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Szanowni Państwo!

łania gminnej oświaty, który może zostać wprowadzony
już od 1 września 2007 roku. Uciążliwą dwuzmianowość
można zlikwidować albo przez rozbudowę szkoły w Ciepielowie, albo przez reorganizację gminnej oświaty. Rozbudowa to oczywiście znaczący wydatek. Należy się też
zastanowić nad sensem takiej inwestycji, skoro za kilka lat
klasy i tak będą puste, ponieważ systematycznie zmniejsza się liczba dzieci rozpoczynających naukę. Trzeba więc
poszukać innego rozwiązania. Nowa koncepcja oświatowa nie zakłada likwidacji dotychczasowych szkół, co więcej - likwidując dwuzmianowość (dzieci z drugiej zmiany często wracają do domu o godz. 20), daje dodatkowo
możliwość przyjęcia większej liczby dzieci do przedszkoli, a o to przecież zabiegają rodzice. Zgodnie z obowiązującą procedurą zmiany będzie można wprowadzić dopiero
od nowego roku szkolnego, zrobi to więc już nowa Rada
Gminy.
Drugi problem związany z gminną oświatą to system
stypendiów szkolnych. Z takiej pomocy korzysta ponad
500 naszych dzieci. Aby umożliwić realizację wynikających ze stypendiów zakupów, zmieniliśmy regulamin,
dopuszczając możliwość zakupu ubrań, przedmiotów
i przyborów szkolnych w zakresie dużo szerszym niż dotychczas. Mam nadzieję, że pomoże to wielu dzieciom
i ich rodzicom w ponoszeniu coraz wyższych wydatków
związanych nauką.
Wprowadziliśmy wreszcie długo oczekiwaną segregację odpadów systemem workowym. Jak wynika z rozmów
z mieszkańcami, było to bardzo dobre posunięcie. Odpadów oddajemy dużo więcej niż wcześniej, a najważniejsze jest fakt, że wystarczy wystawić worki bezpośrednio
przed dom czy dostarczyć do najbliższej gminnej drogi.
Problemem bywa jeszcze konieczność pamiętania o datach wywozu poszczególnych worków, ale z czasem i do
tego wszyscy się przyzwyczają.
Oddając do rąk Państwa 32 numer „Naszej Gminy”,
życzę miłej lektury w długie jesienne wieczory.

Rok 2006 pod względem inwestycyjnym jest niewątpliwie najlepszym w dziejach naszej gminy. Na zadania
związane ze zrównoważonym rozwojem gminy wydamy
w tym roku ponad 4 mln zł (tj. ponad 40 miliardów starych
złotych).
Te ogromne jak na naszą gminę pieniądze to przede
wszystkim różnego rodzaju dotacje z zewnątrz.
Jak już Państwa informowałem, przygotowujemy
i składamy wszelkie możliwe wnioski o dofinansowanie,
tak aby zrobić jak najwięcej dla gminy, a jednocześnie jak
najmniej wydać własnych środków budżetowych. Dzięki
temu pozyskaliśmy w tym roku ponad 2 mln zł.
Najważniejsze w samych inwestycjach jest jednak to,
że realizując je, nie zaciągamy żadnych kredytów konsumpcyjnych, a więc takich, które się po prostu przejada,
a później przy wysokim oprocentowaniu trzeba spłacić.
Zawsze korzystamy z możliwości dotowania naszych inwestycji ze środków, które nie tylko są w części umarzane,
ale i mają dopłaty do samego oprocentowania.
W taki sposób udało się pozyskać finanse na budowę
naszego dużego wodociągu. Było trudno, ale w końcu się
udało, a dzięki temu około 550 tys. zł pozostanie na dalsze
inwestowanie w budowę wodociągów na terenie gminy.
Ale to nie wszystko, wielkimi krokami zbliża się bowiem rok 2007, a wraz z nim – nowe środki unijne dla
samorządów. Musimy być na nie przygotowani. Już teraz
mamy opracowane cztery projekty na drogi i wodociąg.
Trzeba patrzeć w przyszłość, starać się wykorzystać każdą
szansę na pozyskanie nowych unijnych środków, a zapowiada się, że będą rekordowo duże.
Kolejna transza unijnych środków dotyczy wszystkich
dziedzin życia. Już teraz nasi rolnicy powinni zapoznawać
się z nowymi warunkami przyznawania pieniędzy na kolejne lata. Zasady pomocy unijnej dla rolnictwa zmieniły
się – nowe będą obowiązywały od 2007 roku. W dzisiejszym biuletynie, we współpracy z Agencją RestrukturyArtur Szewczyk
zacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiamy Państwu
wójt gminy Ciepielów
część „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013”. Mam nadzieję, że ułatwi
to wszystkim starania o dotacje
do gospodarstw rolnych.
Inwestycje to jednak nie
wszystko, w pracy samorządu
liczy się także, a może przede
wszystkim rozwiązywanie problemów naszej codziennej rzeczywistości.
Jest to chociażby problem
funkcjonowania na dwie zmiany
szkoły podstawowej w Ciepielowie oraz bardzo długie, uciążliwe
dojazdy uczniów do szkół. W tej Będzie obwodnica Ciepielowa – spotkanie w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w sprawie budowy obwodnicy, od lewej
dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Wojciech Dąbrowski, Wiceminister Transchwili kończymy opracowanie portu,
Sekretarz Stanu Bogusław Kowalski, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, radny sejmiku mazowieckiego
koncepcji nowego systemu dzia- Henryk Maziarek, Ciepielów dnia 28 sierpnia 2006 roku.
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Będzie obwodnica Ciepielowa
28 sierpnia tego roku do naszej gminy zawitał wiceminister transportu, sekretarz stanu Bogusław Kowalski.
Najpierw minister spotkał się w starostwie powiatowym
w Zwoleniu z wójtami i burmistrzami gmin, przez których
teren przebiega droga krajowa nr 79. Tematem były sprawy związane z przebudową drogi krajowej oraz przekwalifikowanie drogi wojewódzkiej nr 747 na drogę krajową
(w naszej gminie to odcinek przebiegający przez Antoniów do Rzeczniowa). W spotkaniu wzięli udział między
innymi: Wojciech Dąbrowski – dyrektor Mazowieckiej
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, burmistrzowie i wójtowie Zwolenia, Kozienic
i Ciepielowa, a także starostowie z Kozienic, Zwolenia
i Lipska oraz radny sejmiku mazowieckiego.
Przedstawiciele ministerstwa poinformowali o terminie zakończenia remontu generalnego mostu na Iłżance
w Ciepielowie, a także rozpoczęcia bardzo ważnej dla
nas inwestycji – modernizacji drogi krajowej Zwoleń
– Ciepielów. Uzyskaliśmy również informację, że drugi
odcinek drogi krajowej przebiegający przez naszą gminę
(Ciepielów – Lipsko) będzie modernizowany i poszerzony
do siedmiu metrów (ze zjazdami, zatoczkami autobusowymi, nowymi oznaczeniami) w ciągu najbliższych trzech
lat. Zakończona będzie dzięki temu modernizacja całego
odcinka drogi krajowej, począwszy od Góry Kalwarii do
granic naszego powiatu.
Najważniejsze dla nas było zapewnienie zarówno ministerstwa, jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, o wykonaniu nawet już w przyszłym roku
długo oczekiwanej przez mieszkańców Ciepielowa obwodnicy. Nowa droga miałaby długość niespełna 1500 m
i omijałaby centrum Ciepielowa. Odcinek obwodnicy jest
już uwzględniony w planie zagospodarowania gminy.

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy, w którym wzięli udział wiceminister transportu Bogusław Kowalski,
dyrektor Mazowieckiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Wojciech Dąbrowski,
radny sejmiku mazowieckiego Henryk Maziarek oraz
nasz wójt Artur Szewczyk, określono warunki wspólnego
przedsięwzięcia. Do obowiązków gminy należy przekazanie terenu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dopiero wówczas zostanie uruchomiona inwestycja,
na którą ministerstwo zarezerwowało pieniądze.
Oczywiście, na przebieg nowej drogi wszyscy mieszkańcy Ciepielowa muszą wyrazić zgodę. Gmina nie zrobi
nic bez ich akceptacji.
W zakresie możliwości realizacji „mijanki”, jak żartobliwie określono obwodnicę Ciepielowa, zrobiono już
olbrzymi krok. Patrząc na tegoroczne inwestycje w obrębie drogi krajowej, a więc od dawna oczekiwaną modernizację mostu na Iłżance i rozpoczętą już gruntowną
przebudowę drogi Zwoleń – Ciepielów, możemy być spokojni o realizację dalszych zamierzeń związanych z drogą
krajową przebiegającą przez teren naszej gminy.

Budowa wodociągu
Coraz bliżej zakończenia budowy wodociągu Wielgie
(pod lasem) – Marianki – Łaziska – Chotyze – Kałków
– Ciepielów. Obecnie sieć wodociągowa wykonywana jest
w Mariankach, w pozostałych miejscowościach systematycznie instalowane są indywidualne przyłącza do domów.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 listopada
2006 roku. Jest to największa tegoroczna gminna inwestycja, która zwiększy długość naszych wodociągów o ponad
35 km, woda popłynie do 260 odbiorców. Wykonano już
ponad 150 indywidualnych przyłączy. Łączny koszt wodociągu to prawie 1 mln 600 tys. zł.
Najważniejsze w tej inwestycji jest jednak pozyskanie znacznej części środków na jej realizację. Jako
jednej z nielicznych gmin udało się nam uzyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która jest w 40 proc. umarzalna. Oznacza to około 400 tys. zł więcej do budżetu.
W ostatniej niemal chwili uzyskaliśmy dodatkowo na

ten wodociąg jeszcze 150 tys. zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Pozwoli to nie tylko na
bezkolizyjne zrealizowanie tej inwestycji, ale i na budowę
wodociągu w Dąbrowie jeszcze w tym roku.
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Realizacja gminnych inwestycji
Zbliża się koniec roku, kończą się więc inwestycje gminne zaplanowane
w tym okresie.

1

Już zakończyliśmy inwestycje:

1. Modernizację parku w Ciepielowie (na zadanie pozyskaliśmy środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego).
2. Budowę Domu Ludowego w Wielgiem (na to zadanie również pozyskaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego).
3. Budowę drogi gminnej w Wielgiem o długości 2100 m, dzięki dofinansowaniu z Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.
4. Budowę drogi w Starym Ciepielowie o długości 1114 m, dzięki dofinansowaniu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
5. Budowę drogi Pcin – Kroczów o długości 1050 m, współfinansowaną
przez powiat.
6. Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PSP w Bąkowej,
dofinansowaną przez Urząd Marszałkowski.
7. Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PSP w Ciepielowie oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dofinansowane przez Urząd Marszałkowski.
8. Budowę kompleksu boisk szkolnych przy PSP w Bąkowej, dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski.
9. Opracowanie dokumentacji i podkładów geodezyjnych wodociągu w Dąbrowie, umożliwiło to przystąpienie do budowy wodociągu jeszcze
w tym roku.
10. Opracowanie projektu technicznego budowy drogi przez Marianki,
wniosek na budowę drogi przygotowany jest w celu pozyskania środków unijnych (wartość zadania powyżej 1 mln zł).
11. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bąkowej, nowszy samochód pożarniczy zastąpił dotychczasowy wyeksploatowany pojazd.
12. Wdrożenie segregacji opadów w systemie workowym.
13. Sfinansowanie modernizacji salki gimnastycznej w PSP Ciepielów.
14. Zakup sprzętu siłowo-rekreacyjnego dla Ciepielowa (gimnazjum
w Ciepielowie), dla Łazisk (strażnica OSP w Łaziskach), dla Pcina (budy-
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nek po szkole podstawowej w Pcinie), dla Bielan (strażnica OSP w Bielanach), sprzęt został zakupiony w ramach
realizacji gminnego programu profilaktycznego „Sprawność bez alkoholu”.
15. Pracownie informatyczne dla PSP w Ciepielowie i Publicznego Gimnazjum wyposażone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
16. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece Publicznego Gimnazjum.
17. Modernizację oświetlenia ulicznego – instalacja nowych linii oświetleniowych.
18. Oznaczenie ulic i domów w Ciepielowie, oraz systematyczne oznaczenia domów w pozostałych miejscowościach gminy.
19. Opracowanie projektu technicznego adaptacji budynku po szkle podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem
na Wiejski Dom Kultury – w celu pozyskania środków unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego, wniosek
został już pozytywnie zaakceptowany.

