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Po raz pierwszy w historii naszej gminy, odbyło się Święto 22 Pułku Ułanów Podkarpackich
im. Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Po Mszy Świętej w intencji Pułku Ułanów oraz �ołnierzy
Września 1939 roku na Ciepielowskim stadionie ułani oraz grupa rekonstrukcyjna z okresu II
wojny światowej zaprezentowała pokaz musztry kawaleryjskiej…………..
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Szanowni Państwo!

Sfinansowanie budowy sieci wodociągowej Stary Ciepielów – Ciepielów Kolo-
nia. Spotkanie Wójta Gminy Ciepielów Artura Szewczyka z Prezesem Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Rober-
tem Stępniem, Warszawa, dnia 4 czerwca 2007 r.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk

Ostatnie cztery lata to niewątpliwie okres, który można śmiało
określić „przełomem inwestycyjnym” w naszej gminie. Budowali-
śmy bardzo dużo, przede wszystkim dróg i długo oczekiwanych
wodociągów. Systematycznie zmienialiśmy najbliższe otoczenie, by
nasze miejscowości były coraz piękniejsze.

W ostatnich wyborach samorządowych doceniliście Państwo te
działania, powierzając mi na następne cztery lata urząd wójta gminy
Ciepielów. Jednocześnie swoim wyborem zadecydowaliście Państwo
o kierunkach dalszego rozwoju gminy, a więc jak najszybszym zwo-
dociągowaniu całej gminy, budowy nowych dróg, oczyszczalni ście-
ków oraz dalszego upiększania naszych miejscowości.

Inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje to podstawa mo-
jego programu wyborczego, z którym do Państwa wystąpiłem. Moja
osoba otrzymała poparcie prawie 70% mieszkańców naszej gminy,
co jednoznacznie świadczy, że obrane przeze mnie kierunki działa-
nia są jak najbardziej właściwie i przez mieszkańców oczekiwane.

Dlatego też przez najbliższe cztery lata wspólnie z nowo wy-
braną Radą Gminy będziemy krok po kroku realizować działania,
które w sposób zrównoważony będą rozwijać całą naszą gminę.

Na potrzeby rozwoju gminy opracowałem czteroletni program
inwestycyjny, który mam nadzieję w trzecim kwartale tego roku zo-
stanie zaakceptowany przez Radę Gminy. Ten program na pierw-
szym miejscu zakłada pełne zwodociągowanie gminy do końca obec-
nej kadencji. Oprócz wodociągowania przewiduje także budowę
kilkunastu kilometrów dróg, budowę kilkuset przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz odnowę naszych miejscowości.

Bardzo ambitny plan, jednak według mnie bardzo realny, czego
dowodem już jest obecny rok i ponad 20 zadań inwestycyjnych
o łącznej wartości około 4 milionów złotych przeznaczonych na
tegoroczne inwestycje. Mam nadzieję, że rok 2007 będzie dobrym
początkiem nowej kadencji i tego, co nas czeka przez najbliższe czte-
ry lata. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby Państwa nie
zawieść i spełnić oczekiwania mieszkańców gminy.

Rok 2007 z pewnością w naszej pamięci zapisze się jako rok
budowy dróg. W tym roku, bowiem zaplanowaliśmy wykonanie aż
dziewięć odcinków dróg, co łącznie stanowić będzie prawie 10 ki-
lometrów nowych asfaltowych dróg gminnych. Nasze gminne in-
westycje w połączeniu z działaniami naszego powiatu (budowa drogi
Czerwona – Bąkowa) oraz pracami na drodze krajowej Zwoleń –
Ciepielów, dadzą łącznie ponad 20 kilometrów nowych dróg asfal-
towych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności postanowiliśmy dokończyć drogi, które
w poprzednich latach samorząd już rozpoczął, a więc: przez wieś
Podgórze, Świesielice – Anusin, Ciepielów Kolonia do drogi krajo-
wej, Stary Ciepielów do drogi krajowej, Pcin do drogi krajowej, dro-
ga przez wieś Marianki, ulicę Partyzantów od drogi krajowej i ulicę
Słoneczną w Ciepielowie, wspólnie z powiatem drogę Bakowa –
Podolany. Łącznie w tym roku na drogi przeznaczyliśmy olbrzymią
kwotę około 1,8 miliona złotych.

W zakresie realizacji drogi, na którą złożyliśmy wniosek o finan-
sowanie ze środków unijnych, a więc Gardzienice Stare – Gardzieni-
ce Kolonia – Ciepielów, uzyskaliśmy zapewnie, że nasz wniosek zo-
stał zaakceptowany pozytywnie i będzie zrealizowany w pierwszej
kolejności po uruchomieniu środków unijnych, co jest zapowiedzia-
ne na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2007 roku.

Kontynuujemy budowę wodociągów, w tym roku już zakończy-
liśmy budowę wodociągu we wsi Dąbrowa, obecnie ogłaszamy prze-
targ na budowę wodociągu Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia.
Łącznie w tym roku woda popłynie do około 200 nowych gospo-
darstw domowych. Projektujemy dalsze wodociągi, w tej chwili na
ukończeniu jest projekt wodociągu Pcin – Ranachów „B”, w tym

roku wykonane zostaną jeszcze projekty sieci wodociągowej na po-
trzeby wodociągu: Wólka Dąbrowska – Anusin – Drezno, Gardzieni-
ce Kolonia, Kałków Ogrody, Dąbrowa pod Lasem, Kałków Pniaki
oraz koncepcja wodociągowania północnej strony gminy z umiej-
scowieniem stacji uzdatniania wody w Kunegundowie.

W tym roku inwestujemy również w zakresie oświetlenia ulicz-
nego, doprowadzając oświetlenie do najbardziej oddalonych przy-
siółków w naszej gminie. Przystępujemy także do adaptacji obiektu
po byłej szkole podstawowej w Pcinie na dom kultury, na to zadania
jako jedyna gmina w naszym regionie otrzymaliśmy środki unijne.
Budujemy zespół boisk w Wielgiem, pozyskaliśmy dwie nowe pra-
cowanie komputerowe do szkół w Ciepielowie. O wszystkich za-
planowanych na ten rok zadaniach inwestycyjnych szerzej przeczy-
tacie Państwo na następnych stronach biuletynu.

Inwestycje, choć dla mnie osobiście najważniejsze, nie determi-
nują w całości mojej pracy i pracowników urzędu gminy.

Podczas spotkań, jakie odbyłem z mieszkańcami gminy w czasie
ostatnich wyborów sołtysów i rad sołeckich, zaproponowałem miesz-
kańcom przeprowadzenie reorganizacji oświaty, która spowodowa-
łaby bez potrzeby likwidacji placówek oświatowych oraz bez po-
trzeby budowy nowych budynków szkolnych, rozwiązanie najbar-
dziej niekorzystnych problemów w naszej oświacie, a mianowicie
likwidację dwuzmianowości w szkole podstawowej w Ciepielowie
oraz bardzo długich dojazdów do gimnazjum w Ciepielowie. Rodzi-
ce przyjęli mój pomysł z olbrzymią aprobatą.

Dzisiaj z satysfakcją, mogę powiedzieć, że udało się, pomimo
wielu przeciwności przeprowadzić reorganizację oświaty. W tym
miejscu chciałbym podziękować całej naszej nowej Radzie Gminy,
że ze zrozumieniem jednogłośnie wprowadzono projekt nowej or-
ganizacji placówek oświatowych, który wchodzi w życie już od
1 września 2007 roku.

Wreszcie raz na zawsze zniesiona będzie dwuzmianowość w szko-
le podstawowej i nasze najmłodsze dzieci nie będą wracać do domu
po godzinie 20, zaś młodzież, która kończy szkołę podstawową w Bą-
kowej będzie mogła dalej kontynuować naukę w gimnazjum w wy-
dzielonych salach lekcyjnych w budynku szkoły w Bąkowej.

Także i urząd gminy ulega stopniowej reorganizacji, która ma na
celu stworzenie urzędu przyjaznego wszystkim mieszkańcom. Na
stanowisko zastępcy wójta gminy powołałem wszystkim znanego
doświadczonego pracownika urzędu gminy Andrzeja Hyca. Pan Hyc
zastępuje mnie, tak aby nikt z interesantów nie pozostał nie obsłu-
żony podczas mojej nieobecności. Oddając do rąk Państwa kolejny
numer „Naszej Gminy”, życzę miłej lektury.
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 Urząd Marszałkowski podsumowując realizację Sekto-
rowego Programu Operacyjnego wydał specjalny biuletyn
reklamowo – informujący o najlepiej zrealizowanych pro-
jektach w zakresie Odnowy Wsi na Mazowszu. Na 20 koloro-
wych stronach przedstawiono krok po kroku wszelkie in-
formacje na ten temat. Folder zawiera fotografie i opisy obu
naszych projektów. Największą uwagę spośród wszystkich
przedstawionych
projektów poświęco-
no projektowi odno-
wy parku w Ciepie-
lowie. Tym samym
folder stanowi wspa-
niałą reklama dla na-
szej gminy. Co więcej,
uzyskaliśmy informa-
cję, że modernizacja
naszego parku zosta-
ła wytypowana do
najlepszych i najle-
piej zrealizowanych
tego rodzaju projek-
tów w Polsce.

Inwestycje gminne 2007 roku
Tegoroczny budżet to kontynuacja działań inwestycyjnych roz-

poczętych na szeroką skalę w ubiegłej kadencji. W tym roku na
inwestycje zamierzamy wydatkować podobnie jak w ubiegłym
roku około 4 milionów złotych. To bardzo dużo, patrząc na wydat-
ki inwestycyjne z lat poprzednich.

Ten rok to przede wszystkim rok budowy dróg gminnych.
W tym zakresie z różnych powodów, przede wszystkim dlatego,
że nie ruszyły jeszcze środki unijne i ciągle trwają przygotowania
do budowy dróg na Euro 2012, nastąpił okres spadku cen jakie
oferują wykonawcy dróg. Dlatego też, nasz samorząd postanowił
wykorzystać niskie ceny na rynku usług drogowych i zainwesto-
wał w drogi.

Budowa dróg:
1. droga przez wieś Marianki o długości 2853 mb. – 525.000,- zł.
2. droga Świesielice – Anusin o długości 1370 mb. – 350.000,-zł

(na tę drogę uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości
300.000,- zł).

3. droga przez wieś Podgórze – o długości 800 mb. – 140.000,- zł
(na tę drogę uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 60.000,- zł).

4. droga przez wieś Ciepielów Kolonia do drogi krajowej 79
o długości odcinka 1090 mb. – 205.000,- zł (jest to dokończe-
nie drogi wykonanej wcześniej ze środków SAPARD),

5. droga do miejscowości Pcin od drogi krajowej 79 o długo-
ści odcinka 370 mb. – 70.000,- zł,

6. droga przez wieś Stary Ciepielów od drogi krajowej 79
o długości odcinka 1210 mb. – 230.000,- zł,

7. droga Bąkowa – Jawor Solecki od strony Bąkowej na długo-
ści 1320 mb. – 240.610,- zł (udział gminy 24.061,- zł)

8. ulica Słoneczna w Ciepielowie o długości 250 mb. – 85.000,- zł
9. ulica Partyzantów w Ciepielowie od drogi krajowej nr 79

do drogi powiatowej Ciepielów – Świesielice o długości 320
mb. – 85.000,- zł

Budowa wdociągów:
1. zrealizowaliśmy już budowę wodociągu w miejscowo-

ści Dąbrowa, zadanie z racji wykonania dodatkowych nowych
przyłączy zostało rozszerzone, łącznie więc wydatkowano:
272.500,- zł,

2. budowa wodociągu Stary Ciepielów – Ciepielów Kolo-
nia – około 800.000,- zł (na budowę pozyskaliśmy 150.000,- zł
z Mazowieckiego Programu Rozwoju Mazowsza oraz 350.000,-
zł umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),

3. opracowanie projektu technicznego i dokumentacji geo-
dezyjnej wodociągu grupowego Ciepielów Północ: Stary Cie-
pielów – Ciepielów Kolonia, Pcin – Ranachów „B” –
191.480,- zł,

4. opracowanie projektu technicznego i dokumentacji geo-
dezyjnej wodociągu Wólka Dąbrowska – Anusin – Drezno
– 90.000,- zł,

5. opracowanie projektu technicznego i dokumentacji geo-
dezyjnej wodociągu dla przysiółków Dąbrowa pod lasem,
Kałków Piaski, Kałków Ogrody, Gardzienice Kolonia –
40.000,- zł

6. opracowanie koncepcji wodociągowej „Bąkowa – Pół-
noc” wraz z dokumentacją geologiczną i operatem wodnopraw-
nym – 20.000,- zł

Oświata, kultura, sport:
1. modernizacja wejścia i klatki schodowej z podjazdem

dla autobusów szkolnych w gimnazjum – 44.640,- zł (na bu-
dowę pozyskaliśmy 14.880,- zł z Mazowieckiego Programu Roz-
woju Mazowsza)

2. modernizacja kotłowni w PSP Ciepielów – 20.000,- zł,
3. budowa zespołu boisk sportowych w Wielgiem – 115.000,- zł

(na budowę pozyskaliśmy 70.000,- zł.),
4. pracownie komputerowe dla szkoły podstawowej w Cie-

pielowie oraz gimnazjum w Ciepielowie – o wartości po-
nad 100.000,- zł pozyskane ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

5. adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie
z przeznaczeniem na dom kultury współfinansowany ze środ-
ków UE- Sektorowego Programu Operacyjnego – 254.023,- zł
(w tym 163.923,- zł stanową środki z Unii Europejskiej)

Ochotnicze Straże Pożarne:
1. przebudowa samochodu pożarniczego dla OSP w Cie-

pielowie – 159.000,- zł (udział gminy 14.000,- zł, udział OSP
w Ciepielowie – 5.000,- zł), wniosek o dofinansowanie złożo-
ny został w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowa-
nia Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na większość zadań inwestycyjnych zostały już ogłoszo-
ne przetargi, wykonanie inwestycji planowane jest do koń-
ca września br. Budowa wodociągu Stary Ciepielów – Cie-
pielów Kolonia zaplanowano do wykonania do końca li-
stopada br.

