wytrzymałość, odporność na stłuczenie) przydały opakowaniom plastikowym
popularności, ale z drogiej strony proces ich rozkładu i szkodliwość dla środowiska okryły je złą sławą.
I słusznie. Plastikowa butelka i inne produkty plastikowe nie ulegają naturalnemu rozkładowi. Czas
takiego rozkładu musiałby osiągnąć długość setek lat. Odpad plastikowy to same trudności, nawet
utylizacja poprzez spalanie nie jest rozwiązaniem ze względu na rakotwórcze substancje powstałe w
tym procesie. Dlatego społeczeństwa Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów
odchodzą od produkcji
i używania tego typu opakowań. My nie! Parę lat temu w naszych śmieciach było
ok.2% odpadów plastikowych, teraz ok.14%. Co można zrobić? Zacznijmy od segregacji odpadów.
Wyrzućmy plastik (butelki PET, opakowania, worki) do pojemnika czerwonego. Będzie on mechanicznie
oczyszczony z nakrętek, etykiet, a także podzielony według koloru. Po rozdrobnieniu, plastik topi się i
formuje granulat.
Proces kończy wytworzenie nowego opakowania np. butelki.
Szkło
Szkło to jeden z mniej kłopotliwych odpadów.
Jeśli odpady szklane są segregowane, mogą
być w 100% odzyskane i wykorzystane. Z
jednej strony możemy wykorzystać całe
butelki i słoiki- myjąc je i ponownie
napełniając lub jako stłuczkę szklaną
przetopić
i uformować nowe opakowania. Po „boomie”
na tworzywo sztuczne, karton, woreczki
foliowe, producenci wracają do opakowań
szklanych. Dają nam tym samym wybór.
Dokonanie właściwego wyboru - czyli zakup
np. mleka w szklanej butelce,
a następnie wyrzucenie jej do pojemnika,
pozwala na:
• zmniejszenie zanieczyszczenia wody
przy procesie wytapiania,
• oszczędność energii równej ilości
potrzebnej do zaświecenia 100
watowej żarówki przez 4 godziny
• ograniczenie wydobycia surowców, a tym samym zmniejszenie stopnia dewastacji środowiska.
Jak wygląda droga opakowania szklanego w procesie recyklingu?
Wyrzucając odpowiednio - do białego pojemnika szkło białe, przezroczyste, a do zielonego - szkło
kolorowe, robimy pierwszy krok w stronę odzyskania surowca. W zakładzie uzdatniania szkła, jeszcze
raz segreguje się odpady na białe i barwne, następnie kruszy, oczyszcza z etykiet i nakrętek.
•

48

Po przedstawieniu rysu historycznego z działalności ODP w Antoniowie nastąpiło odczytanie akt nadania
sztandaru przez Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Warszawie i przekazanie sztandaru „W imieniu
społecznego komitetu fundacji sztandaru dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie przekazuję
ufundowany sztandar, w celu dokonania aktu wręczenia” –
powiedział wójt gminy Artur Szewczyk, i zgodnie z
ceremoniałem strażackim przekazał ufundowany sztandar
Wiceorezesowi ZOSP RP w Warszawie druhowi
Zbigniewowi Gołąbkowi przekazanie sztandaru.
„W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP
w Warszawie wręczam jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej w Antoniowie sztandar ufundowany przez
społeczeństwo i środowisko pożarnicze” – powiedział druh
Gołąbek przekazując sztandar naczelnikowi OSP
w Antoniowie druhowi Tadeuszowi Szablickiemu.
Naczelnik OSP przekazał sztandar pocztowi
sztandarowemu, który okazał sztandar do prezentacji.
Wiceprezes ZW ZOPS w Warszawie Zbigniew Gołąbek gratuluje
Po prezentacji sztandaru, decyzją Prezydium Zarządu
wójtowi gminy Ciepielów Arturowi Szewczykowi Złotego Medalu „Za
zasługi dla pożarnictwa”. Za Z. Gołąbkiem gratulacje składają Prezes
Oddziału Wojewódzkiego, strażakom przyznano medale.
Zarządu Powiatowego OSP Janusz Witczak ( wójt Chotczy) oraz
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
komendant PSP w Lipsku Janusz Szylar.
Andrzej Szymański oraz Artur Szewczyk wójt gminy.
Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni
zostali: Rafał Chmielewski, Zbigniew Chmielewski,
Stanisław Nachyła, Tadeusz Szablicki. Brązowe medale za
zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Teresa Fajdek, Jan
Bębenek, Mirosław Kosno, Kazimierz Nowotni, Henryk
Śliwka, Mariusz Szymański, Adam Firlej.
Dodatkowo odznaki „wzorowy strażak” otrzymali:
Wojciech Gołębiowski, Henryk Grela, Paweł Kosno, Karol
Madejski, Marian Marciniak, Andrzej Niziołek, Henryk
Ostrowski, Grzegorz Włodarski.
Po odznaczeniach przyszedł czas na przemówienia
okolicznościowe. Jako pierwszy głos zabrał Wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego ZOSPRP druh Zbigniew Gołąbek
„ drodzy druhowie dzisiejsza uroczystość jest dowodem na
to jak my strażacy jesteśmy potrzebni w życiu
codziennym społeczności lokalnych. Każdego dnia stoimy
na straży, gotowi w każdej chwili nie bacząc na swoje
zdrowie i bezpieczeństwo nieść pomoc tym , których życie
i zdrowie jest zagrożone. Ten sztandar, który w imieniu
Prezydium wam dzisiaj przekazałem jest dowodem
wdzięczności całego społeczeństwa za waszą postawę w
walce z pożarami i innymi niebezpieczeństwami.