Inwestycje, które jeszcze nie zostały zakończone:

A. Budowa wodociągu Wielgie (pod lasem) – Marianki – Łaziska – Chotyze – Kałków – Ciepielów. Na ten cel
pozyskaliśmy z dwóch źródeł ponad 650 tys. zł dotacji.
B. Budowa drogi Kochanów – Bąkowa, etap I przez wieś Kochanów (w związku z brakiem dotacji na ten cel
zrealizujemy tę inwestycję dopiero w pierwszych dniach listopada br.).
C. Budowa wodociągu przez miejscowość Dąbrowa. Mieszkańcy już podpisali umowy partycypacyjne, w połowie
listopada rozpoczną się prace.
D. Budowa wraz z odwodnieniem ulic: Wąskiej, Papuzińskiego, Konopnickiej oraz Polnej w Ciepielowie (w związku z przedłużającą się procedurą projektowania budowa tych ulic przewidziana jest na przełom listopada i grudnia br.)
E. opracowanie projektu i podkładów geodezyjnych pod budowę wodociągu grupowego Ciepielów – Północ
etap I – Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia – Pcin – Ranachów „B”

Łącznie na wszystkie tegoroczne gminne inwestycje wydamy ponad 4 mln zł (tj. ponad 40 miliardów starych złotych),
z czego połowę, a więc 2 mln, pozyskaliśmy z różnego rodzaju dotacji z zewnątrz.
A

B

D
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Telefony Kałków – Chotyze
Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu biuletynu, po ubiegłorocznych staraniach wójta i mieszkańców udało się rozpocząć budowę
nowej ziemnej sieci telefonicznej
między innymi w Kałkowie, Kałkowie Pniakach, Chotyzach, Nowej
iStarej Wsi, Poddąbrowie. Dzisiaj inwestycja jest na ukończeniu, a miesz-

kańcom przekazujemy kolejną miłą
wiadomość: udało się także doprowadzić do budowy ziemnej sieci telefonicznej w Pcinie i Ranachowie „B”
oraz prawdopodobnie w Ciepielowie
Kolonii. Przygotowywane są podkłady geodezyjne, opracowywany został
również projekt techniczny.
Po opracowaniu niezbędnych dokumentacji nowa ziemna
sieć telefoniczna zostanie
wybudowana w przyszłym
roku, dotychczasowe maszty zostaną zlikwidowane.
Nowe przyłącza telefoniczne
będą cechowały się najwyższej klasy możliwościami
technicznymi do połączeń
internetowych.
Przy tegorocznej inwestycji znalazło zatrudnienie

dziesięciu naszych mieszkańców. Po
konsultacjach w tej sprawie z firmą
wykonującą roboty wójt gminy skierował ich do pracy.
Na następne lata planowane jest
objęcie siecią telefoniczną Świesielic
oraz wymiana pozostałych telefonów
z radiowych na ziemne przyłącze,
w tym w Anusinie i Dreźnie.

Sprawność bez alkoholu
Zakończono zakup sprzętu do siłowni na terenie całej gminy. Ostatnie
urządzenia trafiły do Ciepielowa (budynek gimnazjum), Łazisk (strażnica
OSP), Bielan (strażnica OSP) i Pcina
(budynek po szkole podstawowej),
Wielgiego (Dom Ludowy). Do Kałkowa zakupiono nowe bramki, które
zostaną zainstalowane na boisku. Podobnie w Świesielicach – tam budowane jest właśnie młodzieżowe boi-

sko do piłki nożnej. Powstanie także
boisko z kostki brukowej do koszykówki. Od przyszłego roku w ramach
już przygotowywanych programów
planuje się systematycznie budować
miniboiska do piłki nożnej i koszykówki w każdym sołectwie. Wszystkie zakupy zrealizowano w ramach
gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Most już otwarty, droga w budowie
Przebudowa mostu w Ciepielowie
została zakończona. Teraz bez przeszkód, właściwie nowym mostem na
Iłżance mogą przejeżdżać wszyscy
zmotoryzowani, piesi zaś otrzymali
nowoczesne bezpieczne kładki.
Most ma wymienioną konstrukcję nośną i od podstaw wykonaną
nową nawierzchnię wraz z odwodnieniem. Zainstalowano nowe bariery
ochronne oraz nowe estetyczne kładki dla pieszych z antypoślizgową nawierzchnią.
We wrześniu rozpoczęła się rów6
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nież długo wyczekiwana przebudowa drogi krajowej nr 79
Ciepielów – Zwoleń.
Wspólne starania naszego wójta i burmistrza Zwolenia
wreszcie przyniosły oczekiwany rezultat.
Przebudowa drogi krajowej polegać będzie między innymi na:
– wzmocnieniu nawierzchni do nośności 115 kN na oś
(standard w UE),
– poszerzeniu do siedmiu metrów,
– przebudowie systemu odwodnienia,
– renowacji rowów,
– modernizacji skrzyżowań (zrobienie lewoskrętów),
– wykonaniu zatok autobusowych i ciągów pieszych,
– wykonaniu poboczy z kamienia,
– wykonaniu bitumicznych zjazdów na posesje i z kruszywa na działki rolne,
– wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
Obecna nawierzchnia zostanie spulchniona. Na nową
podbudowę zostaną nałożone trzy warstwy bitumiczne:
podbudowa, wiążąca i ścieralna. Na całym odcinku wykonano już nowe przepusty.

Całkowity koszt zadania wynosi 14,5 mln zł. Wykonawcą robót jest Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych TRAKT. Prace modernizacyjne przewidziano
w cyklu dwuletnim. Zakończenia zaplanowano na połowę
2007 roku, w tym roku zostanie wykonany odcinek o długości od 4 do 6 km.

Budowa gnojowni wraz ze zbiornikiem na gnojówkę w indywidualnych gospodarstwach
rolnych oraz realizacja „Programu ograniczenia zanieczyszczeń składnikami nawozowymi
z produkcji zwierzęcej w woj. mazowieckim”
Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawą o nawozach i nawożeniu, w celu ochrony
wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z gospodarstw indywidualnych, każde gospodarstwo
towarowe musi być wyposażone w szczelne zbiorniki na
nawozy naturalne.
Po 2008 roku rolnicy prowadzący hodowlę bydła
i trzody chlewnej muszą posiadać płytę na obornik i zbiornik na gnojówkę.
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 uzyskanie większych plonów i przychodów.
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przekazał w marcu tego roku wykaz inwestycji do
realizacji w 2006 roku w gminie Ciepielów. Obejmował
19 inwestycji (19 rolników) w następujących miejscowościach: Ranachów B, Świesielice, Kałków, Podgórze, Gardzienice Stare, Pcin, Anusin.
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 Woje7
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wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dotację na budowę gnojowników.
Koszt budowy według kosztorysu powykonawczego
wyniósł 19 805,02 zł. WFOŚiGW dotował budowę w wysokości 8440,69 zł. Dotacja obejmowała dostawę betonu,

stali zbrojeniowej i innych niezbędnych materiałów. Pozostałe 11 364,33 zł to koszty robocizny i materiałów, które
rolnicy inwestorzy zapewnili we własnym zakresie.
Prace zostały wykonane w okresie od 17 lipca do
20 września 2006 r.
20 września 2006 r. komisja powołana przez wójta
gminy oraz przedstawiciele wykonawcy GP w Radomiu
przy WZMiUW w Warszawie dokonali odbioru zbiorników na gnojówkę o objętości 25 m sześc. i płyt obornikowych o powierzchni 70 m kw.
Odbioru dokonano w następujących miejscowościach:
Ranachów B – 2 szt., Świesielice – 3 szt., Kałków –
5 szt., Podgórze – 6 szt., Gardzienice Stare – 1 szt., Pcin
– 1 szt., Anusin – 1 szt.
Wszystkie roboty zostały wykonane bez usterek i wad,
zgodnie z dokumentacją. Realizację inwestycji nadzorował inspektor nadzoru, którego zapewnił wójt gminy.
Andrzej Hyc
kierownik referatu rolnictwa

40-lecie OSP w Bąkowej
Datę 8 października 2006 roku strażacy i cała społeczność Bąkowej będą pamiętali przez wiele, wiele lat. Tego
dnia odbyła się uroczystość 40-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bąkowej i przekazanie nowego samochodu
pożarniczego STAR 244.
Splendoru całej uroczystości dodali szanowni goście z wójtem Arturem Szewczykiem na czele. Przybyli
również: wiceprezes oddziału Zarządu Wojewódzkiego
OSPRP Zbigniew Gołąbek, przedstawiciel starosty lipskiego Sławomir Kępczyk, radni Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Henryk Maziarek i Marian Lasota, radny gminy Piotr Główka, radna powiatowa Urszula Bryczek, zastępca komendanta PSP w Lipsku st. kpt. Tomasz
Krzyczkowski oraz wielu lokalnych przedsiębiorców,
sponsorów, przyjaciół straży.
Obecni byli druhowie z zaprzyjaźnionych OSP z Antoniowa, Ciepielowa, Bielan, Łazisk, Pawliczki. Mszę
świętą w intencji strażaków odprawili wspólnie ks. kapelan Wiesław Ozdoba i ks. Mieczysław Marchewka, który
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poświęcił samochód pożarniczy.
Po mszy nastąpiła część oficjalna uroczystości. Najpierw najmłodsi strażacy przedstawili historię OSP w Bąkowej.
„Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowej powstała
w 1964 roku, a więc ponad 40 lat temu. Zebranie założycielskie odbyło się w budynku byłej Gromadzkiej Rady
Narodowej w Bąkowej, w lutym 1964 roku. W zebraniu
wzięło udział 25 mieszkańców Bąkowej, którzy zadeklarowali chęć zorganizowania jednostki oraz wstąpienia
w jej szeregi. Na podstawie protokołu z zebrania założycielskiego oraz pozytywnej opinii Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Lipsku, wydział spraw wewnętrznych
Urzędu Powiatowego zarejestrował jednostkę w Sadzie
Wojewódzkim w Kielcach. W skład pierwszego zarządu
OSP w Bąkowej weszło osiem osób:
prezes – Stanisław Gębka, wiceprezes – Henryk Nachyła, skarbnik – Tadeusz Małaczek, sekretarz – Stefan
Choroś, członek zarządu – Jan Balcerowski. Komisję re-
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wizyjną utworzyli: Stefan Gębka, Eugeniusz Wietrzyński,
Jan Hernik. Terenem działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej były wsie: Bąkowa, Kunegundów,
Czarnolas, Kochanów, Sajdy oraz Podolany. Tak jest do
dziś.
Budowę remizy strażackiej rozpoczęto w 1972 roku, a zakończono
w roku 1973. Była finansowana z dotacji Gromadzkiej Rady Narodowej, Komendy Powiatowej w Lipsku, PZU oraz
własnych funduszy jednostki. Wszelkie
prace, na przykład roboty ziemne, zalewanie fundamentów, prace murarskie,
wykonywali najbardziej zaangażowani
członkowie OSP.
Strażnica OSP mieści garaż na samochód pożarniczy, magazyn na paliwo i sprzęt przeciwpożarowy, świetlicę
oraz pokój zarządu. Świetlica wykorzystywana była na zebrania mieszkańców
wsi, jako lokal wyborczy oraz miejsce
do organizowania zabaw tanecznych, z których dochód
przeznaczany był na potrzeby OSP.
Po zorganizowaniu jednostki druhowie OSP w Bąkowej otrzymali z Komendy Powiatowej Straży w Lipsku
motopompę m 400. Na wypadek pożaru, w celu przewiezienia sprzętu, były wyznaczone podwody konne. Usługi w tym zakresie świadczył najczęściej druh Stanisław
Szczodry.

W 1968 roku, na prośbę zarządu jednostki, Komenda
Powiatowa Straży Pożarnej w Lipsku przekazała dla naszej straży samochód przystosowany do celów gaśniczych
marki Żuk, który był wykorzystywany do czasu oddania
do użytku własnej strażnicy OSP.
Od 1973 roku nasza jednostka dysponowała samochodem gaśniczym star
25 BM wyprodukowanym w 1965 roku.
W roku 2006 jednostka pozyskała, dzięki staraniom najbardziej aktywnych
druhów i pomocy Rady Gminy, a przede
wszystkim wójta gminy Artura Szewczyka, nowy samochód pożarniczy star
244.
Szczególnie zasłużonymi druhami
dla naszej jednostki są: Stanisław Gębka
– główny organizator jednostki, długoletni prezes, Tadeusz Małaczek – skarbnik, Henryk Nachyła i Tadeusz Zych
– jako pierwsi wzięli udział w szkoleniu
zawodowym, dającym uprawnienia do
obsługi sprzętu. Paweł Szczodry bezpłatnie przeznaczył
piasek i żwir na budowę strażnicy, Jan Hernik bezpłatnie
świadczył usługi przy transporcie materiałów budowlanych, Stefan Choroś prowadził sprawy organizacyjne.