Odnowa wsi na Mazowszu Mazowiecki
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Nowa organizacja placówek oświatowych na terenie gminy
W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Ciepielowie

Uchwały Nr V/30/2007 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie po-
wołania Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, oraz
Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie Nr VI/36/2007 z dnia 13
czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/99 Rady
Gminy Ciepielów z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie założenia
i organizacji Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie,

wójt gminy w Ciepielowie informuje, że od dnia 1 września
2007 roku wprowadza się zmiany w zakresie organizacji placó-
wek oświatowych na terenie gminy Ciepielów.

1. Rozpoczyna działalność Zespół Placówek Oświato-
wych w Ciepielowie, w skład którego wchodzą: Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. dr Papuzińskiego w Ciepielowie, Przedszkole
Samorządowe w Ciepielowie oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Ciepielowie. Zespół Placówek będzie zarządzany przez
jednego dyrektora zespołu i jego zastępców. Połączeniu ulegają
rady pedagogiczne placówek wchodzących w skład zespołu.

2. Znosi się dwuzmianowość w Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. dr Papuzińskiego, poprzez przeniesienie do bu-
dynku Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie nauki w klasach V
i VI szkoły podstawowej w Ciepielowie. Nauka dla uczniów klasy
V i VI odbywać się będzie w czterech wyznaczonych klasach na
II piętrze budynku Publicznego Gimnazjum. W zakresie bezpie-
czeństwa uczniów klas V i VI, po uzgodnieniu warunków z nowo
wybranym dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Cie-
pielowie będą podjęte odpowiednie w tym zakresie przedsięwzię-
cia. W związku ze zniesieniem dwuzmianowości wszyscy ucznio-
wie będą realizować obowiązek szkolny przez cały rok szkolny
tylko i wyłącznie na jedną (pierwszą) zmianę.

3. Z uwagi na duże odległości do siedziby Gimnazjum
w Ciepielowie, od dnia 1 września 2007 roku nauka w Gim-
nazjum odbywać się będzie także w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Bąkowej.

W budynku szkoły podstawowej w wydzielonych salach lek-
cyjnych naukę w Gimnazjum będą pobierać gimnazjaliści klasy
I–III, którzy wcześniej ukończyli szkołę podstawową w Bąkowej.

Z dniem 1 września 2007 roku uruchamia się w Bąkowej trzy
klasy Gimnazjum (po jednym oddziale każdego rocznika). Zajęcia
będą prowadzone przez dotychczasowych nauczycieli Publiczne-
go Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie.

W związku z powyższym od dnia 1 września dowozy do głów-
nej siedziby Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie nie będą reali-
zowane. W zakresie wyposażenia budynku szkoły podstawowej
w Bąkowej i jej przystosowania do nauki gimnazjalistów w okresie
wakacyjnym podjęte zostaną niezbędne w tym zakresie działania.

4. Od dnia 1 września 2007 roku, wójt gminy umożliwi,
wszystkim zainteresowanym rodzicom, realizację naucza-

nia przedszkolnego dzieci w wieku przedszkolnym. Dodat-
kowy nabór do przedszkola, po adaptacji pomieszczeń i dokona-
niu niezbędnych remontów, zostanie uruchomiony z dniem 1 sierp-
nia 2007 roku we właściwych placówkach przedszkolnych na te-
renie gminy.

Powyższe zmiany podyktowane były przede wszystkim dobrem
naszych dzieci uczęszczających do placówek oświatowych gminy
Ciepielów. Zniesienie dwuzmianowości w Ciepielowie, a także znie-
sienie bardzo długich i uporczywych dojazdów uczniów kończą-
cych szkołę podstawową w Bąkowej do siedziby Gimnazjum
w Ciepielowie, z pewnością przyczyni się do lepszych efektów
nauczania naszych dzieci, przynosząc już w najbliższym czasie wy-
mierne korzyści w ich edukacji i prawidłowym rozwoju.

Wybory sołtysów i rad sołeckich
Po wyborach samorządowych, przyszedł czas na wybory soł-

tysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy. Sołectw
jest łącznie 29, z tego dwa połączone osobą tego samego sołtysa.
Zebrania cieszyły się różnym zainteresowaniem, z reguły jednak
z uwagi na małą frekwencję, wybory odbywały się w drugiej tu-
rze. Sołtysami zostali: Chmielewski Zbigniew – Antoniów Czer-
wona, Sumigowski Andrzej – Anusin, Kaczmarski Jan – Biela-
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ny, Szczodra Grażyna – Borowiec, Wietrzyński Eugeniusz –
Bąkowa, Kornak Sławomir – Chotyze, Rusin Tomasz – Ciepie-
lów, Nowak Agnieszka – Ciepielów Kolonia, Ryło Andrzej – Dą-
browa, Kustra Andrzej – Stary Ciepielów, Mróz Jan – Drezno,
Kwiecień Piotr – Gardzienice Kolonia, Rusin Andrzej – Stare
Gardzienice, Matysiak Janusz – Kałków, Fałek Małgorzata –
Kawęczyn, Senderowski Henryk – Kochanów Sajdy, Szczodry
Henryk – Kunegundów, Kosior Bernadeta – Łaziska, Antonik
Janusz – Marianki, Zaborski Krzysztof – Pcin, Pawelczyk Te-
resa – Pasieki, Kupidura Marzanna – Podgórze, Skrzek Tade-
usz – Ranachów B, Borek Teresa – Podolany, Wrzochal Piotr –
Świesielice, Lenart Kazimierz – Wielgie, Bartos Lucyna – Wólka
Dąbrowska, Urbanek Teresa – Rekówka.

Sukcesywnie dobudowujemy nowe linie oświetlenia uliczne-
go na terenie gminy Ciepielów. W dniu 28.06.2007 r. nastąpił od-
biór techniczny nowych linii za łączną kwotę 147 345,50 zł. Poni-
żej przedstawiamy wyszczególnienie prac z podziałem na poszcze-
gólne miejscowości 1. Świesielice, lampy sodowe 25 szt., prze-
wód 1875 mb, 2 skrzynki oświetleniowe 2. Borowiec, lampy so-
dowe 5 szt., przewód 400 mb 3. Marianki, lampy sodowe 1 szt.,
przewód 50 mb 4. Pcin, lampy sodowe 16 szt., przewód 880 mb,
1 skrzynka oświetleniowa 5. Ciepielów Kolonia, lampy sodowe
12 szt., przewód 565 mb, 1 skrzynka oświetlenia ulicznego 6. Cie-
pielów, lampa sodowa 1 szt., przewód 50 mb 7. Pasieki, lampy
sodowe 9 szt., przewód 950 mb 8. Wielgie, lampy sodowe 18 szt.,
przewód 2500 mb 9. Stary Ciepielów, lampy sodowe 23 szt., prze-
wód 1450 mb, 1 skrzynka oświetleniowa 10. Bielany, lampy so-
dowe 6 szt., przewód 450 mb, 1 skrzynka oświetleniowa 11. Gar-
dzienice Kolonia, lampy sodowe 4 szt., przewód 205 mb, 1 skrzyn-
ka oświetleniowa.

Oświetlenie gminy

Wkrótce nowo wybudowane linie będą świeciły, co przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.
Obecnie trwają uzgodnienia z Rejonowym Zakładem Energetycz-
nym w Zwoleniu mające na celu włączenie nowych obwodów
oświetleniowych.

W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współ-
finansowanego przez Unię Europejską uzyskaliśmy dwie nowocze-
sne pracownie komputerowe. W skład pracowni wchodzą między
innymi: 10 stanowisk komputerowych dla uczniów (jednostka cen-
tralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (sys-
tem operacyjny Windows XP Professional, pakiet biurowy Micro-
soft Office 2003), serwer dla pracowni wraz z monitorem i syste-
mem sieciowym Microsoft SBS 2003, drukarka sieciowa, skaner, kom-
puter przenośny wraz z projektorem multimedialnym (w zestawie
stanowią mobilny zestaw multimedialny do prowadzenia prezenta-
cji), urządzenia sieciowe (przełącznik sieciowy, krosownica, okablo-
wanie) i komplet oprogramowania edukacyjnego. Szacunkowa war-
tość obydwu pracowni zainstalowanych w gimnazjum i szkole pod-
stawowej w Ciepielowie wynosi ponad 100 000 zł.

Nowe pracownie komputerowe

Zakończyła się kontrola finansowa urzędu gminy przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Kontrola
przeprowadzana jest co cztery lata i obejmuje całokształt działalności gminy ze szczególnym uwzględnieniem finansów, zamówień
publicznych (przetargów), podatków lokalnych.

Wyniki kontroli są bardzo pozytywne, nie wykazano żadnych nieprawidłowości, a skarbnik i wójt gminy uzyskali same pochwały.
Zdaniem kontrolujących do naszej gminy mogą przyjeżdżać samorządowcy po naukę sprawnego i dokładnego zarządzania finansami
samorządowymi.

Kontrola w Urzędzie Gminy
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W okresie od 27.12.2006 r. do 23.04.2007 r., dzięki łagodnej
zimie trwały prace przy budowie „Sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Dąbrowa, gm. Ciepielów”.
Wodociąg wykonała firma Zakład Usługowy „PROMAR” Krzysztof
Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom. Długość sieci wy-
niosła 3450 mb, długość przyłączy 1939 mb, liczba przyłączy 61.
Wartość wykonanych robót 219 965,80 zł. Dokonano rozszerze-
nia zadania podstawowego o 8 przyłączy, które nie były uwzględ-
nione w projekcie za łączną kwotę 17 819,63 zł. Prace przebiega-
ły sprawnie, choć w trudnych warunkach ze względu na bardzo
zwartą zabudowę miejscowości.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy kolejnej miejscowości będą
korzystali z wody spełniającej warunki fizykochemiczne i bakte-
riologiczne.

Wodociąg na Dąbrowie

W dniu 14 czerwca 2007 r. została podpisana umowa pomię-
dzy gminą Ciepielów a Samorządem Województwa Mazowieckie-
go na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku po byłej
szkole podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem na dom kultury”.
Projekt będzie realizowany w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego i rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie
działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego.

Dzięki temu programowi dokończyliśmy budowę domu ludo-
wego w Wielgiem oraz zmodernizowaliśmy centrum Ciepielowa.
Wniosek o dofinansowanie adaptacji byłej szkoły podstawowej
w Pcinie został złożony w kwietniu 2006 w ramach drugiego nabo-
ru. Projekt przeszedł pomyślnie całą procedurę kwalifikacyjną, nie
został jednak przyjęty do realizacji z powodu braku środków finan-
sowych. W wyniku przesunięcia środków pomiędzy działaniami
przyznano dofinansowanie na realizację w/w projektu. Satysfakcja
tym większa dla naszej gminy, że tylko nasza gmina spośród wszyst-
kich okolicznych otrzymała środki unijne na zadanie inwestycyjne.
Budynek szkoły podstawowej w Pcinie zmieni swój wygląd (na zdję-
ciu powyżej). Projekt obejmuje następujące prace:

1. Wymiana stolarki okiennej;
2. Wykonanie posadzek z wykładzin PCW i płytek gresowych;

Wójt i skarbnik gminy podpisują umowę w Warszawie na sfinansowanie projek-
tu: „Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem
na dom kultury”.

Będzie dom kultury w Pcinie

3. Malowanie ścian;
4. Wykonanie elewacji;
5. Ułożenie chodników z kostki brukowej;
6. Wykonanie ogrodzenia;
7. Remont sanitariatów;
8. Ustawienie wiaty przystankowej i placu zabaw dla dzieci

(powyżej na rysunku).

W wyremontowanej szkole mieścić się będzie siłownia, kawia-
renka internetowa, biblioteka z czytelnią, świetlica wiejska, izba
regionalna, pomieszczenie dla koła gospodyń wiejskich. Zadanie
będzie realizowane w okresie sierpień – październik 2007. Kwota
otrzymanej pomocy wyniesie 163 923 zł.
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczę-
ła z dniem 25 czerwca 2007 r. przyjmowanie wniosków o przy-
znanie renty strukturalnej w ramach nowego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007–2013. Wnioski należy składać we wła-
ściwych Biurach Powiatowych ARiMR.