Tu na ciepielowskiej ziemi umieją zadbać o wasze
strażackie sprawy. Zarówno wójt gminy jak i inni życzliwi
straży ludzie, pozwolę sobie wymienić osobę Pana
Henryka Maziarka, dzięki któremu wybudowano ta jakże
przepiękną strażnicę, strażacy mogą śmiało i ze spokojem
patrzeć w przyszłość. W krótkim okresie czasu na terenie
waszej gminy to już kolejna ale i nie ostatnia uroczystość
strażacka. Kupujecie i pozyskujecie coraz to nowszy
sprzęt przeciwpożarowy, nie szczędzicie środków
finansowych na akcje gaśnicze, nowe samochody i
wyposażenie strażnicy, wielka w tym zasługa włądz
samorządowych na czele z waszym wójtem Arturem
Szewczykiem, który właśnie za te starania dzisiaj
otrzymał złoty medal za Zasługi dla pożarnictwa.
Srebrny i brązowy Medal za „Zasługi dla pożarnictwa” odbierają :
Rafał Chmielewski, Zbigniew Chmielewski, Stanisław Nachyła,
Jestem tu dzisiaj z wami w imieniu całego zarządu
Tadeusz Szablicki, Teresa Fajdek, Jan Bębenek, Mirosław Kosno,
wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, mam dla
Kazimierz Nowotni, Henryk Śliwka, Mariusz Szymański, Adam Firlej.
was wszystkich miła wiadomość, że w budżecie
województwa mazowieckiego, przeznaczono 5 mln., zł na
dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Te pieniądze będzie można spożytkować właśnie dla
takich jednostek jak wasza. Niewątpliwie przyczyni się to do polepszenia stanu sprzętowego jednostek.
Życzę wam abyście mieli tyle powrotów ile wyjazdów. Taka jest wasza strażacka powinność”.
Następnie do zebranych zwrócił się Wójt Gminy Artur Szewczyk „ Uroczystość poświęcenia i wręczenia
sztandaru to szczególnie ważny dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie. Jest niewątpliwie
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ukoronowaniem starań strażaków w zakresie organizacji jednostki straży pożarnej na najwyższym poziomie.
Najpierw powstała przepiękna remiza, którą nie tak dawno bo w 2003 roku oddano do użytkowania wraz z
samochodem pożarniczym, dzisiaj spotykamy się z okazji wręczenia jednostce sztandaru.
Coraz rzadziej zdarza się święcić polskie
sztandary. Udział w tej uroczystości nie tylko dla mnie
jest głębokim wzruszającym przeżyciem.
Dzisiaj z ogromna satysfakcją staję tu przed
Wami i przekazuję ten piękny sztandar. Tym większa
satysfakcja, że sam wystąpiłem w roku ubiegłym z
inicjatywą ufundowania sztandaru.
Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim tym,
którzy wsparli moją inicjatywę. Sztandar bowiem
ufundowałem nie tylko ja sam, ale również
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla, Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Zygmunt Nachyła oraz
radni w osobach: Ryszard Ścibisz, Ryszard Sobonia,
Piotr Główka. Wszystkim Wam Panowie bardzo dziękuję.
To już kolejna z wielu uroczystości strażackich,
w których mam zaszczyt brać udział. W ciągu niespełna
roku braliśmy wszyscy udziale uroczystości 75 – lecia i
przekazania samochodu pożarniczego dla OSP w
Łaziskach, następnie w uroczystości przekazania
samochodu dla OSP w Ciepielowie, dzisiaj jesteśmy tu w
Odznaki „wzorowy strażak” otrzymali: Wojciech Gołębiowski, Henryk
Antoniowie na przekazaniu jednostce sztandaru. To
Grela, Paweł Kosno, Karol Madejski, Marian Marciniak, Andrzej
jeszcze nie wszytki uroczystości, wiemy wszyscy że
Niziołek, Henryk Ostrowski, Grzegorz Włodarski
czeka nas jeszcze uroczystość przekazani samochodu
który już zakupiliśmy dla jednostki OSP w Bąkowej, a jak
wszystko się uda to być może taka sama uroczystość jeszcze
w tym roku odbędzie się w Bielanach. To wszystko dzieje się
w bardzo krótkim czasie, świadczy to o wadze jaką zarówno
wójt i rada gminy przywiązuje do działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych w gminie.
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie –
rycerze Świętego Floriana, to wam zawdzięczamy
bezpieczeństwo. Jesteście wzorem do naśladowania, wzorem
do budowania społeczeństwa obywatelskiego, a czynicie to w
czasach gdy coraz mniej w ludziach jest chęci do społecznego
działania.
Niech ten sztandar przekazany Wam dzisiaj, będzie
symbolem najwyższych wartości i waszej ofiarności. Niech
wzbudza szacunek wasz i całego społeczeństwa na rzecz
którego działacie.
Zasłużyliście na niego swoja postawą,
zaangażowaniem w walce z pożarami i innymi
niebezpieczeństwami, w obronie naszego życia i mienia.