9
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Oprócz wyżej wymienionych do najbardziej zasłużonych należy zaliczyć Stanisława Grelę, Stefana Gębkę,
Jana Balcerowskiego, Tadeusza Gębkę, Józefa Maziarka, Stanisława Pająka, Józefa Szczodrego, Mieczysława
Szczodrego, Józefa Chorosia, Tadeusza Machnio.
Przez ponad 40 lat działalności nasza jednostka brała
aktywny udział nie tylko w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale również w zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując wysokie
lokaty.
Strażacy służyli i nadal służą pomocą miejscowej ludności. Doświadczenia nabyte od starszych kolegów
chętnie przekazują młodszemu pokoleniu, które jest dumne ze swoich
dziadków i ojców!”.
Następnie zabrali głos zaproszeni
goście.
Szanowni Państwo, druhowie
Ochotniczych Straży Pożarnych!
To już czwarty raz w ciągu tych niespełna dwóch lat, kiedy mam zaszczyt
sprawować funkcję wójta gminy, spotykam się z wami druhowie strażacy na tak doniosłym
i ważnym święcie.
Co najważniejsze, spotykamy się nie dlatego, że strażacy lubią się bawić, bo przecież jest czas i na zabawę,
i na wypełnianie swoich obowiązków, ale dlatego, że były
wspaniałe okazje, by razem świętować.
Najpierw słowem przypomnienia: po pielgrzymce do
Matki Boskiej Częstochowskiej, w której i wy strażacy
z Bąkowej braliście udział, spotkaliśmy się na podobnym
jak dzisiaj święcie, na 75-leciu istnienia OSP w Łaziskach
i przekazaniu z tej okazji nowszego samochodu pożarniczego. Później spotkaliśmy się w Ciepielowie na poświęceniu samochodu pożarniczego, następnie niedawno, bo
w tym roku uczestniczyliśmy w święcie przekazania sztandaru OSP w Antoniowie.
Dzisiaj z ogromną satysfakcją staję przed Państwem
i przy okazji jakże pięknego jubileuszu 40-lecia OSP
w Bąkowej przekazuję Wam w imieniu własnym i całego
naszego samorządu samochód pożarniczy.
Zasłużyliście na niego Waszą 40-letnią postawą, zaangażowaniem i ofiarnością w walce z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi.
10

Z okazji jubileuszu życzę Wam druhowie strażacy, aby zdrowie i szczęście
nie opuszczało Was, zarówno w czasie
akcji, jak i w życiu codziennym.
Równie gorące życzenia kieruję do
waszych rodzin i wszystkich mieszkańców Bąkowej.
Niech ten oto skromny wizerunek
Świętego Floriana, patrona strażaków,
strzeże Was i Wasze rodziny – powiedział wójt gminy Artur Szewczyk.
Następnie głos zabrał wiceprezes
oddziału Zarządu Wojewódzkiego
OSPRP Zbigniew Gołąbek, który bardzo pochlebnie wyrażał się o straży, życząc jednocześnie
osiągnięć w ratowaniu mienia ludzkiego i tylu powrotów
z akcji, ile było wyjazdów.
Kluczyki do samochodu oraz akt jego przekazania wręczył naszym strażakom wójt gminy, a straż dokonała symbolicznego załączenia samochodu.
Kolejnym punktem uroczystości
było wręczenie wyróżnień i odznaczeń najbardziej zasłużonym i najaktywniejszym strażakom.
Medalami 40-lecia zostali wyróżnieni: Mieczysław Szczodry, Józef
Choroś, Władysław Grela, Stanisław
Gębka, Stefan Gębka, Tadeusz Małaczek, Henryk Nachyła, Tadeusz Zych,
Jan Główka, Eugeniusz Wietrzyński,
Stefan Grela, Stanisław Grela, Józef Maziarek, Antoni Gębka, Józef
Szczodry. Wzorowymi strażakami
zostali: Tomasz Pastuszka, Marek
Sochaj, Damian Kusztal, Jakub Pastuszka. Za zasługi dla pożarnictwa
brązowymi medalami uhonorowani zostali Marcin Małaczek, Grzegorz Kaczmarzyk, Paweł Zięba i Janusz Nachyła. Srebrnym – Andrzej Szymczak, zaś złotymi Marian
Szczodry, Andrzej Wietrzyński oraz Jan Bosak.
Uroczystości urozmaicił występ ludowego zespołu z Wielgiego, w skład którego po raz pierwszy wszedł
długoletni sołtys wsi Bąkowa – Eugeniusz Wietrzyński.
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Występ zespołu, jak i całą uroczystość oglądało i świetnie
bawiło się całe społeczeństwo naszej miejscowości.
Po wspaniałej strażackiej grochówce rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała niemal do świtu.
Zarząd OSP w Bąkowej składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki którym odbyła się
ta wspaniała impreza. Dziękujemy za pomoc finansową
i rzeczową – Dorocie Mazur za chleb, Krzysztofowi Siwcowi za ryby, Henrykowi Maziarkowi za wypożyczenie
namiotów, Mirosławowi Biegańskiemu za artykuły przemysłowe, Marianowi Niedzieli – za spożywcze. Szczególne podziękowania należą się współorganizatorowi uroczystości wójtowi gminy Ciepielów Arturowi Szewczykowi.
druh Ireneusz Jaworski
prezes OSP w Bąkowej

Ciepielów w końcu drugiej wojny światowej
Ostatni etap drugiej wojny światowej dla mieszkańców
Ciepielowa i okolicy przypadł na czasy od sierpnia 1944
do 15 stycznia 1945. Front niemiecko-rosyjski zatrzymał
się na pobliskiej Wiśle. Rosjanie zdobyli również przyczółki obejmujące Chotczę i wiele innych wsi. Ludność
tych miejscowości w obawie o życie uciekła lub została
usunięta przez wojsko. Rodzinom w Ciepielowie, Gardzienicach Kolonii, Kałkowie i w Wielgiem, oprócz wysiedlonych z Poznańskiego, przybyło nowych, przerażonych
przybyszów nadwiślańskich. Z wyżywieniem wysiedlonych, ze względu na duży urodzaj zbóż i okopowych, nie
było większych kłopotów.
Atmosferę Ciepielowa od końca lata 1944 do połowy
stycznia 1945 roku wyznaczały ponure pomruki wybuchów armatnich pocisków pobliskiego frontu, przeloty
rosyjskich samolotów zwiadowczych, rzadkie bombardowania oraz wieści z Powstania Warszawskiego. A także
wielka obawa, groźba pożogi wojennej, nadciągającego
frontu. Jedni i drudzy, głównie nocami, gromadzili uzbrojenie nad Wisłą, zwłaszcza różnego kalibru amunicję.
Aby zabezpieczyć zdrowie i życie w czasie spodziewanych starć zbrojnych prawie każda rodzina kopała schrony
w budynkach mieszkalnych pod podłogami, w stodołach
i obejściach gospodarczych. Nakrywała je balami lub deskami oraz ziemią. Zanim rozpoczęły się walki zbrojne,
w schowkach tych, do których wejścia były
starannie maskowane, przebywali mężczyźni i dorosła młodzież - szczególnie narażeni
na wywóz do robót frontowych.
W drewnianym budynku gminy ulokował się niemiecki sztab wojskowy.
W małym budynku od ulicy Kałkowskiej,
obecnie Czachowskiego, przetrzymywano jeńców rosyjskich. Przed sztabem na
drodze prowadzącej z Lipska do Zwolenia
pełnił wartę żołnierz z wielką błyszczącą
blachą na piersi.

Zatrzymywał i legitymował kierowców wszystkich pojazdów. Nie kontrolował chłopskich wozów ze snopami
zbóż.
W strefie przy froncie, w której znaleźli się mieszkańcy
Ciepielowa, Niemcy starali się zachowywać poprawnie.
Przebywali z Polakami w dzień i w nocy. Prawdopodobnie bali się ataku partyzantów. W nocy, po przyjeździe do
naszych zabudowań gospodarczych w Gardzienicach Kolonii, wielu żołnierzy nie spało. W moim domu, mimo że
było dużo mebli, odgrodzili sobie kąt deskami i tam spali.
Jeden nazywał się Prywczyński, znał polski, drugi Neibe,
mówił tylko po niemiecku. Gdy żołnierz znający język
polski przyniósł gazetę, w której były zdjęcia z Powstania
Warszawskiego, w tym i powstańcy z opaskami, wszyscy
domownicy zainteresowali się prasą. Do dziś pamiętam,
jak podejrzliwie spojrzał na mnie Niemiec, gdy wyciąłem
z gazety zdjęcie z powstańcami i schowałem do portfela.
U zbiegu drogi biegnącej z Tymienicy z trasą ze Zwolenia do Ciepielowa Niemcy ustawili kierunkowskazy do
siedzib Waffen SS, policji polowej z charakterystycznymi blachami, Wehrmachtu, organizacji Todta (militarnej
jednostki gospodarczej, w tym i budowlanej). Natomiast
wspomniane instytucje i organizacje w Ciepielowie, ze
względu na bezpieczeństwo, nie miały afiszy ani żadnych
oznak. Mieszkańcy Ciepielowa i okolicy wiedzieli, że siedzibami ich były: budynek gminy, szkoła
i – z przerwami – plebania.
W niektóre wieczory, zwłaszcza bezwietrzne, rosyjskie samoloty zawieszały na
spadochronach lub balonach rakiety, palące się przez kilkanaście minut w jednym
miejscu. Wisząca nad Ciepielowem rakieta
oświetlała również oddalone o około półtora kilometra Gardzienice Kolonię – można
było czytać gazetę.
W jedną z takich oświetlonych nocy,
dzień przed Bożym Narodzeniem 1944
11
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roku, Rosjanie bombardowali parafię, lecz nie trafili.
Bomby nazywane sztukasami spadły 10-15 m od budynku. Wiele nie wybuchło. Wbudowano je potem w ściany
kościoła. Podobnie pod koniec października 1944 r. bomby rosyjskie nie trafiły w most na Ilżance. Przypadkowo
na tym moście znalazł się mój młodszy brat Jan, którego
pochwycił na konny wóz mieszkaniec Ciepielowa Maciejewski i szybko odjechał w kierunku miasta. Ku uciesze
przypadkowych świadków zdarzenia dopiero po nalocie
Niemcy zaczęli ustawiać przeciwlotniczy karabin maszynowy. Rosjanie chcieli także zniszczyć pośpiesznie budowany most na Iłżance między Starymi Gardzienicami
a Pcinem.
Budowa mostu, kopanie przez miejscową ludność
okopów przy drogach i wokół Ciepielowa miały na celu
przygotowanie miasta do obrony przed Rosjanami. Do
prac tych z nakazu władz niemieckich sołtysi wyznaczali przedstawicieli wszystkich rodzin. Dorośli, w obawie
przed wysłaniem do kopania schronów i umocnień na
froncie niemiecko-rosyjskim, unikali prac wokół Ciepielowa. Toteż rowy i okopy przy drogach i na polach kopały
kobiety lub starsze dzieci. Chociaż starsze i wyższe także
wywożono na front. Tak zginął młody, lubiany przez nas
wszystkich Dudkiewicz, wysiedlony z Poznańskiego. Do
dziś pamiętam rozpacz rodziny i okazywane przez mieszkańców Ciepielowa współczucie.
Ze względu na bliskość linii frontu i toczących się walk,
błysków ognia i huku armat, powracający z okopów na
odpoczynek do Ciepielowa żołnierze Wehrmachtu przywozili ze sobą poległych kolegów. Składano ich na polu,
nazywanym Górkami, u zbiegu dróg z Tymienicy i Zwolenia. Tam większe dzieci kopały groby. Nadzorował nas
początkowo Czech w niemieckim mundurze. Prawdopo-

dobnie był to Polak z Zaolzia. Mówił po polsku. Był to
człowiek o wysokiej kulturze osobistej. Świadczyło o tym
jego zachowanie. Menażkę z zupą oddawał tym, którzy nie
przynieśli sobie nic do jedzenia. A pracowaliśmy od rana
do późnego popołudnia. Sam nic nie miał do jedzenia. Po
kilku dniach przywieziono go zabitego. Ogarnął nas wielki żal. Szkoda, że nie ma krzyża z jego nazwiskiem. Na
każdym krzyżu dozorujący nas żołnierz wypisywał kopiowym ołówkiem imię i nazwisko poległego.
Okopy, które kopaliśmy w twardej białej glinie, zwłaszcza te od strony Ciepielowa Kolonii i Ciepielowa Starego, o tyle się przydały Wehrmachtowi, że gdy 15 stycznia
1945 r. do Ciepielowa weszli Rosjanie, Niemcy prawdopodobnie tam się ukryli i w nocy podeszli koło nasypu mostu
do Ciepielowa. Rosjanie postawili kilka czołgów na placu
naprzeciw młyna Kuśmińskiego i rozeszli się do cieszących
się polskich rodzin, że już koniec walk. Skorzystali z tego
Niemcy i podpalili czołgi. Rozgorzała walka. Niemcy zainstalowali chwilowo punkt dowodzenia w sieni domu kowala Sikorskiego, u którego gościł żołnierz rosyjski. Gdy usłyszał rozkazy w języku niemieckim, obydwaj z Sikorskim
wypchnęli okno z okiennicą i Rosjanin uciekł.
Ostatecznie Niemcy zostali wyparci z Ciepielowa.
Uciekali na zachód, polami między cmentarzem a zabudowaniami Małaczków w Gardzienicach Kolonii. Tymczasem na cmentarzu i w wąwozie, koło gospodarstwa Małaczka, byli Rosjanie. Niemcy dostali się pod silny ostrzał.
Zginęli wszyscy. Jak wynika z położenia poległych, dobiegli do okopów okalających Ciepielów od zachodu. Jeden
z żołnierzy wszedł pod stertę z łubinem i podpalił się. Inny
zmarł, trzymając w ręku fotografię żony i małej córki.
Polegli Niemcy mieli dosyć marne uzbrojenie. Z cięższej broni posiadali tylko karabin przeciwpancerny, którym prawdopodobnie uszkodzili rosyjski czołg koło cmentarza. Do tego karabinu mieli zaledwie trzy pociski.
Poległych na polach Gardzienic Kolonii żołnierzy
Wehrmachtu w większości, z urzędowego nakazu, pogrzebać mieli mieszkańcy tej wsi. Sołtys Sawicki zebrał nas,
kilkunastu mężczyzn i tam w okopach zostali zasypani.
Nikt nie płakał, nie postawiono im krzyży. Uznano ich
wtedy za sprawców wszystkich nieszczęść, jakich doznali
mieszkańcy Ciepielowa i okolic w czasie wojny.
prof. dr hab. S. Pajączkowski
dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej

Dzień Patrona Szkoły w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
16 października 2006 roku obchodziliśmy w naszej
szkole wielkie święto. To wydarzenie – Dzień Patrona
Szkoły – zapamiętają nie tylko uczniowie i nauczyciele,
ale także zaproszeni goście.
Ten niezwykły Polak, „ukochana postać w bieli” patronuje naszej szkolnej społeczności od 4 listopada 2005
roku. W tym roku szkolnym po raz pierwszy obchodzili12