Rentę strukturalną będzie mógł uzyskać rolnik wpisany do
ewidencji producentów rolnych (prowadzonej przez ARiMR), który
ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma
ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wnioskodawca powi-
nien też prowadzić gospodarstwo rolne, przez co najmniej 10 lat
bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę struktu-
ralną i w tym okresie być ubezpieczonym w KRUS przez co naj-
mniej 5 lat. Rolnik powinien również w dniu złożenia wniosku
o rentę strukturalną podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rento-
wemu i nie zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia
społecznego rolników.

Świadczenie w postaci renty strukturalnej przewidziane jest
dla rolników, którzy przekażą gospodarstwa rolne o powierzchni
użytków rolnych, co najmniej: – 1 ha, w przypadku gospodarstw
położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, ślą-
skim i świętokrzyskim albo – 3 ha, w przypadku gospodarstw po-

Renty strukturalne 2007 łożonych w pozostałych województwach
Gospodarstwo można przekazać następcy lub zbyć powięk-

szając tym samym jedno lub kilka gospodarstw innych rolników.
W przypadku przekazania następcy, musi nim być osoba, która
wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej.

Możliwe jest też uzyskanie renty strukturalnej po przekazaniu
gruntów na cele związane z ochroną przyrody lub zbycie z prze-
znaczeniem użytków rolnych do zalesienia.

Osoba wnioskująca o rentę strukturalną i jej współmałżonek
mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych (wraz
z siedliskiem) i uprawiać te użytki dla zaspokajania wyłącznie po-
trzeb własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 150 % naj-
niższej emerytury. Wysokość świadczenia zwiększa się o 100%
kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje
w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie
warunki dla przyznania renty strukturalnej. Jeśli przekazano go-
spodarstwo o powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha
na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat, podstawowa kwota renty
strukturalnej zostaje powiększona o 15 % najniższej emerytury.
Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc, nie dłużej niż do osią-
gnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.

Marcin Siwiec

27 kwietnia 2007 r. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbył
się III Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Honoro-
wy Patronat sprawował wójt gminy Ciepielów Pan Artur Szew-
czyk, który był jednocześnie fundatorem nagród. Organizator kon-
kursu to Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Koordyna-
torami eliminacji ortograficznych były: w kategorii klas I–III Mał-
gorzata Rusinowska, zastępca dyrektora; w kategorii klas IV–VI
Agnieszka Kowalska, nauczycielka języka polskiego.

W bieżącym roku szkolnym do udziału w III Gminnym Kon-
kursie Ortograficznym zgłoszono 72 uczestników z następujących
szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie
Opiekunowie: Małgorzata Rusinowska, Agnieszka Kowalska,

Katarzyna Hamela;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej
Opiekunowie: Zofia Jaworska, Zofia Pastuszka;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem
Opiekunowie Agnieszka Pietruszka, Alina Niedziela.
W skład komisji konkursowej wchodzili nauczyciele, przed-

stawiciele rodziców: Dorota Siepietowska i Joanna Baryłkiewicz
oraz przedstawiciele urzędu gminy: Artur Szewczyk i Andrzej Hyc.

Celem konkursu było doskonalenie umiejętności ortograficz-
nych, budzenie wrażliwości na poprawność pisowni, kształcenie
umiejętności sprawnego operowania materiałem ortograficznym.

Konkurs ortograficzny cieszy się popularnością wśród uczniów
i nauczycieli-polonistów gminy Ciepielów. Przystępują do niego
laureaci szkolnych konkursów, stąd poziom umiejętności jego
uczestników jest wysoki. Zważając na to, iż w konkursie uczest-
niczą szkolni mistrzowie i wicemistrzowie ortografii, aby wyłonić
najlepszych spośród najlepszych zadania musiały sprawić uczest-
nikom pewną trudność.

III Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”

Przedstawienie słowno-muzyczne pt. „Ortograficzne kłopoty
Jerzyka” w wykonaniu uczniów klasy III pod kierunkiem Małgo-
rzaty Rusinowskiej, skutecznie rozładowało przedkonkursowy
stres, a nawet wprowadziło wesoły nastrój.

Następnie „mistrzowie ortografii” zostali podzieleni na dwie
kategorie wiekowe: klasy I–III, IV–VI i rozpoczęli zmagania ortogra-
ficzne. Każdy uczestnik miał za zadanie m.in. uzupełnić tekst z luka-
mi, rozwiązać ortograficzny rebus, zagadki i krzyżówkę oraz uzasad-
nić pisownie wyrazów. Zadania były ciekawe i urozmaicone, spraw-
dzały nie tylko umiejętności ortograficzne. Ćwiczyły umysł, a po-
przez zabawę ze słowem, doskonaliły poprawność ortograficzną.
Mimo bardzo trudnych tekstów, naszpikowanych trudnymi wyraza-
mi i wyrażeniami, uczniowie zaprezentowali wysoki poziom. Nad-
spodziewanie szybko zakończyli oni pracę nad testami, po czym
odbył się słodki poczęstunek ufundowany przez wójta gminy.
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Po „słodkiej” niespodziance dzieci pod opieką nauczycieli udały
się na pokaz sztuki cyrkowej prezentowany w Publicznym Gim-
nazjum w Ciepielowie. Następnie uczestnicy konkursu relakso-
wali się wśród zieleni naszego parku i na placu zabaw. W tym cza-
sie członkowie komisji sprawdzali i oceniali prace konkursowe.

Kulminacyjnym punktem dnia było ogłoszenie wyników. Sala
konferencyjna Urzędu Gminy była wypełniona po brzegi. Na twa-
rzach widać było napięcie i zniecierpliwienie.

Wójt gminy wyczytywał kolejnych zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych.

Laureaci III Gminnego Konkursu Ortograficznego:
– w kategorii klas pierwszych

I miejsce – Krystian Łęcki – PSP Wielgie
II miejsce – Dawid Boniecki – PSP Bąkowa
III miejsce – Kamil Lenart – PSP Wielgie

– w kategorii klas drugich
I miejsce – Sylwia Wolszczak – PSP Ciepielów
II miejsce – Marlena Farkowska – PSP Ciepielów
III miejsce – Patrycja Chmielewska – PSP Bąkowa

– w kategorii klas trzecich
I miejsce – Daria Rusin – PSP Ciepielów
II miejsce – Klaudia Gołębiowska – PSP Bąkowa
III miejsce – Kinga Kowalczyk – PSP Ciepielów

– w kategorii klas czwartych
I miejsce – Lucyna Bańcerowska – PSP Ciepielów
II miejsce – Katarzyna Burek – PSP Ciepielów
III miejsce – Patrycja wajs – PSP Bąkowa

– w kategorii klas piątych
I miejsce – Kamil Sałbut – PSP Ciepielów
II miejsce – Krzysztof Sobkiwicz – PSP Wielgie
III miejsce – Patrycja Zięba – PSP Ciepielów

– w kategorii klas szóstych
I miejsce – Katarzyna Gębka – PSP Bąkowa
II miejsce – Karolina Wdowiak – PSP Ciepielów
III miejsce – Ilona Kosiór – PSP Ciepielów

Poniesiony trud opłacał się, na twarzach dzieci widniała satys-
fakcja i szczęście, otrzymane nagrody sprawiły, iż byli dumni. Zwy-
cięzcy uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami oraz wspa-
niałymi książkami. Pozostali biorący udział w konkursie, również
otrzymali dyplomy i książki za uczestnictwo.

Radość dzieci była ogromna, a ich niegasnące uśmiechy były
najwdzięczniejszą zapłatą za trud przygotowania tej imprezy.

Nauczyciele i rodzice wchodzący w skład komisji konkurso-
wej otrzymali podziękowania od wójta za organizację i czuwanie
nad prawidłowością przebiegu eliminacji.

Opiekunowie wszystkich zespołów mogą być dumni, zwłasz-
cza, że różnice punktowe w ostatecznej klasyfikacji były niewiel-
kie. Reguły są jednak nieubłagane, a miejsca na podium tylko trzy.

Uwieńczeniem III Gminnego Konkursu Ortograficznego była
pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników konkursu, wójta
i zaproszonych gości na tle Urzędu Gminy.

Miejmy nadzieję, że atmosfera towarzysząca konkursowi, a nade
wszystko wspaniałe nagrody będą zachętą dla uczniów i organiza-
torów na przyszły rok.

Agnieszka Kowalska
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W dniu 15 maja 2007 r. Tadeusz Nachyła z Czarnolasu został
mianowany na stopień podporucznika. Nominację Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej dla zasłużonego żołnierza uczestniczące-
go w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny
światowej wręczył Zbigniew Wieczorek – Komendant Wojskowej
Komisji Uzupełnień w Kozienicach wraz z zastępcą wójta Andrze-
jem Hycem.

Józef Matysiak

Mianowanie na stopień podporucznika

Na początku maja (1–2) na terenie gminy wystąpiły bardzo
silne przymrozki, które spowodowały wiele szkód głownie w upra-
wach ogrodniczych i sadowniczych. W związku z tym zgłoszono
klęskę żywiołową do Wojewody Mazowieckiego. W ślad za tym
wójt gminy powołał Terenową komisję ds. szacowania szkód w go-
spodarstwach rolnych spowodowaną klęską wymarznięcia. W skład
komisji weszli: przedstawiciel Urzędu Gminy, przedstawiciel Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego, Zespołu Doradztwa w Lipsku, przedsta-
wiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej

Klęska wymarznięć 2007 Klęska wymarznięcia objęła wszystkie sołectwa z terenu gmi-
ny. Szkody zgłosiło 250 właścicieli /użytkowników gospodarstw
rolnych/. Wstępnie szacuje się, że powierzchnia użytków rolnych
dotknięta skutkami klęski wynosi ok. 220 ha i dotyczy następują-
cych upraw: jabłonie – ok. 30,00 ha, grusze – ok. 3,00 ha, wiśnie –
ok. 40,00 ha, truskawki – ok. 70,00 ha, porzeczka czarna –
ok. 50,00 ha, aronia – ok. 10,00 ha, malina – ok. 10,00 ha.

Obecnie trwają prace komisji ds. szacowania szkód. Prace te
potrwają do końca lipca br. Po zakończeniu prac protokoły zo-
staną przekazane do Wojewody Mazowieckiego, a rolnicy zainte-
resowani nisko oprocentowanym kredytem klęskowym otrzymają
stosowne opinie do jego uzyskania.

zastępca wójta: Andrzej Hyc

Dnia 9 maja 2007 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II już po raz czwarty odbyły się obchody Dnia Euro-
pejskiego zorganizowane przez Szkolny Klub Europejski, który
zrzesza młodzież szczególnie zainteresowaną edukacja euro-
pejską. Klub jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem mającym
na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających kształtowaniu poczucia wspólnoty europejskiej,
a jego opiekunami są Aneta Rozwadowska, Danuta Wiktorow-
ska oraz Anna Sulima.

Impreza ta miała na celu kształtowanie
postaw proeuropejskich oraz pogłębienie
wiedzy uczniów o państwach Unii Europej-
skiej. Na uroczystość zaproszono Posła do
Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuź-
miuka.

Uroczystość rozpoczęła się montażem
słowno-muzycznym „Europa da się lubić”,
przygotowanym przez młodzież gimna-
zjalną, pod kierunkiem Anety Rozwadow-
skiej, Danuty Wiktorowskiej oraz Anny Suli-
my. Uczniowie wcielając się w przedstawi-
cieli innych państw starali się w zabawny
i wesoły sposób przekazać ciekawe infor-
macje o państwach zjednoczonej Europy.

Rozstrzygnięto konkursy zorganizowane
w ramach obchodów Dnia Europejskiego.
W Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej
pierwsze miejsce zajęła Adriana Łojek. Na-
grodą główną była bezpłatna 5-dniowa
wycieczka do Brukseli, ufundowana

Dzień Europejski
przez Deputowanego do Parlamentu Europejskiego Zbignie-
wa Kuźmiuka. Przedstawiciel biura poselskiego Stefan Bernaciak,
złożył list gratulacyjny na ręce dyrektor oraz wręczył uczennicy
nagrodę. Gratulujemy i mamy nadzieje, że wyjazd do Brukseli bę-
dzie dla Adriany niepowtarzalną przygodą. W konkursie plastycz-
nym „Najciekawsze miejsce w zjednoczonej Europie” pierwsze
miejsce zajęła praca Mileny Pietruszki i Pauliny Mordak z klasy II c.
Autorki pracy otrzymały albumy fotograficzne.
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Dzień Europejski zakończył się konkursem „Klasowa Familia-
da”. Przedstawiciele poszczególnych klas stworzyli szkolne rodzi-
ny, które w przyjaznej i milej atmosferze rywalizowały ze sobą
w trzech rundach rozgrywek. Uczniowie musieli wykazać się
wiedzą na temat państw członkowskich Unii Europejskiej, a także
znajomością ich flag i hymnów. Członkowie zwycięskiej drużyny
otrzymali encyklopedie multimedialne.