Z okazji nadania sztandaru życzę Wam aby zdrowie i szczęście nie opuszczało was w czasie akcji jak i w
życiu codziennym. Równie gorące życzenia wszelkiego dobra
kieruję do Waszych Rodzin i wszystkich mieszkańców
Antoniowa, Czerwonej i Podgórza.
Niech Święty Florian patron strażaków strzeże was i
wasze rodziny”
Głos zabrali również, Starosta Lipski Roman
Ochyński, który przekazał życzenia dla strażaków wraz
listem gratulacyjnym, Tadeusz Misiak – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Marcule, który w imieniu lasów państwowych
podziękował strażakom za ochronę lasów przed pożarami.
Po przemówieniach, przystąpiono do wbijania
pamiątkowych gwoździ tabliczek oraz wpisu do księgi
pamiątkowej wystawionej przed budynkiem strażnicy.
Zaproszeni goście w wyczytywanej kolejności przybijali
symboliczny gwóźdź, wrzucając przy tej okazji datek do
specjalnie na ten cel przygotowanej urny.
Po zakończeniu wybijania „gwoździ” dowódca uroczystości
zakończył strażacki ceremoniał związany z nadaniem Ochotniczej Straży Pożarnej sztandaru.
Bezpośrednio po strażackich uroczystościach, rozpoczęła się część artystyczna, w wykonaniu zespołu
ludowego z Wielgiego. Wieczorem rozpoczęła się zabawa przy akompaniamencie orkiestry. Zabawa taneczna
trwała do samego rana.
Józef Matysiak
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Modernizacja domu Ludowego w Wielgiem
Projekt ma na celu dokończenie budowy Domu
Ludowego. Społeczeństwo wsi Wielgie na zebraniu
ogólnowiejskim w dniu 31.03.2005 r. zgodnie wyraziło opinię,
że przedmiotowy projekt jest priorytetowym i powinien być
wykonany w pierwszej kolejności.
Wiejski Dom Kultury był marzeniem mieszkańców.
Kilka lat temu wybudowano murowany budynek, który miał
pełnić funkcję ośrodka kulturalnego. Z funduszy pozyskanych
ze sprzedaży sprzętu rolniczego należącego do Kółka
Rolniczego w Wielgiem zakupiono cegłę. W czynie społecznym
wykonano wiele prac.
Wykończony i wyposażony budynek i
zagospodarowanie jego otoczenia będzie długie lata służyć
Wójt osobiście dogląda budowę, na zdjęciu z inspektorem
wszystkim mieszkańcom, a także gościom przyjezdnym i
nadzoru panem Janem Skoczylasem podczas uzgodnień w
turystom. Przede wszystkim sprawi, że mieszkańcy będą mieli
zakresie wykończenia obróbki blacharskiej nowego dachu
miejsce i okazję do wspólnych spotkań, rozmów, gier, zajęć
i zabaw. Dzieci będą mogły bezpiecznie bawić się, rozwijać
swoje zdolności i zainteresowania, korzystać z czytelni i internetu w godzinach popołudniowych.
W Wiejskim Domu Kultury znajdzie swoje miejsce tak potrzebna we wsi świetlica terapeutyczna, która
obejmie profesjonalną opieką dzieci z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach
materialnych.
We wsi istnieje działający przy Kole Gospodyń Wiejskich zespół ludowy „Po co ci to?”. W obecnej chwili nie
ma on swojej siedziby, nie ma warunków na rozwój twórczości artystycznej i dokumentowanie swojej działalności.
Realizacja projektu takie możliwości stworzy. Społeczność wiejska będzie mogła zatroszczyć się o emerytów i
rencistów i zorganizować w budynku Klub Seniora.
Skupienie w jednym obiekcie dzieci, rodziców i dziadków pozwoli na zintegrowanie trzech pokoleń
mieszkańców, przyczyni się do wszechstronnego rozwoju ich osobowości, korzystanie z doświadczeń i mądrości
życiowej ludzi starszych, a także wyzwoli aktywność społeczną na rzecz wsi.
Dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem pociąga za sobą wykonanie wielu różnorodnych robót
budowlanych, a w szczególności należą do nich: ścianki działowe, tynki wewnętrzne, podłogi i posadzki, elementy
ślusarsko - kowalskie stolarka okienna i drzwiowa, izolacja termiczna stropu nad I piętrem, roboty malarskie,
wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę, termoizolacja ścian zewnętrznych styropianem o
grubości 5 cm z wykonaniem elewacji tynkiem strukturalnym mineralnym, elementy zewnętrzne ( roboty ziemne,
schody, daszek nad wejściem), utwardzenie placu kostką brukową kolorową w ilości 1432 m2, , ogrodzenie siatką
od drogi powiatowej, zbiornik ścieków o poj. 11,7 m3 wraz z
przyłączem kanalizacyjnym. Ponadto wykonane zostaną prace
instalacyjne, a mianowicie instalacja centralnego ogrzewania z
kotłownią o mocy 50 kW, instalacja wodno-kanalizacyjna
wewnętrzna z montażem białego osprzętu w sanitariatach,
instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz
instalacje elektryczne wraz z białym montażem osprzętu
oświetleniowego.
Przetarg nieograniczony na to zadanie odbył się
25.04.2006 r. W drodze przetargu nieograniczonego została
wybrana najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Budowlany Jan
i Leokadia Piątek Spółka Jawna ul. Łysogórska 6, 26-600
Radom, za cenę brutto 446 872,26 zł.