śmy rocznicę wyboru Jana Pawła II na patrona Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie.
Ten szczególny dzień rozpoczęliśmy zajęciami wychowawczymi w klasach. Poświęcone one zostały osobie naszego Patrona, Jego życiu, twórczości literackiej, a przede
wszystkim wartościom przez Niego głoszonym.
Po zajęciach z wychowawcami młodzież wraz z na-
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uczycielami udała się na salę gimnastyczną, gdzie wszyscy wspólnie obejrzeli przedstawienie pt. „Okna, buty
i kremówki” przygotowane przez uczniów naszej szkoły
pod kierunkiem Ilony Wosztyl-Bawarskiej oraz Anny Sulimy.
Około godziny 10 rozpoczęło się spotkanie uczniów
z Pawłem Zuchniewiczem – autorem wielu książek o Papieżu, dziennikarzem, który wielokrotnie miał okazję spotykać się i rozmawiać z przyjaciółmi Karola Wojtyły bądź
Jego bliskimi współpracownikami. W swoim wystąpieniu
wielokrotnie podkreślał, jak bardzo ważna w życiu Papieża była przyjaźń. Wykład Pawła Zuchniewicza stanowił
okazję do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II, był
inspiracją do zastanowienia się nad papieskimi przesła-

niami, szczególnie tymi, które skierowane były do ludzi
młodych.
Po spotkaniu, entuzjastycznie przyjętym
przez młodzież, udaliśmy się ze sztandarem
szkoły do kościoła parafialnego w Ciepielowie,
gdzie odbyła się uroczysta msza św.
O godz. 13 zgromadziliśmy się na placu
szkolnym, gdzie odbył się piknik rodzinny.
Lata posługi Ojca Świętego są dla nas
wszystkich wielkim darem, dlatego też chcieliśmy w wyjątkowy sposób oddać Mu hołd.
Był dla nas wszystkich wielkim moralnym
autorytetem, ukochanym Papieżem, który tak
wiele zrobił dla naszej ojczyzny i całego świa-

ta. Dzień Patrona stał się okazją, aby Mu za to wszystko
podziękować.
Podczas pikniku zaprezentowane zostało przedstawienie przygotowane przez młodzież gimnazjum pod kierunkiem Anny Marek, Danuty Wiktorowskiej, Bożeny Kosior, ks. Wojciecha Białka oraz Urszuli Bronisz. Pojawiły
się w nim informacje związane z młodością Karola Wojtyły oraz Jego pontyfikatem. Wątki biograficzne przeplatały
się z Jego poezją oraz utworami muzycznymi, wykonywanymi przez chór szkolny oraz uczniów należących do
scholli.
Przygotowania do Dnia Patrona poprzedziły liczne
konkursy. Do udziału zaprosiliśmy uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Ciepielów.
W trakcie spotkania na placu szkolnym ogłoszono wyniki konkursów. Poprzez konkurs literacki, konkurs wiedzy o Janie Pawle II oraz konkurs plastyczny chcieliśmy
przybliżyć postać Patrona naszej szkoły, uwrażliwić młode pokolenie na chrześcijańskie wartości pobudzić aktywność twórczą, a także zachęcić do naśladowania pozytywnych wzorców moralnych.
W konkursach plastycznym i literackim mogła wziąć
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udział młodzież gimnazjalna oraz uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Ciepielów.
Konkurs literacki obejmował napisanie pracy na temat:
„Ślad Jana Pawła II w moim życiu”. Komisja konkursowa
wyróżniła cztery prace uczniów gimnazjum: Anny Patyk
(kl. IIIc), Katarzyny Kosiór (kl. IId), Szymona Jaworskiego (kl. IIIa) oraz Anny Bojek (kl. IIIc).
Konkurs plastyczny podzielony został na kategorie
wiekowe. Uczniowie klas I-II szkół podstawowych wykonywali pracę na temat: „Rysunek, który podarowałbym
Papieżowi”, kl. IV-VI - pracę inspirowaną życiem Jana
Pawła II, zaś gimnazjaliści mieli wykonać plakat wyrażający przesłanie Ojca św. dla młodego pokolenia.
Ze względu na wysoki poziom artystyczny komisja
konkursowa postanowiła nagrodzić uczniów ze wszystkich szkół i przydzielić trzy pierwsze miejsca w każdej
kategorii wiekowej.

Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali:
w kategorii wiekowej klas I-III szkoły podstawowej
PSP

PSP

PSP

Ciepielów

Wielgie

Bąkowa

Piotr
Sobkiewicz
Sylwia
Wójtowicz
Aneta
Markowska

Patrycja
Chmielewska
Mateusz
Siwiec
Wojciech
Wajs

Daria
Rusin
Patrycja
II miejsce
Kwiecień
Sylwia
III miejsce
Wolszczak
I miejsce

w kategorii wiekowej klas IV-VI szkoły podstawowej
PSP
Ciepielów

PSP

Wielgie

PSP
Bąkowa

Jakub
Wojciech
Patrycja
Miler
Markowski Wajs
Patrycja
Krzysztof
Katarzyna
II miejsce
Rusinowska Sobkiewicz Małaczek
Dagmara
Paweł
Katarzyna
III miejsce
Dudek
Pstrąg
Gębka
Ponadto komisja konkursowa wyróżniła prace dwóch
I miejsce
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uczennic z PSP Bąkowa. Są to prace Katarzyny Wąsiel
oraz Karoliny Figury.
w kategorii wiekowej klas I-III gimnazjum
I miejsce

Adriana Łojek

II miejsce

Żaneta Siepietowska

III miejsce

Martyna Suwała

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe
(albumy o Papieżu), kalendarze oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrody dla uczniów ufundowała parafia Ciepielów.
Przekazał je na ręce dyrektor Elżbiety Giemzy ks. Stanisław Sławiński. Pieniądze na zakup nagród przeznaczył
również samorząd uczniowski naszej szkoły.
Rezultaty artystycznych działań dzieci i młodzieży można było podziwiać na przygotowanej ekspozycji
z wyróżnionymi i nagrodzonymi pracami. Wszystkie były bardzo ciekawe.
Wyrażały miłość młodych ludzi do Ojca
Świętego.
Bardzo ważnym punktem naszego pikniku był koncert pieśni religijnej, w którym wystąpili uczniowie ze
wszystkich szkół gminy Ciepielów.
W koncercie udział wzięli uczniowie
z PSP Ciepielów: Amadeusz Rozwadowski, Przemysław Urbanek, Patrycja
Czapka, Klaudia Kosiór, Daria Rusin,
Adrian Chojnacki, Dominika Siepietowska, Maria Stępień.
Ze szkoły w Wielgiem wystąpili: Karolina Boniecka, Aleksandra Zielińska,
Aleksandra Szczodra, Edyta Choroś,
Edyta Pękala, Sylwia Sulima, Aleksandra Standowicz,
Milena Niedziela, Kamil Pucułek, Katarzyna Pakos, Patryk Pstrąg, Joanna Rogozińska, Michał Sosnowski.
W grupie uczniów z Bąkowej znaleźli się: Patrycja
Wajs, Justyna Miller, Karolina Koniusz, Katarzyna Małaczek, Izabela Niedziela, Maciej Małaczek, Paulina Nowakowska, Angelika Bartos, Kinga Nachyła, Aneta Małaczek, Katarzyna Góraj, Milena Grela oraz Justyna Zięba.
Wśród gimnazjalistów biorących udział w koncercie
byli: Anna Korczak, Adriana Łojek, Marlena Kominek,
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Paulina Mordak, Justyna Burek, Olga Wężykowska, Kinga
Puton, Agnieszka Dobroń, Sylwia i Jagoda Mordakówny,
Mateusz Górski, Justyna Krawczyk, Emilia Rozwadowska, Natalia Bańcerowska, Justyna Rychłowska.
Podczas pikniku można było kupić kiełbaski z grilla,
kremówki, kawę, herbatę, soki oraz słodycze. Dochód ze
sprzedaży przekazano Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która zbiera pieniądze na stypendia dla ubogiej, ale
zdolnej młodzieży z małych miast i wsi.
Zabawie oraz wspólnym rozmyślaniom towarzyszył
głos Papieża oraz anegdoty z Jego życia.

Dzień, chociaż bardzo zimny, rozgrzał nasze serca.
Przez cały czas czuliśmy wśród nas obecność naszego Patrona.
Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci. Wierzymy, że młodzież naszego gimnazjum każdego dnia będzie dawać świadectwo, że jesteśmy godni nosić imię Jana
Pawła II.
Anna Marek oraz Danuta Wiktorowka
nauczycielki Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Ciepielowie

Europa!
Niewiele gmin może poszczycić taką dbałością o detale.
W natłoku ważnych spraw często zapomina się o drobiazgach, które mają ogromny wpływ na wygląd naszego
otoczenia. Jak mówi przysłowie „Diabeł tkwi w szczegółach”, a zatem o szczegółach zapominać nie wolno.
Komu przyszłoby do głowy, że tabliczka z numerem
domu i nazwą ulicy może być na tyle ważna, że warto
wydać na nią pieniądze. Pomyślał o tym samorząd gminy
Ciepielów i tym sposobem na domach pojawiły się nowe
estetyczne oznaczenia. Są to tablice znormalizowane graficznie i kolorystycznie. Podobne – czerwono-niebieskie
– spotkać można w Warszawie, ale w tym względzie
naśladownictwo jest jak najbardziej wskazane. Każdy
właściciel domu otrzymuje
tablicę bezpłatnie i spoczywa na nim jedynie obowiązek jej zamontowania.
Odwiedzający
tereny
gminy nie będą więc mieli
problemu ze znalezieniem
wybranych miejsc. Ale nie
to jest najważniejsze. Sam
pomysł jest bowiem rewolucyjny jak na polską mentalność. Wybudować drogę –
owszem, postawić budynek
– czemu nie... Tymczasem
nasze miasteczka i wsie są
szare, a to dlatego, że władze nie przywiązują wagi

do estetyki. Na ścianach wiszą często malowane pędzlami oznaczenia i przerażająco brzydkie reklamy wykonane przez domorosłych plastyków. Posesje zarośnięte
krzakami i chwastem otaczają rozpadające się ogrodzenia
i dopóki nie są łamane konkretne przepisy – wszystko jest
w porządku. W Ciepielowie pokazano, że dobry gospodarz potrafi dbać o wszystko, dlatego podróżujący poczują
z pewnością powiew... Zachodu. Tak, tak – ci, którzy mieli
okazję podróżować po Niemczech czy Holandii wiedzą,
jak urokliwe potrafią być małe miasteczka i wioski.
przedruk z „Tygodnika Radomskiego”

15
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Ojczyzna pamięta

W naszej najbliższej – małej ojczyźnie – widnieje wiele śladów heroicznych walk stoczonych z niemieckim
okupantem. Upamiętniają je miejsca otoczone szczególną
czcią – Pomniki Walki i Męczeństwa – niemi świadkowie okrucieństwa zadanego człowiekowi przez drugiego
człowieka. Jednym z nich jest las pod Dąbrową, w którym
Niemcy 8 września 1939 roku rozstrzelali około 300 jeńców Wojska Polskiego 74. Pułku Piechoty z Lublińca.
To właśnie w tym miejscu, pod pomnikiem poległych,
co roku, w drugą niedzielę września, Urząd Gminy w Ciepielowie wraz ze Związkiem Kombatantów i miejscowym
społeczeństwem organizują uroczystość ku czci pomordowanych żołnierzy polskich, którzy przelali krew w obronie ojczyzny.
W tym roku obchody 67. rocznicy mordu jeńców wojennych w Dąbrowie przypadły na 10 września. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 uroczystą polową mszą
świętą koncelebrowaną przez ks. Stanisława Sławińskiego – proboszcza parafii Ciepielów i gościa – ks. Andrzeja
Wierzbickiego.
Licznie przybyli goście i mieszkańcy gminy Ciepielów
z wielką powagą i skupieniem wysłuchali pięknego kazania i aktywnie uczestniczyli w nabożeństwie.
Po mszy odbył się wzruszający Apel Poległych zakończony uroczystymi salwami reprezentacyjnej jednostki
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Wojska Polskiego z Radomia. Uroczystość uświetniło
osiemnaście pocztów sztandarowych.
Następnie głos zabrał wójt gminy Artur Szewczyk:
Szanowni Państwo! Zebraliśmy się dzisiaj w miejscu,
gdzie 67 lat temu żołnierze 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, pomimo wielu stoczonych bojów w obronie Rzeczypospolitej przed niemieckim najeźdźcą, utrudzeni marszami, bowiem od 8 września przebyli pieszo ponad
250 km, stanęli jeszcze raz pod Dąbrową do walki z przeważającą siłą niemieckiego Wehrmachtu.
Walczyli mężnie i ofiarnie, ale po wyczerpaniu amunicji, zgodnie z regułami wojny, musieli się poddać.
Niestety, za swoje męstwo i odwagę w obronie ukochanej Ojczyzny ponieśli największą ofiarę - śmierć poprzez
bestialskie, niczym nieuzasadnione rozstrzelanie z rąk niemieckiego oprawcy.
Dziś, tradycyjnie w rocznicę tych wydarzeń zbieramy
się, aby poległym i pomordowanym oddać cześć, szacunek
i podziękowanie.
Spotykamy się, aby na tej świętej dla wszystkich Polaków ziemi, cmentarzu wojennym, okupionym śmiercią ponad trzystu polskich żołnierzy, oddać im należny hołd, za
to, że oddali najważniejsze, co ma człowiek – swoje życie
za nas i całą naszą Ojczyznę.
W tym miejscu chciałbym podziękować księdzu proboszczowi Stanisławowi Sławińskiemu i księżom za odprawioną mszę św. „Dzisiaj modliliśmy się nie tylko za
pomordowanych i poległych tu i na wszystkich frontach
II wojny światowej żołnierzy, ale także o to, aby ofiara złożona z ich krwi nie została zmarnowana.
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Szanowni Państwo, dziękuję Państwu, że pomimo upływu 67 już lat od tamtych jakże bolesnych dla nas wszystkich wydarzeń, jesteście co roku z nami, dając tym dowód,
że ofiara złożona przez żołnierzy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty nie została złożona na darmo.
Po złożeniu wieńców i kwiatów pod pomnikiem poległych, zgodnie z coroczną tradycją, program artystyczny
zaprezentowała młodzież z Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Ciepielowie.
Uczniowie, recytując piękne, wzruszające słowa wierszy, odtworzyli tragiczne obrazy z przeszłości naszej ojczyzny oraz oddali cześć żołnierzom poległym w obronie
wolności.
W prezentowanych utworach podkreślili, jak bardzo
ważna jest narodowa pamięć przekazywana z pokolenia
na pokolenie. To ona bowiem wyznacza nasze wspólne
korzenie i wskazuje właściwe miejsce na ziemi.
W programie artystycznym teksty recytowali: Mateusz
Górski z kl. IIIa, Mariusz Kosiór z kl. IIIa, Jagoda Mordak
z kl. IIIb, Sylwia Mordak z kl. IIIb, Anna Choroś z kl. IIb,
Jarosław Balcerowski kl. IIIb, Marlena Choroś z kl. IIIc,