Podstawowym założeniem, które przyświecało organizatorom
Dnia Europejskiego było stworzenie imprezy będącej przede

wszystkim okazją do wspaniałej zabawy przy jednoczesnym reali-
zowaniu aspektów dydaktyczno- wychowawczych.

Dzień Europejski był imprezą ciekawą, potrzebną i podnoszącą
prestiż naszej szkoły w środowisku lokalnym. Do organizatorów
kierowano na jego temat wiele ciepłych słów. Sukces ten był moż-
liwy tylko dzięki pracy zespołowej członków Szkolnego Klubu
Europejskiego, ogromnemu zaangażowaniu oraz odwadze i talen-
towi naszych uczniów.

Aneta Rozwadowska

Gardzienice Kolonia, jako nowa wieś i jednostka administra-
cyjna, powstały na polach folwarku Gardzienice przed pierwszą
wojną światową. Dawne Gardzienice zaczęto nazywać Starymi.
Każda z tych wsi posiadała swego sołtysa. Administracyjnie oby-
dwie należały do gminy i parafii Ciepielów.

Z upływem czasu, ze względu na powstanie większych gospo-
darstw w Gardzienicach Kolonii i większej zaradności ekonomicz-
nie osiadłych tu rodzin, ludność obu wsi gospodarczo i socjolo-
gicznie coraz bardziej oddalała się od siebie. Wprawdzie dzieci
łączyła szkoła nazywana wtedy publiczną, jednak dorośli nie gar-
nęli się do siebie. Trzeba dodać, że były to czasy cechujące się
brakiem szacunku dla biedniejszych rolników, a tacy dominowali
Gardzienicach Starych. Część z nich po pierwszej wojnie świato-
wej nie posiadało ziemi w ogóle.

Gardzienice (Stare) w 1880 roku wcho-
dziły w skład gminy i parafii Ciepielów. W tym
czasie do gminy Ciepielów należały również:
Barycz, Ciepielów osada, Ciepielów wieś, Cho-
tyze, Dąbrowa, Goździowa-miedza (Goździak),
Jasieniec Solecki, Kałków (w źródłach Kił-
ków), Kawęczyn, Pcin (Pścin), Pcinołaś (Pści-
nolas), Ranachów, Rekówka i Swiesiełice.

Gardzienice w 1827 roku zamieszkiwało
112, w 1880 roku – 198 osób. Liczba domów
w tym czasie zwiększyła się z 17 do 19. Ten
znaczny przyrost mieszkańców w Gardzie-
nicach w porównaniu z innymi miejscowo-
ściami, nie był czymś wyjątkowym. Przykła-
dowo podamy, że w Ciepielowie liczba miesz-
kańców powiększyła się z 479 do 708, w Ja-
sieniu soleckim z 569 do 764, w Chotyzach
z 112 do 134 (1827–1880).

Z historii Gardzienic Kolonii
Geograficzne położenie Gardzienic nad Iłżanką, dla mieszkań-

ców, było dość korzystne. Przejawiało się to w zapewnieniu wody
i z łąk trawy, nieodzownej w rozwijanej wówczas hodowli bydła
i koni. Poza szerokim pasem łąk nad Iłżanką, bydło wypasano rów-
nież na połach. Świadczył o tym zaznaczony, w źródłach pisanych,
płodozmian dziesięciopolowy. To znaczy, że co parę łat część pól,
aby poprawić ich urodzajność, ugorowano. Zwyczaj ugorowania
przetrwał do lat dwudziestych XX wieku.

Gardzienice, przez Kolonistów nazywane Starymi, w XIX wie-
ku składały się z wsi i folwarku Gardzienice, Goździkowej Miedzy
(Goździaka) i Kalkowa (Kiłkowa).

Goździkową Miedzę, miejscowa ludność nazywała również
Goździokiem. W 1880 roku Goździok składał się z 66 mórg ziemi

i jednego domu. Były to tereny, gdzie wypa-
sano dworskie owce. Stała tam zbudowana
z czerwonej cegły owczarnia. W XX wieku
własność rodziny Szwagierków.

Folwark w Gardzienicach posiadał 1403
morgi ziemi, w tym 774 morgi lasu (55,1%).
Ten duży kompleks leśny obejmował tere-
ny, na północy graniczące z łąkami nad Ił-
żanką, na zachodzie pola wsi Wielgie, na
południu bagna na skraju lasów mieszkań-
ców Kalkowa i Wielgiego oraz na wschodzie
jar, nazywany również kszokami. Ta połać
lasu, po jego wyrębie, w latach 1918–1939
należała głównie do rodzin: Bańczerowskich,
Borowców, Farkowskich, Hamerów, Kapcia-
ków, Kilianów, Kwietniów, Maciągów, Mor-
gasiów, Nachyłów, Piastowiczów, Rogoziń-
skich i Tuźników.

Wspomnianym jarem zwłaszcza w cza-
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sie wiosennych roztopów płynęła woda, Strumień płynął rozdo-
łem przez las i wpadał do starego koryta Iłżanki, po którym do
dziś nie ma prawie śladu. Lat temu 70 stare koryto rzeki zaznacza-
ło się bagnami nie do przebycia.

Przed pierwszą wojna światową ziemie folwarku Gardzienic
rozparcelowano. Okoliczni chłopi wykupili po dosyć przystępnej
cenie działki pól, do których poprzydzielano części składające się
z lasu i łąk. Największą parcelę z budynkami folwarcznymi zakupił
proboszcz parafii Ciepielów ks. Antoni Długosz, dla swego bratan-
ka Wacława Długosza. Kolejnymi osadnikami stały się rodziny: Bań-
czerowskich, Farkowskich, Jabłońskich, Maciejczyków, Madejskich,
Małaczków, Mazurków, Millerów, Moskwów, Rogozińskich, Rutków,
Rzońców, Orłowskich, Paśników, Sawickich, Suwałów, Szwagier-
ków, Szymczaków i Wolskich.

Osadnicy postanowili budować swe domostwa głównie przy
zadrzewionej drodze, częściowo utwardzonej, prowadzącej od Sta-
rych Gardzienic do Kałkowa. Podstawowym budulcem wtedy było
drewno. Rozbierali swe domy i pomieszczenia gospodarcze w po-
przednich miejscach zamieszkania i przewozili je do Gardzienic
Kolonii.

Poważnym problemem dla kolonistów był brak wody. Począt-
kowo głównym źródłem zaopatrzenia stała się rzeka Iłżanka. Tam
pojono bydło i konie, prano bieliznę latem i zimą. Wodę do picia
i gotowania przywożono w cebrach i beczkach z sąsiednich wsi,
głównie ze Starych Gardzienic. Szybko jednak zabrano się do ko-
pania własnych studni. Jedną z nich, przy wysiłku kilku rodzin,
wykopano przy drodze, na granicy pól Paśników i Wolskich, na-
przeciw gospodarstwa Millerów. Ze względu na ciągle ustawiają-
ce się kolejki po wodę, studnia stała się centralnym miejscem życia
społeczności Gardzienic Kolonii.

Wybuch pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 roku nie
sprzyjał gospodarczemu rozwojowi wsi. Kilku młodych mężczyzn
wałczyło na wielu frontach w armiach zaborców i w Wojsku Pol-
skim (1920). Wszyscy szczęśliwie powrócili do domu. Powojenna
inflacja umożliwiła szybszą spłatę zaciągniętych kredytów na kup-
no ziemi.

Mieszkańcy Gardzienic Kolonii odznaczali się znaczną aktyw-
nością zwłaszcza gospodarczą tak w zakresie rozwoju rolnictwa,
sadownictwa, ogrodnictwa, jak i pszczelarstwa. Cechowali się
znaczną asertywnością i dużą świadomością społeczną. Wyróżnia-
li się też wysoką kulturą zachowania.

Na poziom społeczny, kulturalny, oświatowy i nawet patrio-
tyczny mieszkańców, przybyłych tu z różnych okolicznych wsi,
złożyło się kilka przyczyn. Mianowicie, inicjatorem wielu przed-
sięwzięć gospodarczych, społecznych i politycznych był ówcze-
sny poseł Sejmu RP, i zarazem mieszkaniec Gardzienic Kolonii,
Wacław Długosz. Zorganizował on Koło Obozu Zjednoczenia Na-
rodowego w Ciepielowie (1937). Do koła należeli również miesz-
kańcy Gardzienic Kolonii (F. Moskwa, J. Pajączkowski, W. Wolski).
W 1931 roku w Gardzienicach Kolonii powstało Koło Związku
Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Jego członkowie rozwijali działalność
kulturalno-oświatowa (teatr amatorski). Popularyzowali ogrodnic-
two i kwiaciarstwo. Organizowali uroczystości z okazji świąt pań-
stwowych i dożynki. Podobną działalność prowadziło Koło Go-
spodyń Wiejskich. Członkiniami Koła były min. M. Bańczerowska,
G. Fereniec, H. Sawicka, M. Wolska.

Wielu mieszkańców Gardzienic Kolonii stawało się członkami
stowarzyszeń i organizacji tworzonych w Ciepielowie. Mamy tu
na uwadze Gminną Kasę Oszczędnościowo-Pożyczkową (1926)
i Spółdzielnię Mleczarską. Jednym z inicjatorów powołania dru-
giego zrzeszenia był Stanisław Bańezerowski, ojciec Franciszka
(1925). Do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej z Gardzienic
Kolonii weszli Wojciech Rogoziński i budowniczy dawnego, drew-

nianego budynku gminnego w Ciepielowie, Józef Paśnik.
Duże znaczenie oświatowe i religijne miała prenumerowana

prasa. Czytana i podawana sąsiadom oraz znajomym. Wiadomości
z gazet i zasłyszane za pośrednictwem radia z głośnikiem, będące-
go w posiadaniu W. Długosza oraz aparatów radiowych, słuchaw-
kowych (P, Maciejczyka, W. Wolskiego), były relacjonowane i upo-
wszechniane. „Wielkopolanina” prenumerował J. Pajączkowski,
„Plon” – B. Maciejczyk, „Rycerza Niepokalanej” – J. Bańezerowski,
A. Wolska.

Znaczny wpływ na aktywność rolniczo-wytwórczą i społeczną
mieli uczestnicy pierwszej wojny światowej (A. Moskwa, F. Mo-
skwa, W. Miller) i rezerwiści po zwolnieniu z wojska ze służby czyn-
nej. Wielu z nich w Wojsku Polskim pracowało w spółdzielniach
wojskowych i dokształcało się na różnych kursach (B. Maciejczyk,
J. Wolski).

Rezerwiści Gardzienic Kolonii należeli do organizacji parami-
litarnych. Jedną nazywano Rezerwą drugą Związkiem Strzeleckim.
Do Rezerwy należeli: S. Moskwa, F. Moskwa, J. Pajączkowski, W. Wol-
ski. Do Związku Strzeleckiego zaś B. Maciejczyk i J. Wolski.

Rezerwiści i Strzelcy w czasie uroczystości świąt narodowych
ubierali się w zielone bluzy z naszywkami byłych formacji wojsko-
wych (artyleria, łączność). Po wysłuchaniu mszy świętej, jeszcze
w starym, drewnianym kościele, przechodzili na plac koło szkoły.
Tam też parami z kościoła szły dzieci szkolne, gdzie kierownik szko-
ły Stanisław Pietrkiewicz, wygłaszał referat m.in. o wyzwoleniu
Polski przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach brał również udział żyjący jeszcze do 1933
roku powstaniec styczniowy Dominik Łaszczak. Na powstańca
patrzyliśmy z wielkim szacunkiem. Wiadomości o powstaniu,
w tym czasie, były skromne. Według relacji siostry dziadka W. Gron-
kowskiej, powstańcy ukrywali się w okolicznych lasach. Kryjówki
mieli w konarach drzew. Żandarmi rosyjscy bili chłopów, aby ci
wskazywali im miejsca przebywania powstańców.

Duży wpływ na rozwój umysłowy dzieci, mieli nauczyciele.
Początkowo, po powstaniu Gardzienic Kolonii, dzieci uczyli na-
uczyciele tylko w okresie zimy. Nauka odbywała się w domach
w zależności od liczby dzieci ze zmianami co tygodniowymi. Po
zbudowaniu drewnianego budynku szkoły przy drodze między Ko-
lonią a Starymi Gardzienicami z inicjatywy W. Długosza, dzieci od
pierwszej do czwartej klasy uczyły się na dwie zmiany codziennie.
Trzecia i czwarta klasa chodziła do szkoły do południa, a pierwsza
i druga po godzinie dwunastej. W jednej obszernej izbie nauczy-
cielka zadawała cichą naukę przykładowo klasie trzeciej, a z czwartą
prowadziła lekcję głośną.