Umowa z Wykonawcą została podpisana 9 maja i już
10 maja został on wprowadzony na budowę. Zgodnie z
umowa inwestycja powinna być zakończona 9 września b.r.
Roboty przebiegają sprawnie, zgodnie z przyjętym
harmonogramem rzeczowo-finansowym i pod czujnym okiem
Na budynku domu ludowego położono nowy dach
z blachodachówki, obecnie trwają prace instalacyjne
Inspektora Nadzoru, którym jest Pan Jan Skoczylas z Lipska.
i wykończeniowe, na zewnątrz budynku przygotowano teren na
O szczegółach z prac inwestycyjnych poinformujemy Państwa
ponad 1400m2 kostki brukowej z której będą wykonane
w następnym numerze biuletynu.
parkingi i chodniki
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Inwestycje 2006
Zgodnie z uchwalonym budżetem a także wprowadzonymi w ciągu roku zmianami, samorząd realizuje
zadania inwestycyjne. Po ubiegłorocznym
wzroście w zakresie wydatkowanych środków
budżetowych na inwestycje, w tym roku
staramy się dowieść, że w inwestycjach
można pójść znacznie dalej. Wydatkowanie
środków musi być jednak przemyślane i służyć
naczelnej zasadzie aby inwestycje służyły
zrównoważonemu rozwojowi całej gminy. Dziś
wójt nie jest radnym, którego wybiera jedna
miejscowość, wybierają go wszyscy
mieszkańcy, więc wspólnie z radnymi trzeba
dążyć do takich rozwiązań, które zaspokoją
potrzeby i oczekiwania jak największej liczny
mieszkańców gminy.
Priorytetową inwestycją tego roku jest
budowa sieci wodociągowej. Jest to zadanie
bardzo trudne zważywszy ograniczone środki
jakie można pozyskać na realizację takiej
inwestycji. Wodociągi powinny być
wybudowane już dawno, wzorem chociażby
sąsiedniej Chotczy, która przez ostanie kilka
lat systematycznie wybudowała całą sieć
wodociągową. Chotcza korzystała z
najlepszych na ten cel środków pochodzących
Najbardziej zauważalna z tegorocznych inwestycji – modernizacja parku
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
w Ciepielowie dofinansowana w ramach środków z Unii Europejskiej
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczki z
funduszu były umarzane początkowo nawet w
60%. Dziś o te pożyczki bardzo trudno ( chociaż w tamtym roku naszej gminie udało się pozyskać wsparcie na
wodociąg w Wielgiem), a środki z Unii Europejskiej na ten cel będą dopiero w 2007 roku. Co zaś się tyczy Chotczy,
która wykorzystała środki na wodociągi, nasza gmina przyjęła opcję oświatową, wybudowaliśmy trzy szkoły (
oczywiście bardzo ważne), o problemie wodociągów na kilkanaście lat w ogóle zapominając. O problemie
przypomniała dopiero susza.
Cóż „taka komfortowa sytuacja dla budowy wodociągów już się nie powtórzy” to słowa wysokich urzędników
Funduszu. W takiej sytuacji trzeba szukać środków gdzie indziej, bo przecież wodociągi to najważniejszy cel
gminy, którego zasadności nikomu na szczęście nie trzeba tłumaczyć, wystarcz wyjrzeć przez okno na nasze pola i
zobaczyć jakie szkody wyrządziła tegoroczna susza.
Przystępując do budowy wodociągu nie można sobie pozwolić na jakieś półśrodki. Na przykład budując
sieć w oparci o rury o małym przekroju. Tak było kiedyś, a dzisiaj brakuje wody. Trzeba więc kłaść większe rury,
takie, które będą transportować więcej wody. Wówczas jest gwarancja, że przy dużym poborze wody nie
zabraknie. To niestety podraża i to znacznie koszt budowy. Ale budujemy przecież na całe życie.
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami: Wielgie ( pod lasem) -Marianki – Łaziska –
Chotyze – Kałków – Ciepielów. W drodze przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta
firmy: Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Spółka Jawna, ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów, za cenę
1 426 170,37 zł netto + VAT 7% i 22% w wysokości
101 778,65, co daje łączną cenę brutto
1 527 949,02 zł.
Oferta miejscowej firmy była najtańsza ze
złożonych na przetarg, jednocześnie po sprawdzeniu
cen na budowę wodociągu w innych sąsiednich
gminach, relatywnie tańsza w przeliczeniu na 1 km
budowy sieci wodociągowej, nawet pomimo, że u nas
stosujemy grubsze a więc i droższe rury w sieci
głównej. Na niższą cenę u nas w stosunku do innych
wodociągów wpłynęło przede wszystkim wielkość
zadania. Sprawdza się więc teoria, że kto buduje dużo
i szybko (inwestycja bowiem jest zaplanowana w
całości w tym roku), to buduje tanio.
Do kosztów inwestycji dojdzie jeszcze
wynagrodzenie inspektora nadzoru budowy oraz
koszty z finansową obsługą inwestycji. Prace
rozpoczęły się w dniu 17 lipca, po podpisaniu umowy
i wprowadzeniu wykonawcy na plac budowy.
Zakończenie planowane jest na listopad tego roku.
Wodociąg jest oparty o budowę magistrali wodociągu
Prace przy budowie najdłuższej w regionie sieci wodociągowej już ruszył
o przekroju rur Ø220. Zapewnić ma to pobór wody
bez zakłóceń spowodowanych obciążeniem sieci.