Anna Jędraszek z kl. IIId, Adriana Łojek z kl. IIId, Konrad
Grzeszczyk z kl. IIId, Ilona Jaworska z kl. IId.
Wielu wzruszeń dostarczyły również piękne patriotyczne pieśni w wykonaniu szkolnego chóru (m.in. „Rota”,
„Wojenko, wojenko”). Melodia i słowa utworu „Biały
krzyż” w wykonaniu uczennicy z kl. IIIb Emilii Rozwadowskiej na długo pozostały w pamięci słuchaczy.
Występ gimnazjalistów zakończony został słowami
wiersz pt. „Poległym”, napisanego przez Pana Stefana
Siepietowskiego (mieszkańca Chotyz). Jego pierwsza
zwrotka brzmi:

Składamy Wam hołd i szacunek
Obrońcy narodu polskiego
Schylamy przed Wami swe czoło
Jak przed relikwią świętego.
Program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem Danuty Wiktorowskiej i Urszuli Bronisz.
Po występie młodzieży z Ciepielowa swoją inscenizację zaprezentowali uczniowie z gimnazjum w Przyłęku.
W interesujący sposób przedstawili sylwetkę i działalność
Jana Sońty ps. „Ośka” – dowódcy Batalionów Chłopskich
– działających na terenie gminy Ciepielów.
W spektakl wplecione były piękne, patriotyczne pieśni.
Po występie młodzieży obu gimnazjów wszyscy przybyli na uroczystość mogli spróbować pysznej grochówki.
Obchody 67. rocznicy wydarzeń pod Dąbrową zakończyły się około godz. 15.
Chwile spędzone w duchu przeszłości w to słoneczne
wrześniowe, niedzielne popołudnie zawsze wyzwalają refleksje i poruszają czułą nutę w sercu. Są niezapomnianą
lekcją historii.
Danuta Wiktorowska
– nauczycielka języka polskiego z Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie

I rajd „Po szlakach Związku Gmin nad Iłżanką”
29 i 30 września 2006 r. po raz pierwszy odbył się rajd
rowerowy zorganizowany przez Związek Gmin nad Iłżanką
oraz Klub Turystyki Kolarskiej i Wspinaczkowej „Adept”
z Radomia. Przedsięwzięcie miało na celu popularyzację
turystyki rowerowej i krajoznawczej. Trasa rajdu przebiegała po wyznaczonych szlakach turystycznych gmin: Iłża,
Kazanów, Ciepielów i Chotcza. Celem było poznanie pięk-

nych terenów w dorzeczu
Iłżanki. Ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu
była również integracja
środowiska młodzieżowego z gmin wchodzących
w skład związku.
17
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Organizatorzy rajdu zapewnili opiekę pielęgniarsko-medyczną na trasie oraz podczas noclegu, a także zatroszczyli
się o bezpieczne przekraczanie dróg krajowych i powiatowych. Przejazd uczestników odbył się pod opieką policji.
W rajdzie wzięło udział ponad 100 gimnazjalistów,
w tym 23 uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II z Ciepielowa. Opiekunami grupy byli: Anna Sulima, Mirosław Czapka i Piotr Siebyła.
W piątek, 29 września 2006 roku, o godz. 10 na podzamczu w Iłży zgromadziła się młodzież z czterech gimnazjów: Iłży, Kazanowa, Ciepielowa i Chotczy. Uczestników serdecznie przywitał kierownik rajdu Dariusz Zając.
Przedstawił pomysłodawców rajdu: Artura Szewczyka
- wójta gminy Ciepielów, Mariana Karolika – wójta Kazanowa, Janusza Witczaka – wójta Chotczy oraz burmistrza
Iłży Jana Rzońcę.
Kierownik rajdu wyjaśnił cel imprezy, przedstawił trasę przejazdu, rozdał okazjonalne znaczki oraz oryginalne
odblaskowe kamizelki. Na całej trasie uczestnicy rajdu
mogli korzystać z pomocy technicznej, której udzielali
panowie z Klubu Turystyki Kolarskiej i Wspinaczkowej.
Każda grupa otrzymała mapki z oznaczoną trasą przejazdu
oraz książeczki wycieczek kolarskich.
O godz. 11 grupy ruszyły z podzamcza w kierunku
Małomierzyc. Trasa była bardzo urozmaicona. Jechaliśmy przez wzniesienia, doliny, równiny i lasy. Droga
była piaszczysta, kamienista i asfaltowa. Uczestnicy rajdu przejeżdżali przez Kotlarkę, Prędocie i Podjedlankę.
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W Małomierzycach zatrzymaliśmy się
w leśniczówce – oazie pięknej przyrody
i ciszy. Organizatorzy wraz z leśniczym
przywitali nas gorącą grochówką, herbatą oraz ciastem. Młodzież w tak pięknym
miejscu mogła odpocząć przy ognisku,
a przede wszystkim nawiązać kontakty
z rówieśnikami z innych szkół. Po odpoczynku i zregenerowaniu sił rajdowcy na
czele z kierownikiem ruszyli w kierunku
Kazanowa. Pokonywanie tej trasy było
okazją do podziwiania pięknej przyrody
okolic Kowalkowa i Ostrownicy.
W Kazanowie czekały na nas atrakcje sportowe: gra w koszykówkę i tenisa
stołowego. Po obiadokolacji dla uczestników rajdu zorganizowane zostało ognisko. Wspaniałej zabawie towarzyszył
śpiew przy akompaniamencie akordeonu. Młodzież wspominała i analizowała awarie rowerowe,
a także opowiadała sobie śmieszne sytuacje, które tego
dnia się zdarzyły. O godz. 22 nastąpiła cisza nocna.
Drugi dzień rajdu rozpoczął się pobudką o godz. 8 i porządkowaniem miejsc noclegowych. Po śniadaniu o godz.
10 uczestnicy rajdu podzielili się na dwie grupy, z których
jedna pojechała przez Wielgie, Łaziska i Chotyze do Ciepielowa. Druga trasę do Ciepielowa pokonywała przez Ranachów Dolny i Stare Gardzienice.
W budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Ciepielowie czekał na nich smaczny obiad. Po krótkim
odpoczynku młodzież ruszyła w kierunku Chotczy.
Chotcza Dolna przywitała naszych rajdowców piękną, słoneczną pogodą. Uczniowie pomimo wielu awarii
i zmęczenia nie kryli zadowolenia. Gospodarze zachęcali
nas do kosztowania różnych smakołyków.
Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim
uczniom i opiekunom za udział w rajdzie i wytrwałość.
Nagrodzili ich wspaniałymi upominkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali kompasy oraz do wyboru kaski, deski do
nauki pływania lub odblaskowe akcesoria do oznakowania
rowerów. Gorąco zachęcali do wzięcia udziału w przyszłorocznym rajdzie „Po szlakach gmin nad Iłżanką”.
Anna Sulima
nauczycielka informatyki w Publicznym Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Ciepielowie
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Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
w bibliotece Publicznego Gimnazjum
Od 1 września 2006 roku w naszej szkole rozpoczęło działalność Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Projekt ten współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego, zaś wdrażany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W tym roku
szkolnym nasza biblioteka otrzymała cztery stanowiska
komputerowe dla czytelników, wielofunkcyjne urządzenia
sieciowe (skaner i drukarka) oraz oprogramowanie multimedialne (Atlas Świata PWN, Słownik Języka Polskiego,
Słownik Wyrazów Obcych, Słownik Ortograficzny, Słownik Poprawnej Polszczyzny, a także multimedialną Encyklopedię Powszechną PWN).
Na serwerze zainstalowane zostało oprogramowanie sieciowe Microsoft SBS 2003 PL Premium Edition. Na stanowiskach roboczych dla czytelników – Microsoft Windows
XP PL Professional i Microsoft Office 2003 PL Professional.
Działalność Centrum ma swoje ściśle określone cele,
do których należą: podnoszenie jakości i dostępności
kształcenia poprzez promocję wykorzystywania nowoczesnych technologii w oświacie, ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej
poprzez internet oraz informacji multimedialnej przez
uczniów i nauczycieli.
Dzięki temu projektowi wspierany będzie proces
ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów,
nauczycieli, a także społeczności lokalnej. Założeniem
działalności Centrum jest także wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.
W znacznym stopniu pracownia ta umożliwi uczniom,
nauczycielom i środowisku lokalnemu dostęp do internetu
poza systemem lekcyjnym. Przy pomocy Centrum będziemy wspierać realizację zadań szkoły zapisanych w podstawach programowych, a także zwiększać potencjał edukacyjny biblioteki szkolnej.
Wspierany będzie także proces integracji młodzieży
w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.
Do otrzymania ICIM szkoła przygotowywała się od

września poprzedniego roku szkolnego. Przygotowano
miejsca w czytelni umożliwiające swobodne rozmieszczenie czterech stanowisk komputerowych i sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, przygotowano instalację elektryczną do zasilania komputerów oraz innych urządzeń.
Urząd Gminy w Ciepielowie we wrześniu 2005 roku
sfinansował szkolenie „Opiekun Centrum Multimedialnego” dla nauczyciela bibliotekarza. Uczestnictwo w tym
kursie zorganizowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie umożliwiło bibliotekarzowi zdobycie odpowiedniej wiedzy
merytorycznej i praktycznej. Właściwe przygotowanie
będzie miało ogromny wpływ na edukację informatyczną
uczniów i czytelników biblioteki. Będzie również gwarancją prawidłowego wykorzystania Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej.
Podczas tegorocznych wakacji pomieszczenie Centrum
zostało odpowiednio zabezpieczone.
Wszystkich chętnych uczniów, nauczycieli i społeczność lokalną zapraszamy do korzystania z Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
codziennie według harmonogramu pracy biblioteki.
Anna Marek
nauczyciel bibliotekarz

Dzień Edukacji Narodowej
13 października 2006 roku odbyła się w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kierunkiem Jadwigi Brody i pani Anny Marek przygotowali przedstawienie dotyczące historii i powołania Komisji
Edukacji Narodowej, ustanowienia dnia 14 października
Dniem Nauczyciela. Zaprezentowali wiersze i piosenki
w dowód szacunku dla pracy nauczyciela, wdzięczności
i podziękowania. O oprawę muzyczną występu zadbał
19
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chór szkolny prowadzony przez Urszulę Bronisz.
Po występie uczniów naszego gimnazjum przewodnicząca samorządu uczniowskiego Renata Sobania w imieniu gimnazjalistów podziękowała Gronu Pedagogicznemu
za dar dzielenia się wiedzą, serdeczność i wyrozumiałość.
Złożyła serdeczne życzenia – zdrowia, szczęścia osobistego oraz sukcesów w pracy zawodowej. Uczniowie
wręczyli kwiaty.
Dyrektor Elżbieta Giemza podziękowała nauczycielom
za trud, jaki wkładają w nauczanie i wychowanie młodzieży.
Następnie dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły.
Nagrody wśród nauczycieli otrzymali:
Marta Balcerowska, Danuta Wiktorowska, Krzysztof Górski, Mirosław Czapka, Aneta Rozwadowska. Uroczyście
obchodzony w naszej placówce Dzień
Edukacji Narodowej podkreśla rolę
szkoły w wychowaniu młodzieży.
Jadwiga Broda
nauczyciel języka polskiego

wiersze i piosenki. Dzieci składały życzenia i wręczały kolorowe Oskary w podziękowaniu za trudną pracę
pedagogiczną. Po zakończonych wstępach głos zabrała
dyrektor Barbara Garganisz. Powitała wszystkich gości, nauczycieli emerytów, pracowników szkoły oraz
nauczycieli. Podziękowała im za trudną i pełną oddania
pracę. Złożyła życzenia dalszych sukcesów i wytrwałości w jakże ważnym i trudnym procesie wychowania
i nauczania młodego pokolenia.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody nauczycielom wręczył również wójt gminy. W tym roku otrzymali je: Elżbieta Giemza – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie im. Jana Pawła II (między innymi
za trud włożony w organizację nadania imienia i sztandaru gimnazjum), wicedyrektor Małgorzata Rusinowska
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie (między innymi za organizację i przeprowadzenie gminnego
konkursu „Mistrz ortografii”) oraz Katarzyna SotowiczStańczuk, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wielgiem i Bąkowej (między innymi za organizację
i przeprowadzenie gminnego konkursu z języka angielskiego „Pokaż język”).