W 1939 roku w czterech klasach, łączna liczba dzieci z Kolonii
i Gardzienic Starych sięgała 64. W latach trzydziestych do czerwca
1937 roku uczyła nas Bronisława Wrzos. Wielka patriotka. W cza-
sie pożegnania, ostatniego czerwcowego dnia 1937 roku płakała.
Nasza szkoła była jej ostatnim miejscem pracy. Od września 1937
roku uczyła nas Wanda Kołodziej. Stosowała, jak na owe czasy, no-
woczesne metody nauczania. Poza tym, w każdą niedzielę dzieci
wszystkich klas, prowadziła do kościoła. Po wybuchu drugiej woj-
ny światowej, gdy nie obowiązywały już zasady, że do trzeciej kla-
sy na wsi chodziło się dwa, a do czwartej trzy lata, część dzieci
uczęszczała do piątych i szóstych klas w Kałkowie, Wielgiem i Cie-
pielowie. W Kałkowie w piątej klasie uczył nas były pułkownik
Wojska Polskiego, Piotr Chłebicz. Z kolei, gdy chodziłem do szó-
stej klasy w Ciepielowie uczył nas ksiądz Karol Kamiński, który
mówił, gdy niszczono kirkut żydowski, że z tego cmentarza może
być więcej dusz w niebie, niż z naszego katolickiego.

Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej

prof. dr hab. S. Pajączkowski
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W okresie od 19.03.2007 r. do 31.05.2007 r. dokonano remontu
dróg gminnych żużlem. Wykonawcą remontu wyłonionym w dro-
dze przetargu była firma ED-RAF, Rafał Kiełbiowski, Gołębiów 109,
27-300 Lipsko. Na drogi gminne wywieziono 3000 ton żużla i wbu-
dowano w drogi za łączną kwotę 59 820 zł. Dokonano również
profilowanie dróg gminnych równiarką w ilości 169 godzin.

Remont dróg gminnych żużlem
i równiarką w roku 2007

Jesienią 2007 roku zakończą się trwające od ubiegłego roku
prace przy przebudowie odcinka drogi krajowej Ciepielów – Zwo-
leń. Już niedługo będzie można podróżować szybko i bezpiecznie
do Zwolenia

Przebudowa drogi obejmuje:
– nośność 115 kN na oś
– szerokości 7 metrów
– przebudowany system odwodnienia
– renowacja rowów
– modernizacja skrzyżowań (lewoskręty)
– wykonanie zatok autobusowych i ciągów pieszych
– wykonanie poboczy z kamienia
– wykonaniu bitumicznych zjazdów na posesje i z kruszywa na

działki rolne
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Całkowity koszt zadania wynosi 14,5 mln złotych. Wykonawcą
robót jest Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
TRAKT.

Przebudowa krajówki na ukończeniu

W dniach 17–18 maja 2007 roku uczniowie Publicznego Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie uczestniczyli w wyciecz-
ce do Krakowa i Wadowic. Wyjazd ten był nagrodą dla 45 uczniów
naszej szkoły, którzy aktywnie włączali się w życie naszego gimna-
zjum, poprzez przygotowywanie ciekawych, niezapomnianych

Wycieczka Kraków – Wadowice
uroczystości szkolnych, prezentowanych społeczności szkolnej
oraz lokalnej. W gronie tym znalazła się młodzież, która aktywnie
włączyła się w przygotowania uroczystości upamiętniającej mord
jeńców pod Dąbrową, a także uczniowie, którzy przygotowywali
przedstawienia z okazji obchodów Dnia Patrona Szkoły. Zorgani-
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zowanie tego wyjazdu
stało się możliwe dzię-
ki wsparciu finanso-
wemu władz gminy
Ciepielów oraz insty-
tucji z Ciepielowa.

W Krakowie spę-
dziliśmy około 6 go-
dzin. Tutaj wspólnie
z przewodnik iem
młodzież zwiedzała
ciekawe, zabytkowe
miejsca w tym mieście.
Mieli niepowtarzalna
okazję zobaczyć Wa-
wel oraz jego zabytki.
N iezapomnianych
wrażeń dostarczyła „
wspinaczka” do Dzwo-
nu Zygmunta, skąd
mogliśmy podziwiać
przepiękna panoramę
Krakowa. Następnie
podążając za przewod-
nikiem udaliśmy się do
Kościoła Mariackiego,
by podziwiać Ołtarz
Wita Stwosza.

Podążając krakowskimi uliczkami napotkaliśmy na swojej dro-
dze Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Mimo zmęczenia spowodowanego wrażeniami, udaliśmy się
w dalszą drogę do punktu noclegowego w Kobielowie.

Po krótkim odpoczynku zebraliśmy się, by przy ognisku miło
spędzić czas. Naszemu wieczornemu spotkaniu towarzyszył śpiew,

przy akompaniamencie gitary.
Z Torbielowa udaliśmy się do Wadowic, by po raz pierwszy

uczestniczyć w zlocie szkół noszących imię Jana Pawła II. Nasz
pobyt w rodzinnym mieście Karola Wojtyły rozpoczął się przywi-
taniem w Kościele św. Piotra oraz przemarszem z Pocztem Sztan-
darowym do Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tutaj
na Placu Jana Pawła II uczniowie wysłuchali Koncertu przygoto-
wanego przez księży z Zakonu Bernardynów. Pieśni, które popły-
nęły z głośników sprawiły, że opadło nasze zmęczenie i wstąpiły
w nas nowe siły witalne. Uśmiechy oraz pogodne twarze młodzie-
ży były dowodem zadowolenia i radości z pobytu w tym miejscu.

Po koncercie odbyła się Msza św., po której udaliśmy się pod
rodzinny dom Patrona naszego gimnazjum.

Wszyscy uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie byli bardzo
zadowoleni z przebiegu wyjazdu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
aby wyjazd ten był możliwy. Dziękujemy Urzędowi Gminy w Cie-
pielowie na czele z Panem Wójtem Arturem Szewczykiem oraz Panią
Skarbnik Grażyną Szczodrą za pokrycie kosztów związanych z trans-
portem. Pragniemy podziękować Pani Irenie Madziarek, Panu Hen-
rykowi Maziarkowi, Pani Jadwidze Sucheckiej, Panu Markowi Weso-
łowskiemu, Panom Lechowi Lewandowskiemu oraz Mieczysławo-
wi Chołujowi, a także Zakładowi Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych
Dygas Spółka Jawna. Dzięki wsparciu finansowemu tych osób wy-
cieczka ta mogła się odbyć. Dzięki sponsorom uczniowie zobaczyli
miejsca związane z naszym Patronem, ale przede wszystkim mogli
przeżyć niezapomniane chwile. Z całą pewnością na to zasłużyli,
toteż cieszy nas fakt, iż ich dotychczasowa praca na rzecz społecz-
ności szkolnej oraz lokalnej, została doceniona i nagrodzona.

W imieniu uczniów, opiekunów oraz Dyrekcji szkoły składam
gorące podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji
tego wyjazdu. Miłe wspomnienia oraz podarowany przez Władze
Wadowic dąb Jana Pawła II, który wkrótce będzie rósł na naszym
szkolnym placu, będzie ponadczasową pamiątką dla wszystkich
uczestników wycieczki.

Anna Marek
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W marcu br. grupa ponad 80 rolników z terenu gminy Ciepie-
lów odwiedziło po raz kolejny XIII Międzynarodowe Targi Techni-
ki Rolniczej AGROTECH. Wyjazd zorganizował Wójt Gminy Artur
Szewczyk przy współudziale z Panem Janem Bańcerowskim z Ma-
zowieckiej Izby Rolniczej, która zaoferowała bilety wstępu dla
wszystkich uczestników. AGROTECH to jedna z największych tego
typu imprez w Europie.

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 400 wystawców
z całego świata. Z roku na rok wystawa jest coraz większa. Pod-
czas targów zaprezentowano ponad 500 maszyn i urządzeń.

Targi odwiedziło ponad 26 tysięcy osób. Zwiedzający zoba-
czyli najnowocześniejszy sprzęt i wyposażenie dla rolnictwa. Zo-
stały pokazane praktycznie wszystkie marki ciągników rolniczych
dostępne na polskim rynku oraz szeroką gamę sprzętu rolniczego
prezentowaną przez polskich producentów i dealerów zagranicz-
nych koncernów. Można było również zobaczyć całą gamę urzą-
dzeń ogrodniczych, środków do produkcji rolnej i akcesoriów dla
rolnictwa. Oprócz maszyn rolniczych rolnicy mogli skorzystać
z bezpłatnych porad specjalistów. Zostały utworzone punkty kon-

Targi rolnicze AGROTECH w Kielcach

Uczestnicy targów rolniczych „Agrotech 2007”: Lenart Krzysztof, Stępień Robert, Choroś Wiesław, Chyła Zbigniew, Nachyła Karol, Małaczek Ryszard, Piastowicz
Dariusz, Choroś Kazimierz , Pięta Sylwester, Gołębiowski Krzysztof, Siepetowski Krzysztof, Jędraszek Antoni, Kupidura Sławomir, Szwagierek Rafał, Gorczyca Paweł,
Dygas Marian, Bartosz Jan, Sumigowski Andrzej, Nowakowski Dariusz, Wolak Henryk, Wolak Wojciech, Mazurkiewicz Paweł, Sumigowski Dariusz, Pietruszka Karol,
Czapka Andrzej, Jamka Jan, Jamka Tomasz, Markowski Mariusz, Nowotnik Mirosław, Grzejszczyk Renata, Grzejszczyk Leszek, Morgaś Witold, Rogoziński Wojciech,
Lasek Damian, Bartos Łukasz, Gregorczyk Dariusz, Skórkiewicz Marcin, Nachyła Stanisław, Szarpak Anna, Szarpak Łukasz, Kowalczyk Joanna, Wierzbicki Przemy-
sław, Bdzikot Zbigniew, Piotr Główka, Moskwa Edward, Firlej Adam, Mazur Arkadiusz, Asendy Łukasz, Wieczorek Łukasz, Grela Henryk, Grela Mariusz, Budziak
Dariusz, Madejski Marek, Kuc Andrzej, Michał Chmielewski, Arkadiusz Kubas, Bojski Zbigniew, Zieliński Łukasz, Kwiecień Piotr, Walczyk Damian, Gawin Sławomir,
Ostrowski Henryk, Zaborski Paweł, Kupis Damian, Woźniak Cezary, Ryło Michał, Siwiec Krzysztof, Siwiec Tomasz, Janusz Skoczylas, Jamka Zygmunt, Pachniak
Cezary, Pachniak Teresa, Piwowarek Katarzyna, Wawrzak Zbigniew, Tuszyński Dariusz, Góraj Sylwester, Bańcerowski Jan, Dąbrowski Leszek, Fijas Krzysztof, Bąk
Dariusz, Włodarski Grzegorz, Śliwiński Grzegorz, Śliwiński Edward

sultacyjne, w których można było uzyskać informacje na temat
programów rozwojowych, kredytów i możliwości dofinansowa-
nia różnych projektów. Uczestnictwo w targach dało możliwość
udziału w konferencjach, prezentacjach dotyczących rolnictwa.

Marcin Siwiec
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Dnia 26 kwietnia 2007 roku w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Ciepielowie przeprowadzono etap powiatowy Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej ten
organizowany jest dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych
oraz dla uczniów klas I–III szkół gimnazjalnych. W dniu 19 kwiet-
nia 2007 r. wójtowie oraz burmistrz wszystkich gmin powiatu lip-
skiego zostali pisemnie zawiadomieni o miejscu oraz terminie eli-
minacji powiatowych. Do zawiadomienia dołączony został aktual-
ny regulamin imprezy. W piśmie określony został również termin
zgłoszenia drużyn do eliminacji powiatowych. W ww. terminie
zgłoszono 10 drużyn z 5 gmin naszego powiatu (5 drużyn w kate-
gorii szkół podstawowych oraz 5 w kategorii szkół gimnazjalnych,
każda z drużyn zawierała po trzech uczestników). Łączna liczba
uczestników to 30 osób. W eliminacjach brali udział przedstawi-
ciele gmin: Ciepielów, Chotcza, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą.

Naszą gminę reprezentowała drużyna z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Ciepielowie i Publicznego Gimnazjum w Ciepielo-
wie, które zostały wyłonione w eliminacjach gminnych (na zdję-
ciu powyżej uczniowie szkoły podstawowej z Ciepielowa wygrali
eliminacje gminne).

Drużyny i poszczególni zawodnicy musieli spełniać warunki
określone w Regulaminie,

Organizatorami turnieju na terenie powiatu lipskiego byli:
Starostwo Powiatowe w Lipsku
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku
Urząd Gminy w Ciepielowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie

Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym w roku szkolnym 2006/2007

Po sprawdzeniu testów i przeprowadzeniu praktycznej jazdy
rowerem po torze przeszkód wyniki przedstawiają się następująco.