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Bez względu na podrożenie wykonania budowy w stosunku do lat poprzednich, przede wszystkim ze
względu na zastosowane przekroje rur, opłata za włącznie się do wodociągu nie ulega zmianie i wynosi tak jak w
roku ubiegłym 1000,-zł.
Na jesieni będzie możliwe rozszerzenie budowanego wodociągu o miejscowość Dąbrowa i jej przysiółki.
Obecnie trwają prace projektowe, które wg. umowy mają zakończyć się pod koniec września.
2. Prace projektowe sieci wodociągowych. Rozstrzygnięto
pierwszy przetarg na sieć wodociągową pod nazwą budowa wodociągu
grupowego Ciepielów Północ etap I, zadanie I i zadanie II: zadanie I
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompownią
Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia, zadanie II – budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami Pcin i Ranachów „B”. W przetargu
połączono wykonaniem projektu technicznego wraz z przygotowanie
przetargu na wykonawstwo wraz z wykonaniem podkładów
geodezyjnych. Projekty mają być gotowe w czasie który pozwoli złożyć
odpowiednie wnioski o dofinansowanie budowy tych wodociągów już w
przyszłym roku. Na przełomie sierpnia i września projektanci odwiedzą
gospodarstwa domowe w wyżej wymienionych miejscowościach celem
uzgodnienia trasy przebiegu sieci wodociągowej i przyłączy.
3. Trwają prace nad ukończeniem projektu technicznego
pod wodociąg wieś: Dąbrowa. Łączna kwota środków na to zadanie
(łącznie wykonanie podkładów geodezyjnych i projektu technicznego)
to kwota 30.000,-zł. Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu
pozwolenia na budowę planuje się włączyć projektowany obszar do
wykonania wodociągu jeszcze w tym roku.
4. Przebudowa drogi gminnej Gardzienice Kolonia –
Stare Gardzienice – Ciepielów, otrzymaliśmy wiadomość, że
inwestycja dojdzie do skutku w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Czekamy na
podpisanie umowy i określenie przez ZPORR terminów wykonania
przebudowy. Wg złożonego wniosku łączny koszt inwestycji zamknie
się kwotą : 1385.000,-zł, w tym środki unijne z ZPORR stanowić będą
kwotę: 899.939,-zł, środki z budżetu państwa : 138.452,-zł, wkład własny gminy: 346.609,-zł.
5. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Stary Ciepielów etap I. W drodze przetargu
nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o
ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń za cenę netto 114 262,34 zł + VAT 25 137,72 zł, co daje łączną cenę brutto
139 400, 06 zł. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000 zł z FOGR. Budowa drogi w
zależności od warunków pogodowych powinna zacząć się jeszcze w miesiącu lipcu.
6. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kochanów – Bąkowa etap I, droga będzie zrealizowana
na początku jesieni. W tej chwili nie otrzymaliśmy jeszcze dofinansowania na budowę tej drogi, staramy się
o 60.000,-zł. Droga ta z racji nie wykonania jej w roku ubiegłym na pewno będzie zrealizowana w tym roku.
7. Wieś Przebudowa drogi gminnej Wielgie – Stara Wieś o długości 2100 mb. W drodze przetargu
nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o
ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń za cenę netto 244 021,21 +VAT w wys. 53 684,67 zł, co daje łączną cenę brutto
297 705, 88 zł. Na to zadanie Gmina pozyskała z Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent C
dotację celową w kwocie 250 000 zł. Budowa drogi w zależności od warunków pogodowych powinna zacząć się
jeszcze w miesiącu lipcu.
8. Wykonanie projektu technicznego drogi gminnej przez wieś Marianki. Podpisaliśmy umowę na
wykonanie projektu technicznego na kwotę : 7.000,-zł. Projekt przygotowywany jest na potrzeby naboru
wniosków na inwestycje unijne w roku 2007,
9. Zakupiliśmy samochód pożarniczy
STAR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bąkowej za łączną kwotę po dokonaniu
niezbędnych prac konserwacyjnych i
przystosowujących do akcji pożarniczych ( między
innymi zamontowano nowoczesna radiostację firmy
MOTOROLLA): 50.000,-zł.
10. Dostosowanie wejścia i klatki
schodowej oraz sanitariatów dla osób
niepełnosprawnych w Publicznej Szkole
Podstawowej w Ciepielowie. W drodze przetargu
nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza
oferta firmy:Zakład Projektowo Produkcyjno
Usługowy „ZNAK” ze Zwolenia, za cenę netto 56
551,12 zł + VAT 12 441,25 zł, co daje łączną cenę
Ten samochód długo będzie służył strażakom z Bąkowej i całemu
brutto 68 992,37 zł. Na to zadanie Gmina pozyskała
miejscowemu społeczeństwu w zakresie ochrony przed pożarami
z Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza
komponent B dotację celową w kwocie 35 000 zł.
Inwestycja zrealizowana zostanie w okresie wakacji.
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11. Dostosowanie wejścia i klatki schodowej dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole
Podstawowej w Bąkowej. W drodze przetargu nieograniczonego została
wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: Zakład Projektowo Produkcyjno
Usługowy „ZNAK”, za cenę netto 56 393,51 zł + VAT 12 406,57 zł, co daje
łączną cenę brutto 68 800,08 zł. Na to zadanie Gmina pozyskała z
Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent B dotację celową w
kwocie 35 000 zł. Inwestycja zrealizowana zostanie w okresie wakacji.