„Ubiorę się odświętnie i wielki dzień
ogłoszę, o wysłuchanie dzieci, nauczycieli proszę” –
Takimi słowami rozpoczęli najmłodsi uczniowie naszej szkoły część
artystyczną z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Na akademię złożyły się

Dom Ludowy już otwarty
Posłuchajcie wszyscy, jaka dla nas radość
Gdyby tak co roku, byłoby to zadość
Drogi Panie Wójcie, tak Ci dziękujemy
I zawsze we wszystkim popierać będziemy
Popierać będziemy i bardzo dziękować
Żeś Dom Wiejski w Wielgiem pięknie odbudował
Wiele pracy włożyłeś – dla naszej wioski poświęciłeś
wiele starania
I oto jesteś u nas osobą zaufania
Że możemy się zwrócić z każdą do Ciebie prośbą
A osoba twoja dość miła nigdy nie była groźbą
Zawsze mile serdecznie każdego pocieszyłeś
20

Więc w Wielgiem od mieszkańców wielkie uznanie
dostałeś
I młodym rolnikom wiedzę przekazujesz
A każdy Ci za to serdecznie dziękuje
Niech żyje sto lat wójt nasz, który lud wiejski szanuje
A my mu w zamian za to te kwiaty ofiarujem
Które są wyrazem wdzięczności, a także podziękowaniem
Co będzie dalej w przyszłości w pamięci w wiosce naszej
zostanie.
W imieniu mieszkańców
sołtys Wielgiego
Kazimierz Lenart
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W sobotnie popołudnie 21 października br. odbył się
pierwszy piknik rodzinny mieszkańców Wielgiego, Marianek i Borowca, połączony z uroczystym otwarciem
Domu Ludowego w Wielgiem.
W programie pikniku było między innymi: uroczyste
otwarcie i poświęcenie Wiejskiego Domu Kultury, przemówienia okolicznościowe, przekazanie mieszkańcom
kluczy do Wiejskiego Domu Kultury, występ zespołu ludowego, zabawa taneczna.
Uroczystości rozpoczęły się od modlitwy i poświęcenia budynku przez proboszcza parafii w Wielgiem księdza
Mieczysława Marchewkę.
Po poświęceniu dokonano przecięcia symbolicznej
wstęgi i otwarcia Domu Ludowego, którego dokonali
wspólnie wójt gminy, sołtys Wielgiego Kazimierz Lenart,
była sołtys Marianek Kazimiera Wojciechowska i przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla.
Następnie głos zabrał wójt gminy:
Drodzy mieszkańcy Wielgiego, Marianek i Borowca!
Kiedy niespełna dwa lata temu powierzyliście mi w wyborach funkcję wójta, jednym z priorytetowych zadań, jakie przed sobą postawiłem, było uregulowanie sprawy od
lat nieukończonej budowy Domu Ludowego w Wielgiem.
„Białego domu”, jak zwykli go nazywać mieszkańcy. Jak
wszyscy wiecie, został wybudowany w stanie surowym już
w 1992 roku, a więc przeszło 14 lat temu. Dla wielu z was
ten „Biały dom” to wyraz tęsknoty i nadziei czegoś lepszego dla rolników, dla innych to niechlubny symbol przemi-

jającego czasu, upadku kółek rolniczych, podupadającego
rolnictwa, upadającej wsi.
14 lat trzeba było czekać, byśmy wspólnie mogli się dzisiaj tu spotkać. Ale czy ktoś z Was wierzył, że w ciągu tych
dwóch krótkich lat da się coś zrobić? Wielu z pewnością
wątpiło. Dzisiaj spotykamy się przed nowym Domem Ludowym, przy nowo wybudowanych asfaltowych drogach,
wodociągu i zmodernizowanym oświetleniu ulicznym.
W ciągu tego krótkiego czasu zmieniło się dużo.
Szanowni Państwo, to wszystko udało się dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu mieszkańców, którzy stworzyli
„Plan rozwoju miejscowości”, radnych, którzy mi zawierzyli, że jeżeli się czegoś bardzo chce, to można zrobić
wiele dobrego dla całej gminy. W tym miejscu chciałbym
podziękować właśnie miejscowym radnym na czele z przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą, zastępcy
przewodniczącego Zygmuntowi Nachyle oraz radnemu
z Marianek Krzysztofowi Chorobowi. To dzięki nim było
możliwe wykonanie tych wszystkich prac dla zrównoważonego rozwoju całej gminy.
Szanowni Państwo, pozwolę sobie wypowiedzieć sakramentalne słowa dzisiejszego popołudnia – „Biały dom”
przestaje istnieć – dzisiaj otwieramy kolorowy Wiejski
Dom Kultury, który będzie służył wszystkim mieszkańcom
Wielgiego, Marianek i Borowca oraz całej społeczności
lokalnej gminy Ciepielów.
Pozwolą Państwo, że na ręce pana sołtysa złożę ten
symboliczny klucz do Domu Ludowego, niech ten budynek
21
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służy społeczeństwu jak najlepiej. Korzystajcie z niego dla
dobra przyszłych pokoleń.
Po wręczeniu aktu przekazania budynku i symbolicznego klucza budynek zmodernizowanego Domu Ludowego został otwarty i przekazany
mieszkańcom Wielgiego, Borowca i Marianek.
Następnie głos zabrał sołtys
Wielgiego, który złożył wójtowi i całemu samorządowi gminy Ciepielów podziękowanie
za to, że wreszcie ukończono
budowę Domu Ludowego,
a zrobił to słowami specjalnie
na tę okazję przygotowanego
wiersza – podziękowania.
Po podziękowaniu wspólnie
z Kazimierą Wojciechowską
i prowadzącym
uroczystość
Kazimierzem Niedzielą wręczyli wójtowi kwiaty.
Po oficjalnej części uroczystości głos zabrał Kazimierz
Niedziela, który opowiedział
wszystkim zebranym historię
budowy Domu Ludowego oraz
całej miejscowości Wielgie.
Kolejnym punktem uroczystości był występ zespołu ludowego. Najpierw wystąpili najmłodsi adepci ludowej muzyki, zespół Ulijanki, później
wystąpił zespół ludowy Po Co Ci To.
Wszystkie dzieci przybyłe na piknik mogły do woli
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wyszaleć się w przygotowanym przez organizatorów
wesołym miasteczku oraz skosztować waty cukrowej.
Dla wszystkich zebranych przygotowano żołnierską grochówkę.
Po występach zespołów ludowych każdy mógł zapoznać
się z wykończeniem budynku,
który jest jednym z najlepiej
wykonanych budynków użyteczności publicznej w całej
gminie. Później rozpoczęła się
zabawa taneczna, która trwała
do białego rana.
Przypomnijmy, czego dotyczyła modernizacja w Domu
Ludowym. Dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem wymagało przeprowadzenia wielu różnorodnych robót
budowlanych, w szczególności
należą do nich: ścianki działowe, tynki wewnętrzne, podłogi
i posadzki, elementy ślusarskokowalskie, stolarka okienna
i drzwiowa, izolacja termiczna
stropu nad pierwszym 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
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kostką brukową kolorową w ilości 1432 m kw., ogrodzenie
siatką od drogi, zbiornik ścieków o poj. 11,7 m sześc. wraz
z przyłączem kanalizacyjnym. Ponadto wykonano instalację centralnego ogrzewania z kotłownią o mocy 50 kW,
instalację wodno-kanalizacyjną wewnętrzną z montażem
białego osprzętu w sanitariatach, instalację wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej oraz instalacje elektryczne
wraz z montażem osprzętu oświetleniowego.
Wiejski Dom Kultury był marzeniem mieszkańców.

Kilka lat temu powstał 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 wszystkim
mieszkańcom, a także gościom przyjezdnym i turystom.
Przede wszystkim sprawi, że mieszkańcy będą mieli miej-
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sce 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 swojej siedziby, nie ma warunków do rozwoju twór-

czości artystycznej i dokumentowania 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, korzystania z doświadczeń i mądrości życiowej
ludzi starszych, a także wyzwoli aktywność społeczną na
rzecz wsi.
Marcin Siwiec

Jak to z bocianim gniazdem w Łaziskach było…
W lipcu tego roku jedna z przechodzących nad Łaziskami burz złamała pień wierzby, na której od około dziesięciu lat znajdowało się gniazdo bociana białego. Gniazdo spadło na ziemię, a cztery dorodne pisklęta zginęły.
Rodzice, stare bociany, w obliczu tego nieszczęścia zapewne w smutku i z głębokim żalem krążyły nad miejscem
tragedii przez kilka dni. Potem zaczęły szukać w najbliższym sąsiedztwie innych miejsc, gdzie można byłoby zrobić nowe gniazdo. Bociany najpierw próbowały zbudować
swój nowy dom na słupie linii elektrycznej, a potem na
kominie jednego z mieszkań.
Na całą sprawę żywo zareagowali mieszkańcy Łazisk
Starej Wsi. Szkoda im było, że jedyne jak dotąd gniazdo
bociana białego w Łaziskach uległo zniszczeniu i obawiali
się, że ptasia rodzina wyprowadzi się z tej pięknej okolicy.

Brak bocianów byłby bowiem wielką stratą dla wsi.
Dowiedziawszy się o tej sytuacji, po konsultacji z wójtem, zwróciłem się z prośbą do Starostwa Powiatowego
w Lipsku o pomoc w zorganizowania odpowiednich urządzeń i sprzętu, aby odbudować gniazdo.
Udało mi się pozyskać nieodpłatnie od starostwa metalowy stelaż, tzn. konstrukcję wykonaną z kątownika, którą
instaluje się na słupie żelbetowym, co pozwala bocianom
na zbudowanie gniazda.
Następnie dostałem z Rejonu Energetycznego w Zwoleniu używany, niepotrzebny słup żelbetowy o długości
12 m.
Mieszkańcy Łazisk Starej Wsi wykopali dół o głębokości około 180 cm i przywieźli ciągnikiem słup z Ciepielowa. Okazało się, że przygotowana wcześniej metalowa
konstrukcja wymaga kilku poprawek ślusarsko-spawalniczych, aby ją stabilnie zainstalować na słupie. Rolnicy
wykonali odpowiednie prace, a następnie umieścili słup
razem ze stelażem w przygotowanym dole i przy pomocy
lin postawili go i obsypali kamieniami i ziemią. Na drugi
dzień jeden z rolników wszedł po słupie na metalową konstrukcję i poukładał różne gałęzie, łodygi i kłącza roślin,
aby ułatwić zadanie bocianom.
24
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Uczestniczyłem w tych pracach i muszę potwierdzić,
że szczególnie trudnym zadaniem było postawienie słupa.
Udało się nam, bo do pomocy zgłosiło się kilkunastu chętnych, silnych i pracowitych mieszkańców Łazisk Starej
Wsi.
Wszystkim zainteresowanym instytucjom oraz mieszkańcom Łazisk, którzy przyczynili się do zorganizowania,
montażu i ustawienia słupa pod bocianie gniazdo, bardzo
serdecznie dziękuję.
Największym podziękowaniem zaś niech zostanie

wdzięczność ptaków, które w ciągu kilku dni oswoiły
się z wybudowaną przez nas konstrukcją i zamieszkały
w gnieździe jak w nowym domu. Zadowolone bociany
mieszkały w nowych warunkach przez prawie miesiąc
i odleciały na zimę.
Mieszkańcy Łazisk już dziś oczekują wiosny i oczywiście powrotu bocianów.
Paweł Jędraszek
kierownik referatu ochrony środowiska,
infrastruktury i inwestycji

Złote Gody
22 października tego roku odbyła się w naszej gminie
piękna uroczystość złotych godów, czyli 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Złote gody obchodziło aż 37 par z terenu
całej gminy.
Uroczystości rozpoczęły się od specjalnie celebrowanej w intencji złotych par mszy św., w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie.
Mszę odprawili ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński oraz
ksiądz doktor Józef, protonotariusz Stolicy Apostolskiej.
1953 r. Ciepielów
Janina i Marian Kapciakowie – Ciepielów Kolonia
Natalia i Czesław Potrząsajowie – Rekówka
Zuzanna i Józef Koziełowie – Stary Ciepielów
Cecylia i Antoni Pawlikowie – Pcin
Janina i Mieczysław Czarneccy – Pcin
1953 Bąkowa
Zofia i Wacław Nowotnikowie – Wielgie
Marianna i Jan Brodowscy – Bielany
Irena i Edward Pastuszkowie - Wielgie
Helena i Jan Główkowie – Łaziska
1954 Ciepielów
Czesława i Stanisław Balczerowscy – Kałków
Anna i Jan Oleksikowie – Ciepielów Kolonia
Helena i Stefan Koziełowie – Ciepielów Kolonia
Aleksandra i Jan Skoczylasowie – Dąbrowa
Teresa i Stanisław Bojscy – Świesielice
Helena i Wiesław Bartosowie – Pcin

1955 Wielgie
Stefania i Jan Sulimowie - Wielgie
Stanisława i Jan Bernatowie – Marianki

1954 Bąkowa
Kazimiera i Jan Łyczakowie – Antoniów
Feliksa i Kazimierz Łyczakowie – Czerwona
Marianna i Stanisław Sudołowie - Łaziska

1955 Pcin
Krystyna i Dionizy Osuchowie – Pcin
Natalia i Tadeusz Grzeszczykowie – Pcin
Helena i Zdzisław Zyzek – Ciepielów Kolonia