Szkoły Podstawowe:
1. PSP Ciepielów
2. PSP Przedmieście Dalsze
3. PSP Grabowiec
4. PSP Sienno
5. PSP Chotcza

Szkoły Gimnazjalne:
1. PG Ciepielów
2. PG Pawłowice
3. PG Chotcza
4. PG Jawor Solecki
5. PG Rzeczniów

W dniu 9 maja 2007 roku o godzinie 13 odbyło się uroczy-
ste otwarcie wystawy malarstwa Ewy Gołdzińskiej pn. „Słoń-
cem malowane”. W otwarciu wystawy uczestniczyli: Wójt Gmi-
ny Ciepielów Artur Szewczyk, z-ca Wójta Andrzej Hyc, dyrektor
PSP Barbara Garganisz, nauczyciel PSP Iwona Fijałkowska, dyr.
Przedszkola Małgorzata Skoczylas, prezes Fundacji H. M. Pomoc
Irena Maziarek, rodzina autorki prac, czytelnicy oraz młodzież.
Autorka obrazów jest związana z naszą gmina a szczególnie
z miejscowością Ciepielów Kolonia, skąd pochodzi Jej tato. Te-
maty prac malarskich Pani Ewy Gołdzińskiej są różne. Autorka
wykorzystuje technikę naturalizmu- przedstawia pewien wyci-
nek rzeczywistości- chałupy, kapliczki, kwiaty, owoce. Artystka
posiada znakomite wyczucie koloru. Wystawa była czynna do

Wystawa malarstwa Ewy Gołdzińskiej

10 czerwca 2007 roku. Obejrzało ją ponad 200 osób. Cieszyła
się dużym zainteresowaniem środowiska.

Teresa Herbowicz
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W dalszej części posiedzenia radni dyskutowali nad projek-
tem budżetu, który w konsekwencji został przyjęty jednogłośnie.

Czwarta sesja Rady Gminy odbyła się już w roku 2007, a do-
kładnie 31 marca. Radni przyjęli następujący porządek obrad: Spra-

wozdanie Wójta gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2006,

– Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta

Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2006 i udzielenie

absolutorium Wójtowi, – Przyjęcie regulaminu wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzo-

nych przez Gminę Ciepielów, – Podjęcie uchwały w sprawie udzie-

lenia dotacji podmiotom realizującym zadania gminy, – Usta-

lenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności

gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pie-

niężnych, do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatko-

wa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz określenie

organu właściwego w tych sprawach, – Podjęcie uchwały w spra-

wie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

w drodze inkasa należności pieniężnych w formie łącznego zo-

bowiązania pieniężnego stanowiących dochody gminy oraz usta-

lenia terminu płatności, – Sprzedaż nieruchomości stanowią-

cych mienie gminy, – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w bu-

dżecie gminy na 2007 rok.

Posiedzenie piątej sesji odbyło się 30 maja 2007 roku. Po-
rządek obrad przewidywał: Sprawozdanie Wójta Gminy z ostat-

niej sesji, – Interpelacje i wnioski Radnych, – Zatwierdzenie

planu pracy Rady Gminy Ciepielów na rok 2007, – Ustalenie

zasad udziału mieszkańców wsi: Stary Ciepielów i Ciepielów

Kolonia w kosztach realizacji budowy wodociągu przy dobro-

wolnym wsparciu właścicieli nieruchomości, – Zatwierdzenie

sprawozdania finansowego za 2006 rok – rachunek zysków

i strat SPZOZ w Ciepielowie, – Zatwierdzenie sprawozdania

finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej

w Ciepielowie za 2006 rok, – Ustalenie opłaty zaświadczenia

Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie i Przedszkola Sa-

morządowego w Wielgiem, – Powołanie Zespołu Placówek

Oświatowych w Ciepielowie, – Uchwalenie zmian w Statucie

Gminy Ciepielów, – Sprzedaż nieruchomości, – Wyrażenie zgo-

dy na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim na udzielenie

pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Bąko-

wa – Jawor Solecki, – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w bu-

dżecie gminy na 2007 rok,- Podjęcie uchwały w sprawie zacią-

gnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007

roku, – wydanie opinii w sprawie umorzenia wierzytelności

nie podatkowej, – Odpowiedzi na interpelacje i wnioski rad-

W dniu 12 listopada 2006 roku mieszkańcy naszej gminy do-
konali wyboru Wójta Gminy oraz członków Rady Gminy Ciepie-
lów V kadencji.

Wójtem został: Pan Artur Szewczyk

Radnymi zostali: Waldemar Czapla, Krzysztof Zaborski, Balce-
rowski Krzysztof, Choroś Wiesław, Chyła Zbigniew, Dygas Marian,
Grzeszczyk Jerzy, Lenart Kazimierz, Małaczek Marcin, Miller An-
drzej, Mordak Robert, Ostrowski Henryk, Rybak Artur oraz Ryło
Mirosław.

„Panie Wójcie, panowie radni, w imieniu swoim, a także

członków Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie, pragnę

Wam złożyć serdeczne gratulacje. Życzę wytrwałości, zaangażo-

wania, zaniechania sporów dla wspólnego dobra.

Jestem pewna, że mieszkańcy Naszej Gminy dokonali słusz-

nego wyboru, a wy Panowie Radni wraz z Panem Wójtem doło-

życie wszelkich starań aby nasza gmina rozwijała się z korzy-

ścią dla nas wszystkich, że nie zwiedziecie zaufania jakim was

obdarzyło społeczeństwo. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę

wszystkim owocnej współpracy” – powiedziała przekazując nowo
wybranym władzom samorządowym zaświadczenia o wyborze, Prze-
wodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Joanna Baryłkiewicz.

Nowa Rada w swej kadencji odbyła już 6 posiedzeń. Na pierw-
szym z nich w dniu 25 listopada 2006 roku Radni złożyli ślubo-
wanie, dokonano też wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, któ-
rym został Pan Waldemar Czapla oraz zastępcy, został nim Pan
Krzysztof Zaborski.

Rada powołała również Stałe Komisje w skład, których weszli
Komisja Rewizyjna: Artur Rybak (przewodniczący komisji),
Marian Dygas, Marcin Małaczek.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego: Wie-
sław Choroś (przewodniczący), Zbigniew Chyła, Kazimierz
Lenart, Andrzej Miller, Mirosław Ryło.

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych: Robert
Mordak (przewodniczący), Krzysztof Zaborski, Witold Chojak, Je-
rzy Grzeszczyk, Henryk Ostrowski.

Druga sesja odbyła się dniu 5 grudnia, radni podejmowali
decyzje dotyczące wysokości podatków w 2007 roku, ślubowa-
nie złożył Wójt Gminy.

Na trzeciej sesji Rady Gminy, w dniu 28 grudnia 2006 roku
dokonano wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostali nimi: Andrzej Miller,
Witold Chojak, Marcin Siwiec oraz wybrano przedstawiciela Gmi-
ny Ciepielów do Rady SPZOZ w Lipsku którym została Pani Barba-
ra Fundowicz.

Z ostatnich sesji



17

Nasza Gmina – nr 33-34 /styczeń-czerwiec 2007/

nych. Wszystkie uchwały podjęte na tej sesji przyjęte były jedno-
głośnie.

Szósta nadzwyczajna sesja Rady Gminy odbyła się w dniu
13 czerwca. Radni przyjęli następujący porządek obrad: Podjęcie

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/99 Rady Gminy

Ciepielów z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie założenia i or-

ganizacji Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, – Podjęcie

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, –
zaciągnięcie kredytu na realizację projektu ze środków unij-

nych „ Adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie

z przeznaczeniem na dom kultury”. Sesja została zwołana jako
nadzwyczajna w związku z potrzebą szybkiego zabezpieczenia
środków budżetowych na realizację zadania przy wsparci środ-
ków unijnych, w związku z wyznaczonym terminem podpisania
umowy na tzw. Dom kultury w Pcinie.

Już kolejny raz na terenie gminy odbył się Dzień Seniora zorga-
nizowany przez Wójta i Zarządu Gminnego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Obchody rozpoczęły się Mszą
Św. odprawioną w intencji seniorów przez księdza proboszcza
Stanisława Sławińskiego. Po mszy uroczystości przeniosły się do
budynku Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. Wszystkich ze-
branych powitała Pani Krystyna Malaczek: Serdecznie witam, przy-

byłych na nasze dzisiejsze uroczyste spotkanie, z okazji dnia

seniora. To spotkanie Emerytów Rencistów jak również niepeł-

nosprawnych z naszego rejonu gminy Ciepielów. W imieniu

Waszym i własnym witam zaproszonych gości: pana Artura Szew-

czyka z żoną Wójta naszej gminy. Pana Andrzeja Hyca z żoną

Zastępcę Wójta gminy, Księdza Proboszcza parafii Ciepielów,

Panią Elżbietę Giemzę dyrektora szkoły Publicznego Gimna-

zjum, kierowniczkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Ciepielowie Panią Wandę Kowalską, witam nowo przybyłych do

naszego związku. Nasz związek liczy 240 osoby, zmarło tego

roku 10 osób. Więc proszę powstać, uwiecznimy ich chwilą ciszy

Dziękuję. Trzeba podkreślić, że spotkanie nasze odbywa się dzięki

zorganizowaniu i pomocy finansowej Pana Wójta, za co jeste-

śmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy również wdzięczni Księdzu Pro-

boszczowi Parafii Ciepielów za odpra-

wienie mszy świętej i wsparcie ducho-

we, i przybycie na naszą uroczystość,

ślicznie dziękujemy. Trzeba zaznaczyć,

że my seniorzy, ze względu na pode-

szły wiek nie jesteśmy w stanie spraw-

nie zorganizować takiej uroczystości.

A to dlatego, że młodzi Emeryci, Renci-

ści i Inwalidzi nie zapisują się do na-

szego związku. Mamy również dużą

ilość członków którzy nie wywiązują

się z obowiązku płacenia składek

członkowskich co utrudnia pracę na-

szego związku. Nadmieniam, że skład-

ka członkowska wynosi 20 zł rocznie

14 zł wysyłamy do Radomia a 6 zł

zostaje w związku. Z tych pieniędzy,

mamy na zapomogi dla bardzo potrze-

bujących pomocy i na diety, na kwia-

ty w razie pogrzebu. Już jak wspomnia-

łam mamy 240 członków, a wpłaciło

52 osoby, zostaje nam 260 zł ile może-

Dzień seniora
my dać zapomogi? Dlatego zachęcam wszystkich do płacenia

składek co ułatwi nam pracę i wzmocni naszą działalność. Zwią-

zek Emerytów zajmuje się organizowaniem wycieczek krajo-

znawczych, zeszłego roku nie mieliśmy żadnej wycieczki. Dzię-

kuje za wysłuchanie powitania i krótkiej informacji. Życzę wam

dobrego zdrowia, szczęśliwych i dobrych dni w całym roku, żeby

nikt nie chorował. Żebyśmy się spotkali wszyscy w 2008 roku

w tej samej sali. Wszystkiego najlepszego na 100 lat.

Następnie Wójt Gminy złożył seniorom życzenia: Z okazji Dnia

Seniora przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia, dużo zdrowia,

pogody ducha, zrozumienia u dzieci, opieki najbliższych, jak

najwięcej dni spędzonych wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.

Niech każdy dzień dostarcza Wam radości i uśmiech zawsze

w sercach gości, niechaj problemy Was omijają, a wszyscy bar-

dzo Was kochają, Bo jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługu-

jecie!

Po przemówieniach, wzniesiono tradycyjny toast. Seniorzy
śpiewali przygotowane przez siebie przyśpiewki. Następnie wszy-
scy wspólnie spożywali przygotowany przez panie kucharki z gim-
nazjum posiłek.
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wie mają możliwość poznawania kultury i tradycji polskiej, orga-
nizujemy dla nich spotkania teatralne, koncerty muzyczne i spo-
tkania z twórcami ludowymi.

Młodzież uczestniczyła w spotkaniach z pisarzami: gościli
w gimnazjum Pani Elżbieta Isakiewicz, Pan Paweł Zuchniewicz
i Pani Ewa Nowak. Rok szkolny 2006/2007 kończę z poczuciem
dobrze spełnionego obowiązku.

Szkoła jest jedną z najlepiej zorganizowanych placówek w na-
szej gminie i mam nadzieję, że pomimo zmian organizacyjnych
i konieczności realizowania nauczania od września 2007 roku
w dwóch miejscach, uda się ten wysoki poziom utrzymać.

Serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę wszystkim na-
uczycielom, rodzicom i Radzie Rodziców, pracownikom admini-
stracyjnym i technicznym szkoły a także uczniom, dla których szko-
ła jest miejscem poszukiwań nowych wartości i rozwijania wła-
snych talentów, kształtowania swojej osobowości.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Ciepielowie.

Elżbieta Giemza

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie istnieje
od ośmiu lat. W tym czasie placówka pozyskała nowoczesną sie-
dzibę, do której wprowadziliśmy się w lutym 2003 roku. W 2005
roku gimnazjum otrzymało imię wielkiego Polaka „Jana Pawła II”,
uroczystość była sprawdzianem sprawności organizacyjnej dla
dyrekcji, nauczycieli, uczniów i Rady Rodziców.

Obecnie szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce do
nauczania wszystkich przedmiotów i salę gimnastyczną z pełnym
wyposażeniem. Gimnazjum posiada dwie pracownie komputero-
we ze stałym dostępem do Internetu (w tym jedna pozyskana
w projekcie 2007 roku), Internetowe Centrum Informacji Multi-
medialnej (projekt 2006 roku) oraz nowoczesny sprzęt nagłaśnia-
jący i audiowizualny.