12. Zakup sprzętu rehabilitacyjno – fitnesowego w ramach
gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
„sprawność bez alkoholu.
Nowy sprzęt zakupiono dla młodzieży w
Łaziskach, umiejscowiony jest w remizie
OSP. Natomiast sprzęt w postaci atlasu
trzystanowiskowego, magnetycznych
wiosełek, rowerka i trenażera zakupiono do
Ciepielowa i umiejscowiono w Publicznym
Gimnazjum w Ciepielowie. Przy okazji
okazało się, że w gimnazjum z powodzeniem
można było wygospodarować specjalnie na
ten cel pomieszczenie przy sali
gimnastycznej.
Na takim sprzęcie może ćwiczyć młodzież
z Łazisk

13. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z budową
nowych linii oświetlenia. Do tej pory wykonaliśmy prac kwotę 99.000,-zł. Na
prace te złożył się dwa etapy prac. Pierwszy to roboty uzupełniające przetarg ubiegłoroczny, w ramach których za
kwotę 44.000,-zł zamontowaliśmy dodatkowo 101 energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego. Drugi to
dobudowa nowych punktów świetlnych. Za kwotę 55.000,-zł zamontowano świetlnych 104 nowe energooszczędne
lampy wraz z niezbędnym okablowaniem i osprzętem
elektrycznym. Obecnie realizujemy trzeci etap, polegający na
budowie od podstaw nowych linii oświetlenia ulicznego.
14. Modernizacja- zagospodarowanie rynku łącznie
z parkiem i terenów przyległych w Ciepielowie w ramach
środków z Unii Europejskiej – SPO „Rozwój miejscowości
Ciepielów z zachowaniem dziedzictwa kulturowego” W drodze
przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza
oferta firmy Zakład Projektowo Produkcyjno Usługowy „ZNAK” ul.
Żeromskiego 5, 26-700 Zwoleń, reprezentowana przez Pana
Stanisława Wawrzaka, za cenę netto 308 985,95 zł + VAT 22% w
wys. 67976,91 zł, co daje łączna cenę brutto 376 962,86 zł.
Środki do pozyskania przez Gminę w ramach SPO ROL, to 80 %
kosztów kwalifikowanych zadania, tj. 256 060 zł
15. Dokończenie budowy domu ludowego w Wielgiem
w ramach środków z Unii Europejskiej – SPO
„Rozwój miejscowości Wielgie z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W drodze przetargu nieograniczonego
została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Budowlany Jan i Leokadia Piątek Spółka Jawna ul.
Łysogórska 6, 26-600 Radom, za cenę netto 366 288,74
zł + VAT w wys. 80583,52 zł, co daje łączna cenę brutto
446 872,26 zł. Środki do pozyskania przez Gminę w
ramach SPO ROL, to 80 % kosztów kwalifikowanych
zadania, tj. 303 023 zł.
16. Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk
sportowych przy PSP w Bąkowej
Na to zadanie Gmina pozyskała z Samorządowego
Programu Rozwoju Mazowsza komponent D dotację
celową w kwocie 100 000 zł. Łączna suma inwestycji
wyniesie około 150.000,-zł.
17. Modernizacja drogi powiatowej Nr
34556 Pcin – Kroczów. Po podpisaniu porozumienia ze
starostwem w Lipsku, droga ta przy 50%
współfinansowaniu tj. w kwocie 133.500,-zł będzie
zrealizowana w okresie wakacji. Droga połączy nas z
gminą Kazanów, wg ustaleń z początku roku także
i powiat zwoleński z gminą Kazanów ma wykonać swój
odcinek drogi.
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Modernizacja na drodze krajowej Ciepielów- Zwoleń
Po wspólnych staraniach z gminą Zwoleń o modernizację drogi krajowej na odcinku Ciepielów – Zwoleń o
których informowaliśmy w poprzednim wydaniu biuletynu, dzisiaj możemy pochwalić się rozpoczętymi pracami.
Od kilkunastu dni na trasie z Ciepielowa do Zwolenia
pojawiło się utrudnienie w postaci rozpoczętej modernizacji
mostu na Iłżance w Ciepielowie. Most ten zostanie
gruntownie przebudowany, tak aby spełniał wszelkie
niezbędne normy.
Co zaś się tyczy modernizacji całego odcinka drogi
z Ciepielowa do Zwolenia to jeszcze nie rozstrzygnął się
przetarg na realizację przebudowy.
Przypomnijmy, że Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przystąpi do całkowitej przebudowy
drogi, nadając jej pełne standardy unijne. Będą więc
wykonane zjazdy, droga będzie poszerzona do 7 metrów,
wzmocniona zostanie podbudowa, wykonane zostaną
zatoczki przy przystankach autobusowych, system
odwodnienia drogi. Droga będzie wyposażona w oznaczenia,
co poprawi nie tylko komfort podróżowania, ale przede
wszystkim poziom bezpieczeństwa.