1955 Ciepielów
Genowefa i Jan Maciągowie – Gardzienice Kolonia
Anna i Jan Pawlikowie – Rekówka

1956 Ciepielów
Marianna i Stanisław Millerowie – Gardzienice Kolonia
Wiesława i Stanisław Ciepielowscy – Świesielice

1955 Bąkowa
Zofia i Stefan Małaczek – Łaziska

1956 Bąkowa
Wanda i Jan Młynkowie – Anusin
Aleksandra i Stanisław Grelowie – Bąkowa
25
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Marianna i Lucjan Styczniowie – Wielgie
1956 Wielgie
Krystyna i Wacław Markowscy – Wielgie
Marianna i Zygmunt Wajsowie – Kunegundów
1956 Pcin
Marianna i Tadeusz Urbańscy – Kochanów
Zofia i Józef Grzeszczykowie – Wielgie
Krystyna i Stefan Chołujowie – Ciepielów Kolonia
Najpierw życzenia wszystkiego najlepszego złożył
ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński, później w czasie
kazania ksiądz doktor Józef, określając mianem bohaterów wszystkich złotych małżonków, podziękował za to, że
dla wszystkich młodych ludzi są wzorem i żywym dowodem, że instytucja małżeństwa to nie przeżytek, ale ostoja
całego naszego społeczeństwa.
Ksiądz doktor przytoczył badania amerykańskiej socjolog, z których wynika, że jeżeli małżeństwo jest zawarte tylko w urzędzie, a nie w obliczu Boga, to 50 proc.
takich małżeństw kończy się rozwodami. Gdy małżeństwo
zawierane jest w kościele – mówił – ale małżonkowie nie
praktykują swojej religii, to takie małżeństwa rozpadają
się w 33 proc. Jeżeli jednak małżeństwo zawierane jest
w kościele, a małżonkowie uczęszczają na msze święte,
żyją zgodnie z przykazaniami kościelnymi, to tylko 2 proc.
takich małżeństw kończy się rozwodami. A jeżeli jeszcze
małżonkowie codziennie się razem modlą, to na 1400
związków małżeńskich rozpadają się tylko dwa. A więc
trzeba się modlić. Wspólnie przeżywać swoje małżeńskie
życie, zawierzając je Bogu, a dożyje się takich pięknych
jubileuszy małżeńskich, jakich wy dożyliście. Jesteście
bohaterami dzisiejszego świata, ostoją naszego społeczeństwa i za to należy wam się wdzięczność nas wszystkich
– zakończył kapłan.
Po mszy św. jubilaci udali się do budynku Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II. W gimnazjum odbyła się
oficjalna część uroczystości jubileuszu złotych godów.
Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy, który złożył jubilatom najserdeczniejsze życzenia: Szanowni Państwo,
Drodzy Jubilaci!
Spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystości związanej z Waszym długoletnim pożyciem małżeńskim. Pół wieku w małżeństwie to bardzo długo. Wychowaliście dzieci, doczekaliście się wnucząt, a nawet prawnucząt. Wasze związki
wystawione były na różne próby czasu. Z pewnością przeżywaliście chwile trudne, szczególnie gdy zaczynaliście
gospodarować na swoim. Potrafiliście jednak stawiać
czoła przeciwnościom losu, doświadczaliście chwil radosnych i szczęśliwych.
Wasze 50-letnie pożycie małżeńskie zawsze było oparte
na szacunku, miłości, tolerancji i wyrozumiałości. Wasza
miłość sprawiła, że łatwiej mogliście znosić troski codziennego życia.
Dzisiaj dla młodego pokolenia jesteście wzorem godnym naśladowania, bowiem Wasze rodziny zawdzięczają
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swój byt, wychowanie i utrzymanie Waszej ciężkiej pracy,
a nieraz i wielkim wyrzeczeniom.
Chylę przed Państwem czoło i życzę następnych rocznic w małżeństwie.
Niech zawsze Was otaczają życzliwi i serdeczni ludzie,
którzy pomogą w chwilach, gdy będziecie tego oczekiwać.
Życzę Wam długich lat w zdrowiu, szczęściu i pomyślności oraz samych złotych nitek w szarej dzianinie życia.
Szanowni Jubilaci, „By w miłości zaznać nieba, kochać
oraz cierpieć trzeba. Gdy to wszystko zrozumiemy, wielu
rocznic dożyjemy”.
Następnie ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński życzył
drogim jubilatom, aby jesień życia, która spowiła już skronie małżonkom, była najwspanialszym okresem ich życia.
By małżonkowie otaczani byli opieką i troską wszystkich,
przede wszystkim rodzin. By ten pięćdziesięcioletni trud
był nagrodzony wielką miłością rodziny, dzieci, wnucząt
i prawnucząt.
By Matka Boska otaczała ich opieką i pozwoliła

w zdrowiu cieszyć się życiem, z dala od codziennych
trosk, pośród wzajemnej miłości.
Kontynuując uroczystość, wójt gminy odczytał
wszystkim jubilatom list gratulacyjny, a następnie każdej
złotej parze w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Do medali dołączona była specjalna legitymacja z podpisem prezydenta RP i list gratulacyjny. Kwiat wręczał
przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla, a ksiądz
proboszcz przekazał specjalne błogosławieństwa oraz różańce z różanego pachnącego drzewa. Po wręczeniu medali wzniesiono toast szampanem za zdrowie złotych par,
a „Sto lat” odśpiewał zespół ludowy z Wielgiego.
Później przy słodkim poczęstunku zebrani wysłuchali
występu zespołu ludowego i wspólnie wspominali minione lata. Nie wszystkie pary mogły uczestniczyć w uroczystości. Przyczyną były względy zdrowotne. Pomimo to
otrzymają życzenia i medale. Wizytę domową złożą nieobecnym Jubilatom w najbliższym czasie władze gminy.

Kompleks boisk w Bąkowej
Dzięki staraniom wójta oraz samorządu gminy Ciepielów pod koniec sierpnia rozpoczęły się prace budowlane,
w efekcie których 28 września 2006 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku kompleksu boisk sportowych,
w skład których weszły: trawiaste boisko do gry w piłkę
nożną, uniwersalne boisko z kostki do gry w koszykówkę,
siatkówkę oraz piłkę ręczną i utwardzone boisko do gry
w tenisa ziemnego oraz kometkę.
Otwarcia tych wspaniałych obiektów dokonał wójt
wspólnie z wykonawcą, inspektorem nadzoru, dyrektorem
szkoły oraz przedstawicielem uczniów.
Po udanej części artystycznej uczniowie otrzymali od
wykonawcy prezenty w postaci piłek oraz rakiet teniso-
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wych, natomiast wójt z wykonawcą rozegrali minimecz
koszykówki.
O wielkim zadowoleniu z takiego prezentu dla Bąkowej niech świadczy piosenka ułożona przez uczniów do
znanej melodii „Ściernisko”:
Nasz wójt nie jest wcale chytry,
dobre chęci ma.
Z dyrektorem się zmówili,
no i wszystko gra!
Ref:
Jeszcze wczoraj mokro, ślisko,
a dziś piękne jest boisko.
A tu, przy budynku szkoły
tenisowy kort.
Za ten piękny obiekt mili,
dziękujemy Wam
i prosimy, by za rok już
kryty basen stał.
Ref.
Boiska poświęcił ksiądz proboszcz Mieczysław Marchewka, a symboliczny klucz do boisk na ręce Marka
Bryczka, nauczyciela wychowania fizycznego, wręczył
wójt gminy.
Przy okazji otwarcia boisk uruchomiono również długo wyczekiwany podjazd dla osób niepełnosprawnych,
który wraz z ułożeniem przed szkołą chodników z kostki
brukowej bardzo ładnie, a przede wszystkim funkcjonal-

nie wpisuje się w otoczenie placówki. Po uroczystościach
młodzież przybyła ze wszystkich szkół podstawowych
w gminie rozegrała miniturniej siatkówki, a po meczu
wspólnie spotkała się na poczęstunku przygotowanym
przez szkołę w Bąkowej.
Za wysiłek i tak wspaniały efekt uczniowie, rodzice,
pracownicy szkoły oraz cała lokalna społeczność składa
serdeczne podziękowania wójtowi Arturowi Szewczykowi oraz wszystkim, którzy pomogli w realizacji tej pięknej
inwestycji.

W hołdzie nauczycielom
„Aby zachować pamięć o Tych, którzy w najtrudniejszych czasach historii Ojczyzny oświecali i kształtowali
nasze umysły...” – to cytat z księgi pamiątkowej, którą
przekazała Natalia Antonik – przewodnicząca Społecznego Komitetu Odnowy Nagrobka – na ręce dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgiem wraz ze zobowiązaniem do stałej opieki nad grobem państwa Stanisławy i Bolesława Szotów – nauczycieli i wychowawców
wielu pokoleń mieszkańców Wielgiego, w dniu 15 października 2006 roku.
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Uroczyste poświęcenie grobowca poprzedziła msza
święta celebrowana przez księży z parafii Wielgie oraz ks.
Tadeusza Gębkę – wychowanka państwa Szotów. Ksiądz
T. Gębka wspominał warunki, w jakich pracowali nauczyciele w okresie od 1927 roku, ich ogromne zaangażowanie i pasję, z jaką wykonywali swój zawód – powołanie.
Mówił o tym, że nauczyciele pracowali na trzy zmiany
i uczyli 150-180 uczniów. Nauczyciele w tamtym czasie
uczyli kilku przedmiotów, a szkoła w Wielgiem była jedną z niewielu w okolicy, w której uczono dwóch, a nawet
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trzech języków obcych (francuski, niemiecki i rosyjski).
Dla licznie zgromadzonych wychowanków były to piękne
wspomnienia, a dla dzieci i młodzieży – lekcja historii.
Po mszy wszyscy udali się na cmentarz, gdzie ksiądz
Gębka poświęcił odnowiony grób pp. Szotów.
Nowy grób jest repliką poprzedniego i został wykonany za pieniądze zebrane przez Społeczny Komitet Odnowy Nagrobka, który tworzyli: Natalia Antonik, Kazimierz
Giemza, Maria Giemza-Jasińska, Jadwiga Kosior i Zygmunt Owczarek. Z apelem o współfinansowanie przedsięwzięcia komitet zwrócił się do byłych uczniów rozsianych
po całym kraju, a także do społeczności lokalnej. Na apel
odpowiedzieli liczni wychowankowie państwa Szotów
i mieszkańcy wsi Wielgie.
Księgę przekazano ze słowami skierowanymi do przed-

stawicieli samorządu uczniowskiego – „Niech pamięć
o wybitnych nauczycielach i prawych ludziach towarzyszy Wam i Waszym następcom”.
Na grobie została umieszczona księga z wyrytymi słowami: „Pamięć i wdzięczność – naszym nauczycielom
i wychowawcom – uczniowie”.
W uroczystości wzięła udział siostrzenica pani Szotowej wraz z mężem, byli uczniowie – ofiarodawcy, wójt
gminy Artur Szewczyk oraz przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Czapla.
Oby wszyscy nauczyciele doczekali się takiej wdzięczności i pamięci po latach za swoją ciężka pracę, która staje
się w dzisiejszych czasach coraz trudniejsza.
Elżbieta Giemza

Gdzie szukać pieniędzy na modernizację rolnictwa?
Nową szansą jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Podobnie jak ze środkami unijnymi dla rozwoju gminy, także i w rolnictwie otwiera się z nowym rokiem szansa
na pozyskanie pieniędzy na wsparcie i rozwój rolnictwa.
Trzeba jednak wiedzieć, jak je uzyskać i kiedy, a przede wszystkim być do tego przygotowanym. Dzisiaj wspólnie z prezesem ARiMR w Lipsku chcielibyśmy Państwu przedstawić założenia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach którego będzie można pozyskiwać nowe środki na rolnictwo.
W pierwszej kolejności przedstawiamy programy:
1) Ułatwianie startu młodym rolnikom,
2) Renty strukturalne,
3) Modernizacja gospodarstwa rolnych,
4) Grupy producentów rolnych,
Przedstawione programy są inaczej skonstruowane niż dotychczas, dlatego prosimy o uważne ich przestudiowanie. Nowy okres dotacji unijnych to nowe zasady przyznawania dofinansowania.
Aby to Państwu ułatwić, od nowego roku rozpocznie się cykl szkoleń dla rolników, tradycyjnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Wszystkich zainteresowanych już dzisiaj zapraszamy do skorzystania ze szkoleń, z wiedzy
ekspertów, którzy udzielą Państwu odpowiedzi na każde pytanie.
Robert Główka
prezes ARiMR w Lipsku