W szkole pracuje wykształcona kadra pedagogiczna: 17 nauczy-
cieli dyplomowanych, 7 nauczycieli mianowanych, 3 nauczycieli
kontraktowych i 6 nauczycieli stażystów.

Dzięki tak wspaniałym nauczycielom nasi uczniowie osiągają
bardzo dobre wyniki na egzaminach gimnazjalnych (47/50 pkt
z egzaminu w części humanistycznej Kosior Łukasz i Mordak Syl-
wia, a 48/50 z egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej
Kapciak Kamil i Anna Korczak), należy dodać, że liczna grupa
uczniów uzyskała wyniki powyżej 40/50 pkt. z każdej części egza-
minu. Uczniowie osiągają również sukcesy na konkursach ogól-
nopolskich: w konkursie matematycznym „Kangur” wyróżnienie
uzyskali Korczak Artur i Jamka Paweł, w ogólnopolskim konkursie
języka angielskiego „FOX” wyróżnienie otrzymała Anna Jędraszak.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i pozyskaniu sponsorów
udało się zorganizować dla naszych uczniów trzy bezpłatne lub
niskopłatne wycieczki po Polsce. W wycieczkach uczestniczyli
uczniowie szczególnie zaangażowani w życie szkoły i środowiska
(wyjazd do Krakowa i Wadowic, drugi do Kurozwęk i Szydłowa),
w Górach Świętokrzyskich byli wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przyjaciołom szkoły,
którzy wspierają inicjatywy nauczycieli i młodzieży.

Dzięki funduszom pozyskanym od sponsorów szkoła mogła
zrealizować kilka projektów: wycieczek, imprez szkolnych i śro-
dowiskowych, nagrać płytę z piosenkami w wykonaniu naszych
uczniów i wiele innych równie ciekawych projektów. Nasi ucznio-

Zakończenie roku w gimnazjum

Zakończenie roku szkolnego, wójt gminy składa podziękowanie Pani dyrektor
Elżbiecie Giemzie za dotychczasowe zarządzanie naszym gimnazjum.

W ubiegłym roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku,
jako druga po Ciepielowskim Gimnazjum szkoła z terenu naszego
powiatu, do której uczęszcza bardzo duża liczba młodzież z naszej
gminy, dołączyła do rodzin szkół noszących imię Jana Pawła II.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą koncelebrowali Jego
Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Materski, Dyrektor Wydziału
Katechetycznego Diecezji Radomskiej – ksiądz dr Sylwester Jaś-
kiewicz, dyrektor Stowarzyszenia Młodzieży „Arka” w Radomiu –
ksiądz Andrzej Tuszyński. Dyrektor Mieczysław Mejzner zwrócił
się do gościa honorowego: Jego Ekscelencjo, Najczcigodniejszy

Księże Biskupie. Witam Cię serdecznie w imieniu całej społecz-

ności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku. Proszę o po-

święcenie sztandaru i odprawienie Mszy Świętej w intencji na-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Lipska
dołączył do rodziny szkół noszących imię Jana Pawła II
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uczycieli pracowników i uczniów naszych szkół, szkół, które

będą nosić zaszczytne imię Jana Pawła II. Niech te kwiaty będą

symbolem naszej wdzięczności i wielkiej radości. Bardzo pod-
niosłym momentem było poświęcenie sztandaru. Mszę zakończo-
no „Rotą” Marii Konopnickiej.

Jednocześnie, w tej samej intencji w Sanktuarium Matki Bo-
skiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem mszę św. odpra-
wił ksiądz rektor Józef Lasak.

Następnie, uroczystości kontynuowano w budynku szkoły.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego. Dy-
rektor Mieczysław Mejzner w imieniu całej społeczności szkolnej
serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości na uroczystości
nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku imienia
Jana Pawła II i wręczenia sztandaru: gościa honorowego, Jego Eks-
celencję Księdza Biskupa Edwarda Materskiego, księdza dr Sylwe-
stra Jaśkiewicza – dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji
Radomskiej, księdza dziekana Eugeniusza Frączyka, księdza Andrzeja
Muszyńskiego – dyrektora Stowarzyszenia Młodzieżowego „Arka”
w Radomiu, Siostry „Sercanki”, poczty sztandarowe szkół i organi-
zacji Strzelec, a wśród nich poczet Gimnazjum im. Jana Pawła II
z Ciepielowa, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Janusza Skibiń-
skiego, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Jerzego Jona, dyrek-
tor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu Edy-
tę Wójcik, radnych Sejmiku Mazowieckiego Henryka Maziarka i Ma-
riana Lasotkę, Przewodniczącego Rady Powiatu Lipskiego Józefa
Sosnowskiego, Radę Powiatu Lipskiego, starostę Powiatu Lipskie-
go Romana Ochyńskiego i wicestarostę Teresę Gontarczyk, wój-
tów i przedstawicieli samorządów gminnych (Janusza Witczaka –
Chotcza, Artura Szewczyka – Ciepielów, Stanisława Porę – Sienno,
Leszka Walczyka – Tarłów, Tadeusza Góralskiego – Lipsko) oraz
wszystkich przybyłych na naszą uroczystość.

Witamy was bardzo gorąco w murach naszej szkoły, po staro-
polsku, polonezem przygotowanym przez uczniów pod kierun-
kiem Ewy Mirakowskiej.

Polonez zakończono recytacją:
„Polonez przejdzie po drzewach i pozostanę drżący
I będę odgłosy ostatnie kwiatami po halach zbierał
I u najcichszych źródeł tej duszy hymn wymodlę.
Z najcichszych tonów mszalnych w tęsknotach idąca era”

Usłyszeliśmy fragment „Sonetu V” napisanego przez dziewięt-
nastoletniego maturzystę Karola Wojtyłę – kontynuował dyrektor
Mieczysław Mejzner.

Nasi uczniowie również odegrali doniosłą rolę przy wyborze
patrona. W tym miejscu przybliżę Państwu naszą drogę do patro-
na: 1 IX 2002 roku w wyniku reformy systemu oświaty powstał
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku. Od razu rozpoczęto
poszukiwanie kandydatów na patrona. Pojawiło się wiele propo-

zycji m.in: Jan Kochanowski, Władysław Reymont, Witold Gom-
browicz, Władysław Grabski. Rozbieżne wyniki sondaży wśród
uczniów i nauczycieli zmusiły nas do przesunięcia momentu wy-
boru patrona. Po dwóch latach 28 września 2004 r. przystąpiliśmy
ponownie do prac związanych z wyborem patrona. Pojawiła się
nowa propozycja „Bohaterowie Dąbrowy”. Po dwóch miesiącach
fascynacji, pojawiły się jednak pierwsze wątpliwości. W listopa-
dzie padano nową propozycję – Zbigniew Oleśnicki. Zarządziłem,
by każda z grup (nauczyciele, uczniowie, zespół ds. nadania imie-
nia i rodzice) zaproponowała po dwie kandydatury w terminie do
15 grudnia. 21.12.2004 na posiedzeniu zaprezentowano wszyst-
kie kandydatury na patrona: Bohaterowie Dąbrowy, Zbigniew Ole-
śnicki, Jan Nowak Jeziorański, Jan Paweł II, Władysław Reymont.
W okresie styczeń – marzec 2005 zostały przeprowadzone lekcje
otwarte przybliżające kandydatury. Na kwiecień 2005 zaplanowa-
no głosowania. 31 marca 2005 roku uczniowie naszej szkoły zna-
leźli się na czuwaniu nocnym w Częstochowie. Świat ujrzał wspa-
niałą lipską młodzież, która jako przedstawiciel całej Polski, modli-
ła się o zdrowie Ojca Świętego. Byliśmy we właściwym miejscu
i o właściwej porze strzegąc honoru Polaków. 2 kwietnia o godz.
21.37 Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. 4 kwietnia 2005 r. odbył
się apel połączony z modlitwą Anioł Pański w intencji zmarłego.
Samorząd Uczniowski ufundował białe wstążeczki na znak żałoby
i Księgę kondolencyjną. W szkole na I piętrze powstało specjalne
miejsce, gdzie każdy mógł umieścić na ścianie swoje myśli.

Rozpoczęły się wybory kandydata. 6.04.2005 młodzież,
12.04.2005 grono pedagogiczne i 15.04.2005 rodzice w tajnych
głosowaniach wybierają na patrona Jana Pawła II i podejmują sto-
sowne uchwały 30.06.2005 wystąpiłem do Rady Powiatu z wnio-
skiem o podjęcie uchwały nadającej Zespołowi Szkół Ponadgim-
nazjalnych imię Jana Pawła II. Wniosek został uchwalony jedno-
głośnie 30.09.2006.

W październiku odbyły się wycieczki do miejsc związanych
z Janem Pawłem II. Maturzyści odwiedzili Częstochowę, nauczy-
ciele – Bachledówkę, Krzeptówki, Łagiewniki i Franciszkańską 3.
Kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach
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podarował nam obraz i pamiątkowy krzyż. Uczniowie byli na wy-
cieczce w Ludźmierzu, Wadowicach i Krakowie.

3.11.2005 biskup radomski Zygmunt Zimowski wyraził zgodę
na nadanie imienia naszemu Zespołowi Szkół i udzielił błogosła-
wieństwa. 11.11.2005 podczas pobytu w Watykanie odwiedziłem
grób Jana Pawła II i otrzymałem apostolskie błogosławieństwo
papieża Benedykta XVI dla całej społeczności szkolnej.

W listopadzie 2005 wychowawcy prowadzili lekcje wycho-
wawcze na temat „Musicie od siebie wymagać” poświęcone pa-
tronowi szkoły Janowi Pawłowi II wg scenariusza Joanny Wolak.
14.12.2005 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wybrano projekt
Karoliny Majewskiej zagospodarowania miejsca poświęconego
patronowi. W tajnym, dwustopniowym głosowaniu dokonano
wyboru wizerunku patrona na sztandar. 16.12.2005 zamówiono
wykonanie sztandaru w pracowni Haftu Artystycznego Krystyny
Duchniak w Radomiu.

Konkursy: 25.11.2005 konkurs szkolny na najlepszą kremów-
kę papieską; 15.12.2005 w LCK odbyła się V edycja konkursu re-
cytatorskiego „Kreować głosem” – twórczość Jana Pawła II; 3 lute-
go 2006 młodzież zaprezentowała naszego patrona w konkursie
Radia Kielce Super szkoła; 20.04.2006 w konkursie „Moje spotka-
nia z papieżem Polakiem” uczennica Ewelina Ciupa zajęła II miej-
sce; maj 2006 konkurs plastyczny.

Akademie: 19.10.2005 uroczysty apel szkolny z okazji Dni Pa-
pieskich; 16.11.2005 w kościele św Trójcy
w Lipsku wieczór poezji pt. „Papież, który
był poetą”; 19.12.2005 apel szkolny pod ha-
słem „Musicie być mocni mocą miłości;
31.03 2006 (dla młodzieży szkolnej)
i 2.04.2006 dla mieszkańców Lipska
w pierwszą rocznicę śmierci papieża Pola-
ka w LCK akademię połączoną z prezentacją
multimedialną;

21 marca 2006 otrzymaliśmy błogosła-
wieństwo kardynała Stanisława Dziwisza
i dar – portret patrona z jego autografem
widoczny na sali. 29.03.2006 ZSP w Lipsku
został przyjęty do rodziny szkół noszących
imię Jana Pawła II; 27 i 28.05.2006 młodzież
spotkała się z papieżem Benedyktem XVI na
Krakowskich Błoniach. 9.06.2006 uroczyste
wręczenie aktu nadania imienia i przekaza-
nie sztandaru.

Przewodniczący Rady Powiatu Lip-
skiego Józef Sosnowski odczytał i wrę-
czył dyrektorowi Akt Nadania Imienia
Szkole. Z wielką radością pogratulował
wyboru patrona. Dyrektor zaprezento-
wał akt całej społeczności szkolnej. Pa-
dły słowa podziękowania:

Jego Ekscelencjo Księże Biskupie,
Panowie Kuratorzy Oświaty, Panie Prze-
wodniczący Rady Powiatu, Panie Staro-
sto, Szanowni Goście. Dziś spełnia się
nasze marzenie. Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
już jest żywą pamiątką w naszym mie-
ście po jednym z największych Polaków
w historii Ojczyzny. Jesteśmy świadomi
odpowiedzialności jaką nakłada na nas
wielkość postaci patrona. W imieniu
całej społeczności szkolnej pragnę go-
rąco zapewnić, że uczynimy wszystko,

byśmy tego imienia byli godni.
Zobowiązujemy się do kształtowania pokoleń wzorując się na

życiu i naukach naszego patrona. Dołożymy wszelkich starań, aby
każdy uczeń znalazł tu staranną opiekę wychowawczą i dydak-
tyczną, wszechstronny rozwój, zrozumienie i życzliwość. Swoją
pracę będziemy traktować jako zaszczytne powołanie. Tak wspa-
niały patron zobowiązuje nas do solidnej i wytężonej pracy. „Musi-
cie od siebie wymagać…” przypomina nam na każdym kroku. Je-
stem przekonany, że nasza placówka z każdym dniem będzie co-
raz lepsza. Mając dobrą i uczynną kadrę, zaangażowaną młodzież
i prawdziwych przyjaciół można osiągnąć bardzo wiele. Tej współ-
pracy, wysiłku, uporu w działaniu i wielkiej mądrości wymaga od
nas Patron i Ojczyzna. Naszym wielkim szczęściem jest liczne gro-
no przyjaciół.