Przed ogłoszeniem przetargu na przebudowę drogi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieniła
zasady realizacji zjazdów na drogi gminny, właściwie
rezygnując z nich. W praktyce uniemożliwiłoby to późniejsze
włączenie dróg gminnych do drogi krajowej. Na naszym
odcinku drogi, takich zjazdów jest sześć. Aby w przyszłości
zapobiec takiej sytuacji, że po wybudowaniu drogi gminnej
( w najbliższym czasie będą to trzy drogi tj. dokończenie drogi
gminnej Stary Ciepielów - Ciepielów Kolonia, budowa drogi
gminnej przez Stary Ciepielów etap II oraz Pcin „tzw.
Kołchozy”) nie można by jej włączyć do drogi krajowej, wójt
zobowiązał się do wykonania zjazdów z drogi krajowej na
drogi gminne. Dzięki temu w miejscach zjazdów zostaną
wykonane oznaczenia ( lewoskręty, oznaczenia poziome oraz
oznakowanie) co niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo nie
tylko włączających się do ruchu ale i zjeżdżających z drogi
krajowej na drogę gminną.

Muzeum w Łaziskach coraz bliżej.
Jak już wcześniej informowaliśmy powstała inicjatywa utworzenia w budynkach po byłej szkole
podstawowej w Łaziskach muzeum ziemi lipskiej. Największym problemem była jednakże sprawa uregulowania
własności gruntów na których wznoszą się budynki szkoły.
Dzisiaj możemy pochwalić się pewnego rodzaju sukcesem. To co nie udawało się wcześniej w zakresie
uregulowania własności, udało się dzisiaj. Na początku 2005 roku wójt gminy celem umożliwienia złożenia
jakiegokolwiek wniosku o dofinansowanie związanego z tym właśnie miejscem, ponowił procedurę uwłaszczenia.
Aby bowiem starać się o środki czy to unijne czy to krajowej na dofinansowanie należy okazać się tytułem
własności nieruchomości. Dlatego też taką procedurę podjęto na nowo ( wcześniej takie próby podejmowano
aczkolwiek bez skutku) i udało się. Dzisiaj mamy dla mieszkańców dobrą wiadomość, gmina Ciepielów jest już
właścicielem całości nieruchomości i może w tym zakresie podejmować różnego rodzaju przedsięwzięcia.
Pierwszą propozycją jest utworzenie muzeum ziemi lipskiej. Na spotkaniu komisji zajmującej się tą sprawą
w starostwie powiatowym w Lipsku, wójt wstępnie zadeklarował możliwość przekazania terenu pod ten cel
powiatowi. Uzależnił jednak ostateczną decyzję od spotkania z mieszkańcami Łazisk, którzy według wójta sami
muszą podjąć decyzję. Najważniejsza jest zdaniem wójta konsultacja społeczna w tej sprawie z mieszkańcami
Łazisk. Druga propozycja to połączenie muzeum z wykorzystaniem budynków na cele gminno – sołeckie w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego. W tej sprawie w urzędzie gminy opracowywany jest właśnie Plan Rozwoju
Miejscowości Łaziska. Z początkiem września plan zostanie przedstawiony mieszkańcom celem zaopiniowania.
Wówczas to mieszkańcy wypowiedzą się na temat dalszej przyszłości centralnego miejsca Łazisk, z którym
poprzez działającą placówkę oświatową byli nierozerwalnie złączeni.
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Będzie droga w Gardzienicach
Przebudowa drogi gminnej Gardzienice Kolonia – Stare Gardzienice – Ciepielów w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.
Z wiadomości uzyskanych w ostatniej niemalże chwili przed
skierowaniem do druku biuletynu, dowiedzieliśmy się że nasz
wniosek, który przeszedł już etap oceny formalnej będzie
realizowany.
W tej chwili zarządzający środkami czekają na realizację
zawartych umów z 2004 roku i po podliczeniu środków które
pozostały do wykonania w latach 2004 – 2006 nastąpi podpisywanie
umów na realizację zadań w ramach działania 3.2 na które
złożyliśmy nasz wniosek o przebudowę drogi gminnej: Gardzienice
Kolonia – Stare Gardzienice – Ciepielów.
Czekamy na ostateczne decyzje, podpisanie umowy i
określenie przez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego terminów wykonania przebudowy. Wg złożonego
wniosku łączny koszt inwestycji zamknie się kwotą : 1385.000,-zł, w
tym środki unijne z ZPORR stanowić będą kwotę: 899.939,-zł, środki
z budżetu państwa : 138.452,-zł, wkład własny gminy: 346.609,-zł.

Dowozy szkolne tańsze od 1 września
Od 1 września dowozy szkolne będą odbywały się wg nowych
zasad, zgodnie z rozstrzygniętym właśnie przetargiem
nieograniczonym na dowóz uczniów w latach 2006 – 2007. Wg
nowego przetargu i wynikającej z niego umowy, PKS Radom będzie
woził uczniów poprzez rozliczenie biletami szkolnymi. Po podliczeniu
kosztów przetargu, co najmniej jeden miesiąc w stosunku do
dotychczasowej umowy zaoszczędzimy. PKS ma bowiem dopłaty z urzędu marszałkowskiego do każdego biletu, co
korzystnie wpłynie na nasze opłaty za dowozy. Dodatkowo umożliwimy młodzieży gimnazjalnej z poza terenu
samego Ciepielowa, na udział w zajęciach poza lekcyjnych. Do tej pory nie mogli oni zostać po lekcjach, gdyż
odwozy były w cyklu zamkniętym o jednej porze i żaden z uczniów nie mógł wrócić do domu późniejszym ale
planowym pks-em. Teraz każdy uczeń oprócz dowozów i odwozów o zwykłej poprzez ustalonej przez szkołę będzie
mógł wrócić ( po uprzedniej zgodzie rodziców) także kursowym autobusem, korzystając z zajęć pozalekcyjnych.