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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Ułatwienie startu młodym rolnikom
Podstawa prawna
Art. 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE
L 277, str. 1 z 21.10.2005).
Uzasadnienie
Przejmowanie gospodarstw przez młodych rolników
sprzyja pożądanym zmianom strukturalnym w rolnictwie
i prowadzi do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego.
Jednocześnie rozpoczęcie przez młodych rolników samodzielnej działalności wymaga poniesienia znacznych
nakładów finansowych, przeznaczanych m.in. na modernizację gospodarstwa rolnego. Dlatego też konieczne jest
skierowanie środków publicznych na sfinansowanie kosztów związanych z przejmowaniem i unowocześnianiem
gospodarstw rolnych przez młodych rolników.
Cel działania
W ramach działania młodym rolnikom, rozpoczynającym samodzielne prowadzenie działalności rolniczej,
będzie udzielana pomoc w formie jednorazowej premii.
Pomoc będzie przyznawana rolnikom o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, którzy przedstawią i będą
realizować plan rozwoju działalności rolniczej.
Beneficjent
Osoba fizyczna.
Kryteria dostępu
Beneficjent:
1) jest pełnoletni i nie ukończył 40. roku życia w dniu
składania wniosku,
2) po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego,
3) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy
od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego,
4) po przejęciu gospodarstwa rolnego i przez okres co
najmniej jednego roku od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 nr 7,
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poz. 25, z późn. zm.), jako rolnik, z mocy ustawy w pełnym zakresie,
5) będzie prowadził gospodarstwo rolne przez okres co
najmniej pięciu lat od dnia wypłaty pomocy,
6) przedłoży plan rozwoju gospodarstwa rolnego (biznesplan) i w ciągu pięciu lat zrealizuje jego założenia,
w szczególności zrealizuje inwestycje o wartości odpowiadającej co najmniej 50 proc. kwoty otrzymanej pomocy.
Gospodarstwo rolne beneficjenta:
1) będzie stanowiło jego własność lub dzierżawę z zasobu własności rolnej skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
2) ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż
średnia w danym województwie (w przypadku działów
specjalnych produkcji rolnej kryterium minimalnej powierzchni nie jest wymagane) i nie większą niż 300 ha,
3) docelowo w okresie realizacji biznesplanu spełni
wymagane przepisami prawa standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt.
Forma i wysokość pomocy finansowej:
Jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł.
Zasięg geograficzny:
Cały kraj.
Liczba beneficjentów:
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007-2013
wynosi 35,2 tys.
Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba młodych rolników, którym udzielono pomocy
– w podziale na: płeć, kategorię wiekową, rodzaj branży
rolnej (TF 8), powiązanie z działaniem „Renty strukturalne”, wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego, powierzchnię użytków rolnych, wykształcenie beneficjenta,
województwa;
2) całkowita wartość inwestycji – w podziale na płeć,
kategorię wiekową; rodzaj branży rolnej (TF 8), powiązanie z działaniem „Renty strukturalne”, wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego, powierzchnię użytków
rolnych, wykształcenie beneficjenta, województwa.
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Renty strukturalne
Podstawa prawna
Art. 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE
L 277, str. 1 z 21.10.2005).
Uzasadnienie
Umożliwienie producentom rolnym przejścia na rentę
strukturalną wpłynie na przyśpieszenie wymiany pokoleń
w rolnictwie poprzez przejmowanie gospodarstw rolnych
przez osoby młodsze i dobrze przygotowane do zawodu
rolnika, jak również będzie sprzyjać przekształceniom
struktury agrarnej kraju w wyniku przejmowania gruntów
rolnych.
Cel działania
Działanie ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju
oraz przyśpieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród
osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę
rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby dobrze przygotowane
do zawodu rolnika.
Opis działania
Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy
zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności
rolniczej w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom rolnym. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu
rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (bądź własnością
ich małżonka) i którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie stanowiła
źródło dochodu po zaprzestaniu prowadzonej działalności
rolniczej. Grunty wchodzące w skład przekazywanego
gospodarstwa rolnego będą mogły być przejęte w całości
przez następcę, który spełnia następujące warunki:
1) nie ukończył 40. roku życia;
2) po raz pierwszy podejmuje się prowadzenia gospodarstwa rolnego;
3) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do
prowadzenia działalności rolniczej;
4) przedłoży plan rozwoju przejmowanego gospodarstwa rolnego. Grunty wchodzące w skład gospodarstwa
rolnego mogą być przekazane na powiększenie gospodarstwa rolnego innego producenta rolnego, który spełnia następujące warunki:
1) jest producentem rolnym, który nie ukończył 50.
roku życia; 2) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej;
Poziom wsparcia
Podstawowa wysokość pomocy wynosi 150 proc. najniższej emerytury. Wysokość renty strukturalnej może zostać zwiększona o 100 proc. kwoty najniższej emerytury,
jako dodatek na małżonka. Wysokość wsparcia podlega
sumowaniu, z tym że łączna wysokość pomocy nie może

wynosić więcej niż 250 proc. kwoty najniższej emerytury.
Pomoc wypłaca się nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65. roku życia.
Beneficjent
Osoba fizyczna – producent rolny, który:
1) ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku
emerytalnego;
2) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej;
3) prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez co najmniej ostatnie
10 lat, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o pomoc.
Kryteria dostępu
Do złożenia wniosku uprawniony jest producent rolny,
który:
1) posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 3 ha użytków rolnych albo 1 ha użytków rolnych
w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwach małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim oraz przekaże posiadane gospodarstwo rolne:
a) w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na
rzecz następcy gospodarstwo rolne musi być przekazane w całości temu następcy w sposób trwały (nie licząc
działki, którą producent rolny może pozostawić sobie na
potrzeby własne). Powierzchnia przekazanego gospodarstwa na rzecz następcy nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w województwie.
Warunek dotyczący przekazania na następcę minimalnej
powierzchni określonej na poziomie średniej gospodar-
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stwa rolnego w województwie bądź w województwach,
w których średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego
jest wyższa niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju, powierzchnia przekazywanego gospodarstwa
nie może być mniejsza niż średnia gospodarstwa rolnego
w kraju, nie dotyczy zstępnych producenta rolnego.
b) w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na
powiększenie innego gospodarstwa rolnego (nie licząc
działki, którą producent rolny może pozostawić sobie na
potrzeby własne) powierzchnia gospodarstwa po powiększeniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego w danym województwie. W województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego jest wyższa niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju, powierzchnia gospodarstwa
rolnego po powiększeniu będzie mogła być równa średniej
powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju.
Sposób kalkulacji pomocy
% najniższej
Elementy płatności
emerytury
Podstawowa płatność na osobę
150%
Możliwe zwiększenie
Dodatek na małżonka

100%

Suma

250%

Zasięg geograficzny
Cały kraj.
Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007-2013
wynosi 50,4 tys.
Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu: liczba producentów rolnych, którzy przeszli na rentę strukturalną – w podziale na płeć,
wiek, województwa; powierzchnia przekazanych hektarów – w podziale na płeć, wiek beneficjenta, cel, województwa.

Modernizacja gospodarstw rolnych
Podstawa prawna
Art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE
L 277, str. 1 z 21.10.2005).
Uzasadnienie
Gospodarstwa rolne w Rzeczpospolitej Polskiej są
w trakcie dostosowywania się do warunków funkcjonowania na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Konieczne jest wsparcie finansowe inwestycji mających na celu
poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez
modernizację technicznej infrastruktury produkcyjnej,
dostosowanie profilu, skali i jakości produkcji do potrzeb
rynku, poprawę bezpieczeństwa żywności, poprawę warunków utrzymania zwierząt, ochrony środowiska lub
bezpieczeństwa pracy.
Cel działania
Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności sektora rolnego poprzez zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych oraz zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska
naturalnego, higieny produkcji, bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz warunków utrzymania zwierząt.
Zakres pomocy
Pomocy udziela się na inwestycje mające na celu poprawę wyników ekonomicznych lub ochronę środowiska
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naturalnego, poprawę higieny produkcji, zapewnienie odpowiednich warunków pracy lub warunków utrzymania
zwierząt w gospodarstwach rolnych. Pomoc może być
przyznana na inwestycje obejmujące w szczególności:
1) zakup nieruchomości rolnych, budowę lub remont
połączony z modernizacją budynków lub budowli służących prowadzeniu działalności rolniczej;
2) zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń lub
narzędzi do produkcji rolnej, w tym oprogramowania;
3) zakładanie i modernizację sadów lub plantacji wieloletnich;
4) zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki
prowadzenia działalności rolniczej;
5) zakup komputerów i oprogramowania.
Pomoc może być przyznana na inwestycje, mające na
celu dostosowanie gospodarstwa rolnego do standardów
wymaganych przepisami prawa Unii Europejskiej:
1) obowiązujących – pod warunkiem, że inwestycję
podejmuje beneficjent działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” zgodnie z biznesplanem, a dostosowanie
gospodarstwa rolnego nastąpi przed upływem 36 miesięcy
od dnia podjęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego;
2) nowo wprowadzonych - pod warunkiem, że dostosowanie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy
od dnia, w który dany standard stał się obowiązujący dla
gospodarstwa rolnego.
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Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność
rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub
zwierzęcej.
Kryteria dostępu
Inwestycja dotyczy działalności rolniczej,
tj. produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej.
Inwestycja przyczynia się do poprawy
ogólnych wyników gospodarstwa rolnego.
Inwestycja spełnia wymagania określone
przepisami prawa Unii Europejskiej.
Inwestycja nie ma charakteru inwestycji
odtworzeniowej.
Gospodarstwo rolne, którego dotyczy inwestycja, jest prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
W gospodarstwie rolnym są lub będą
spełnione (nie później niż po zakończeniu realizacji inwestycji) minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony
środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt.
Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu (części poniesionych kosztów realizacji
inwestycji). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej
jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne
w ramach działania, w okresie realizacji PROW, nie może
przekroczyć 500 tys. zł. Do realizacji mogą być przyjęte
projekty, których wysokość kosztów kwalifikowalnych
będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł. Ograniczenie to nie
dotyczy projektów obejmujących wyłącznie wyposażenie
gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych.
Poziom pomocy
Poziom pomocy będzie wynosił maksymalnie:
40 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą;

50 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która
w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40. roku
życia;
50 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej na obszarach górskich, innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku
z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
60 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która
w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40. roku
życia, na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach rolnych
objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których
obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
75 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej w związku z wprowadzeniem
w życie Dyrektywy Azotanowej.
Zasięg geograficzny
Cały kraj.
Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach
2007-2013 wynosi 50 tys.
Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba gospodarstw rolnych, które otrzymały pomoc – w podziale na status prawny,
płeć, kategorię wiekową beneficjenta, rodzaj
inwestycji, rodzaj branży rolnej, województwa;
2) całkowita wartość inwestycji – w podziale na status prawny, płeć, kategorię wiekową,
wykształcenie beneficjenta, rodzaj inwestycji,
rodzaj branży rolnej, wielkość ekonomiczną
gospodarstwa, województwa.
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Grupy producentów rolnych
Podstawa prawna
Art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE
L 277, str. 1 z 21.10.2005).
Cel działania
Cel działania realizowany będzie przez dostosowanie
produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup
producentów rolnych do wymogów rynkowych, poprzez
wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, jej centralizacji i dostawy do odbiorców oraz ustanowienia wspólnych zasad dotyczących
informacji o produkcji.
Uzasadnienie
Polscy producenci rolni nie są przekonani do podejmowania wspólnych działań na rynku. Silny indywidualizm
poszczególnych producentów rolnych ogranicza ich zainteresowanie tym działaniem. Proces zmiany zachowań jest
działaniem powolnym, a jego przyśpieszenie następuje
w wyniku zmiany pokoleniowej w rolnictwie. W związku z powyższym kontynuacja działania zapoczątkowanego w poprzednim okresie programowania jest konieczna
w latach 2007-2013.
Opis działania
Pomoc będzie udzielana grupom producentów rolnych
w pierwszym okresie ich funkcjonowania. Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej
działalności, zarówno z budżetu krajowego, jak i z funduszy Unii Europejskiej.
Forma i poziom/wysokość pomocy
Pomoc będzie realizowana w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od dnia wpisu grupy do
rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez
właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa. Stanowiła będzie ona procentowy ryczałt od
wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów
lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach
rolnych jej członków w poszczególnych latach:
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1) 5 proc., 5 proc., 4 proc., 3 proc. i 2 proc. wartości
produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy EUR 1 000 000, odpowiednio w pierwszym,
drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo
2) 2,5 proc., 2,5 proc., 2 proc., 1,5 proc. i 1,5 proc.
wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość
w złotych powyżej sumy EUR 1 000 000, odpowiednio
w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.
Kwota pomocy przewidzianej dla grupy producentów
rolnych nie może przekroczyć równowartości w złotych
kwoty: 100 000 EUR w pierwszym i drugim roku; 80
000 EUR w trzecim roku; 60 000 EUR w czwartym roku;
50 000 EUR w piątym roku.
Beneficjent
Grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy
z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
z 2000 r., Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), które zostały formalnie wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka
właściwego dla siedziby grupy, w okresie objętym PROW
2007-2013.
Kryteria dostępu
Pomoc dla grup producentów rolnych będzie udzielana
na ich wniosek z wyłączeniem sektorów owoców i warzyw, grzybów, orzechów oraz ryb.
Zasięg geograficzny
Cały kraj.
Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007-2013 wynosi 350 grup producentów rolnych.
Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba grup producentów rolnych objętych pomocą - w podziale na grupy powstałe w okresie objętym PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, sektor
i województwa;
2) wysokość obrotu uzyskanego przez grupy producentów rolnych objętych wsparciem – w podziale
na grupy powstałe w okresie objętym PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, sektor i województwa.
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Segregacja odpadów
Zaczyna się trzeci miesiąc segregacji odpadów systemem workowym. Z danych przekazanych przez firmę odbierającą wyselekcjonowane odpady oraz odpady bytowe
wynika, że teraz oddajemy więcej śmieci niż przy dotychczas stosowanym systemie kontenerowym. To bardzo dobra wiadomość, oznaczająca, że powoli przyzwyczajamy
się do nowego sposobu pozbywania się śmieci, a jednocześnie oszczędzamy gminne pieniądze przeznaczone na
ich wywóz.

w Ciepielowie oraz przy wszystkich cmentarzach. Odpowiednio oznakowane pojemniki będą przeznaczone na
szkło i plastik.

Segregowane odpady są częściowo odzyskiwane, co
w jeszcze większym stopniu chroni środowisko dla przyszłych pokoleń.
W najbliższym czasie kontenery do segregacji odpadów zostaną rozmieszone na ulicy Batalionów Chłopskich
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