Dodatkową nowością, którą wprowadził do przetargu wójt gminy, to zapewnienie przez przewoźnika opieki
podczas dowozów szkolnych spośród osób wskazanych przez wójta. Tym samym koszty zatrudnienia opiekunek
poniesie nie gmina lecz przewoźnik. Aż trudno uwierzyć że nikt na taki rozwiązanie wcześniej nie wpadł.
Od 1 września nad naszymi uczniami będą wzorem ostatnich miesięcy czuwały opiekunki a gmina za to nie
zapłaci. Kolejną korzyścią wprowadzenia biletów miesięcznych będzie stworzenie w ramach przewozów
komunikacji wewnętrznej, można spodziewać się większej ilości obsługiwanych tras na terenie gminy w kierunku
lipska i Zwolenia. Jaki będzie jednak efekt nowych zmian zobaczymy już we wrześniu. Taki system komunikacji i
przewozów uczniowskich z powodzeniem od dwóch lat realizowany jest w gminie Policzna, Kazanów, Iłża,
Skaryszew, Przyłęk i innych.

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Priorytetem inwestycyjnym gminy w ostatnich dwóch latach jest niewątpliwie budowa sieci
wodociągowych. Nie zapominamy jednak o drugie stronie medalu związanego z dostarczaną wodą. Im więcej
podłączonych do wodociągu mieszkań tym w przyszłości większa potrzeba zagospodarowania powstałych ścieków.
Już teraz przewidujemy że liczba przyłączy wodociągowych poprzez ostatnie dwie inwestycje w tym zakresie
zwiększy się o co najmniej 200%.
Problem nie rozwiąże się sam dlatego już wcześniej
podjęliśmy działania mające na celu po pierwsze edukować nas w
zakresie potrzeby i możliwości rozwiązania problemu ścieków, po
drugie stworzenia programu, który w sposób równomierny dla
wszystkich mieszkańców gminy umożliwiłby wybudowanie
odpowiednich urządzeń z zakresu gospodarki ściekowej.
W dzisiejszym biuletynie otrzymujecie państwo kolejną
dawkę materiałów promujących przydomowe oczyszczalnie
ścieków. W następnym numerze przedstawimy Państwu zasady na
jakich od przyszłego roku będzie można wybudować przydomową
oczyszczalnię ścieków w każdym gospodarstwie domowym
w naszej gminie. Obecnie aby można było wspomagać realizację
tego typu inwestycji istnieje tylko jedna przeszkoda, mianowicie
uzyskanie zgody na współfinansowanie takiego zadania przez
gminę. Wspólnie z innymi zainteresowanymi gminami, podjęliśmy
wspólne działania zmierzające do uzyskania takiej zgody.
Wówczas przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą stać się czymś
dal wielu z nas czymś tak bardzo zwyczajnym jak oświetlenie
uliczne.
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Wprowadzamy nowe oznaczenia
Propozycja wprowadzenia owych oznaczeń naszych domów na terenie całej gminy spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Po wielu rozmowach na temat kształtu nowego oznaczenia wybrano
oznaczenie z herbem gminy w lewym dolnym rogu. Oznaczenia będą sukcesywnie wprowadzane w całej gminie.
Na dzień dzisiejszy wprowadzono je w pięciu miejscowościach: Ciepielów, Stary Ciepielów, Ciepielów Kolonia,
Kawęczyn, Rekówka.
Każdy właściciel domu mieszkalnego otrzymuje tabliczkę z oznaczeniem domu bezpłatnie, w zamian musi
tylko oznaczenie zainstalować. Oznaczenia mają przede wszystkim ułatwić poszukiwanie naszych domów przez
przyjezdnych ( oczywiście znających adres), mają także za zadanie poprawić wizerunek naszej gminy. „Jak cię
widzą tak cię piszą”. To mały kroczek w poprawie wizerunku.
Przy okazji nowych oznaczeń domów, w Ciepielowie wprowadzamy nowe oznaczenia ulic. Dotychczasowe
nie spełniały już swojej roli, ponadto większość ulic w ogóle nie miało oznakowania. W centrum Ciepielowa na
głównych skrzyżowaniach ustawione zostaną drogowskazy z ulicami, co dodatkowo poprawi orientacje w dojściu
do poszukiwanej ulicy.
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Z ostatniej chwili
Tak nocą wygląda park w Ciepielowie. Dzięki
inwestycji w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego wizytówka centrum Ciepielowa nie
zamiera nawet nocą. Te zdjęcia robione były około
północy, a park jeszcze tętnił życiem. Duża grupa
młodzież, ale i dorosłych korzystała z urokliwego
miejsca jakim stał się nasz park.

skalniak od strony gimnazjum prezentuje się nocą bardzo okazale

centralny skalania z kamienia oświetla latarnia składająca się z pięciu świetlnych kul

dla lepszego oświetlenia placu zabaw, postanowiono zainstalować jeszcze jedną latarnię,

skalniak od strony Urzędu Gminy, prezentuje się
równie dostojnie. Park stał się wieczornym
miejscem spotkań młodych par. Może dzięki
temu poprawi się demografia w zakresie nowych
urodzeń?
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