Dziś pragnę wam bardzo serdecznie podziękować za każdy
przejaw życzliwości.

W sposób szczególny dziękuję za ufundowanie sztandaru
i miejsca Patrona. Wszystkich dotychczasowych fundatorów sztan-
daru i osoby, które zadeklarowały finansowe wsparcie poprosimy
za chwilę o wbicie symbolicznych gwoździ.

Kolejnym punktem uroczystości było wbijanie gwoździ przez
sponsorów, fundatorów i przyjaciół. Wśród nich znaleźli się Artur
Szewczyk – wójt gminy Ciepielów, Elżbieta Giemza – dyrektor
Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, przedstawiciele grona
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pedagogicznego i uczniów: Anna
Marek i Paulina Mordak. Funda-
torami byli również Henryk Ma-
ziarek – radny Sejmiku Mazowiec-
kiego, właściciel firmy „Rolmot”
oraz Marek Wesołowski –właści-
ciel Stacji Obsługi Pojazdów.

Nastąpił kulminacyjny mo-
ment uroczystości – przekazanie
sztandaru. Przewodnicząca Komi-
tetu Rodzicielskiego Katarzyna
Wilczyska-Furmanek odczytała
Akt Fundacyjny. Chorąży pocztu
sztandarowego rodziców Marek
Kołodziej przekazał dyrektorowi
sztandar. Po oddaniu należnych
honorów sztandarowi dyrektor
przemówił do uczniów z pocztu
sztandarowego:

Sztandar to nasz najcenniej-
szy symbol. To wyraz więzi rodzi-
ców, uczniów i nauczycieli. Prze-
kazuję go pod waszą opiekę.
Strzeżcie go jak prawdziwego skarbu. Niech słowa naszego patro-
na „Musicie od siebie wymagać…” będą waszym życiowym dro-
gowskazem.

Następnie przekazał go w ręce chorążego pocztu uczniow-
skiego – Damiana Witczaka, który również ucałował sztandar. Na-
stępnie zaprezentował sztandar zebranym.

Kolejny etap – ślubowanie na sztandar rozpoczęto od odśpie-
wania hymnu rodziny szkół noszących imię Jana Pawła II. Usłysze-
liśmy mocny, rytmiczny i miarowy głos uczniów:

My, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana
Pawła II w Lipsku

Ślubujemy uroczyście: przestrzegać zasad i postanowień statu-
tu, dbać o honor i dobre imię szkoły, wytrwale zdobywać wiedzę
i doskonalić umiejętności, nie zawieść zaufania rodziców i nauczy-
cieli, wymagać od siebie i pracować nad doskonaleniem charakte-
ru, bronić prawdy i godności człowieka, służyć Polsce i rozwijać
postawę obywatelską, wzorować się na życiu i naukach naszego
patrona Jana Pawła II.

W imieniu dyrekcji tekst ślubowania odczytała Justyna Kaczor
– wicedyrektor. W imieniu uczniów głos zabrała przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego Karolina Faber.

Wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście moją nadzieją – tak
mówił Jan Paweł II do nas młodych. Pozostawił nam ogromne dzie-
dzictwo. Był niestrudzonym przewodnikiem po drogach miłości,
wiary i nadziei. Uczył nas tolerancji, dialogu i wybaczania. Nawoły-
wał do wolności od egoizmu, nienawiści, niemoralności, obojęt-
ności. Ukazywał nam młodym bezcenną wartość polskiej kultury
otwartej na dialog z innymi narodami. Nie chcemy zawieść jego
nadziei i będziemy pamiętać, to co nam mówił, że Polska potrze-
buje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj.
W imieniu całej społeczności uczniowskiej dziękuję rodzicom
i wszystkim fundatorom za wielki dar, jakim jest dla nas ten sztan-
dar. Dziękujemy. Na dowód wdzięczności uczniowie wręczyli róże
zaproszonym gościom.

Następnie delegacje stowarzyszeń i fundatorów miejsca dla
patrona poprowadzeni przez dyrektora, udali się na pierwsze pię-
tro w celu jego poświęcenia i odsłonięcia. Dyrektor rozpoczął
prośbą: Polsce są potrzebni ludzie otwarci na świat, ale kochają-

cy swój rodzinny kraj. Jego Ekscelencjo, Najczcigodniejszy księ-

że Biskupie, w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku proszę o poświęce-

nie tego wyjątkowego miejsca. Po ciepłych słowach i życzeniach
biskupa Edwarda Materskiego nastąpił moment odsłonięcia obra-
zu. W imieniu fundatorów aktu odsłonięcia dokonali: Jego Eksce-
lencja Biskup Edward Materski, Teresa Gontarczyk, Karolina Ma-
jewska, Karolina Faber i dyrektor Mieczysław Mejzner. Dyrektor
zaprezentował Księgę pamiątkową „Droga do patrona” wykonaną
pod jego kierunkiem przez Agnieszkę Surowiecką i Elżbietę Mie-
rzejewską (nauczycielki ZSP w Lipsku) i poprosił o pamiątkowe
wpisy. Przebieg uroczystości był na żywo transmitowany na salę
gimnastyczną dzięki pomysłowości Marka Kierasińskiego – nauczy-
ciela przedmiotów zarządzania informacją. Przekaz dźwięku i ob-
razu był możliwy dzięki nowoczesnym komputerom Macintosh,
które otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie oglądania księgi, uczniowie Ogniska Muzycznego
z Sienna pod kierunkiem dyrektor Alicji Sołtys, śpiewem umilali
czas wszystkim zebranym na sali.

Następnie oddano głos Pawłowi Juchniewiczowi – autorowi
książek o Janie Pawle II tj.: „Nasz papież, historia życia Karola Woj-
tyły”, „Papież rodzin”, „Cały Twój”, „Zwycięzcy”, „Jestem z Wami”,
„Lolek-młode lata papieża”, „Cuda Jana Pawła II”. W wystąpieniu
„Jan Paweł II – wierny w przyjaźni” dziennikarz przybliżył wiele
ciekawostek z życia patrona. Wykład wzbogacił prezentacjami
multimedialnymi. Znów na sali zabrzmiał mocny i ciepły głos pa-
trona.

Po przemówieniach gości i wyprowadzeniu sztandaru rozpo-
częła się część artystyczna. Na wstępie wiersz C. K. Norwida i pieśń
„Góralu czy ci nie żal?” w przepięknej interpretacji wykonała ab-
solwentka naszej szkoły Kinga Kaczor (studentka Krakowskiej
PWST zagrała w filmie „Karol – człowiek , który został papieżem”).
Następnie w konwencji papieskich spotkań z młodzieżą, ucznio-
wie pod kierunkiem ks. Szymona Muchy zaprezentowali scenki
z życia patrona. Szkolny chór przypomniał kilka ulubionych pie-
śni Jana Pawła II. Prezentacje multimedialne odtwarzane przez
Marka Sowę pozwalały na przeniesienie się myślami w czasie. Na
zakończenie głos zabrał dyrektor Mieczysław Mejzner. wszystkim
dedykując słowa Ojca Świętego:

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobro drugiemu tyl-
ko sam był dobroczyńcą – równocześnie obdarowany jest wdzięcz-
nością tego drugiego.
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Organizatorem I Gminnego Konkursu Matematycznego Zadań
Tekstowych „Zadanie dla Asa” był pan Krzysztof Musielewicz na-
uczyciel matematyki z PSP w Ciepielowie.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej, Ciepielowie
i Wielgiem 16 maja 2007 roku odbył się konkurs matematyczny
„Zadanie dla Asa” – I etap szkolny. Powołano szkolne komisje kon-
kursowe. Konkurs odbył się w sześciu kategoriach wiekowych.
Przeprowadzony został zgodnie ze scenariuszem i regulaminem.
Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu w PSP w Ciepielowie
otrzymali dyplomy i słodkie upominki ufundowane przez szkolny
sklepik „Grosik”. Do II etapu w/w konkursu z każdej szkoły z klas
IV-VI zakwalifikowało się po trzech uczniów z największą uzy-
skaną liczbą punktów w etapie szkolnym.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej 28 maja 2007
roku o godzinie 900 odbył się II etap (gminny) konkursu matema-
tycznego dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI „Zadanie
dla Asa”. Uczniowie klas I-III zgodnie z regulaminem nie brali udziału
w II etapie. Powołano komisję konkursową w składzie: Krzysztof

Zadanie dla Asa
Musielewicz – przewodniczący, Teresa Michalec, Elżbieta Wajs. Kon-
kurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. W w/w konkur-
sie wzięło udział 33 uczniów ze szkół: PSP w Bąkowej; PSP w Cie-
pielowie i PSP w Wielgiem.

Laureaci gminnego etapu konkursu „Zadanie dla Asa” z klas IV-VI:
Klasa IV: Wajs Patrycja – PSP Bąkowa, Synderowska Sylwia –

PSP Ciepielów, Lewandowski Przemysław – PSP Ciepielów;
Klasa V: Sulima Jakub – PSP Wielgie, Niziołek Mateusz – PSP

Bąkowa, Głocka Klaudia – PSP Ciepielów;
Klasa VI: Miler Jakub – PSP Ciepielów, Kozieł Przemysław –

PSP Ciepielów, Bieńkowski Maksymilian – PSP Ciepielów.
Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-

my oraz nagrody rzeczowe-niespodzianki zakupione ze środków
pozyskaych na mocy osobistych starań organizatora od prywat-
nych sponsorów: LENARD Spółka Jawna oraz wydawnictwa GWO.
Fundatorom za przekazane nagrody, nauczycielom za pomoc
i uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję.

Z dniem 31 grudnia 2007 roku upływa termin wymiany ksią-
żeczkowych (zielonych) dowodów osobistych. W związku z po-
wyższym, aby uniknąć długiego oczekiwania na nowy dowód oso-
bisty należy:

– w najbliższym czasie złożyć wniosek o wymianę dowodu
osobistego w Urzędzie Gminy Ciepielów – Referat Spraw Obywa-

Nowe dowody osobiste telskich i Społecznych pokój nr 22 (II piętro), tel. (048)3788046.
Do wniosku należy dołączyć dwa zdjęcia lewego półprofilu

twarzy z widocznym lewym uchem.
Osoby starsze, które mają trudności z poruszaniem się mogą

skorzystać z Usług Fotograficznych. Usługi fotograficzne mogą być
wykonywane indywidualnie lub grupowo w danej miejscowości.

Po 1 stycznia 2008 roku osoby, które nie dokonają wymia-
ny dowodu osobistego nie będą mogły załatwić żadnych spraw
urzędowych.

Kierownik USC: Barbara Rojecka

W konkursie na regionalne lub lokalne programy wyrówny-
wania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku ogło-
szony przez Kuratorium Oświaty w warszawie, nasza gmina otrzy-
mała największe dofinansowanie spośród wszystkich jednostek
samorządowych w powiecie. 63 tysiące złotych już od nowego
roku szkolnego wydamy dodatkowo na zajęcia pozalekcyjne. Dla
porównania dofinansowanie otrzymała jeszcze gmina Chotcza
w kwocie 6800 zł i miasto Lipsko w kwocie 32000 zł.

63 tysiące na zajęcia pozalekcyjne Zajęcia pozalekcyjne określone we wniosku przygotowanym
i złożonym przez wójta gminy (po konsultacjach z dyrektor i na-
uczycielami gimnazjum), przewidują miedzy innymi funkcjonowa-
nie: trzech sekcji piłki nożnej, sekcję piłki siatkowej dziewcząt
i chłopców, sekcję taneczno-akrobatyczną, sekcję tenisa stołowe-
go oraz sekcję turystyczno-krajoznawczą. W ramach tej ostatniej
zorganizowany zostanie rajd rowerowy z wyposażeniem wszyst-
kich uczestników w kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe oraz
wycieczka w Góry Stołowe. Zajęcia będą odbywać się we wszyst-
kich placówkach na terenie gminy.
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W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie w dniu 20
kwietnia 2007 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarką dla dzie-
ci Wiolettą Piasecką. Autorka mieszka i pracuje w Elblągu. Jest au-
torką kilku wspaniałych i pouczających baśni dla najmłodszych
czytelników.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z przedszkola, oddziału
„0”, oraz z klas 1-3, łącznie około 80 osób. Dzieci bardzo dobrze się
bawiły, słuchały z zaciekawieniem naszego gościa. Był też czas na
pytania, z czego uczestnicy skorzystali zasypując pisarkę pytania-
mi dotyczącymi nie tylko pisania książek, ale pojawiły się też pyta-
nia, np. o wiek, bądź rodzinę.

Po części oficjalnej można było zakupić książki napisane
przez autorkę i otrzymać autograf oraz zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie.

Spotkanie trwało ponad godzinę. Wszyscy byli zadowoleni i nie
odczuli zmęczenia. Spotkaniem z autorką chcemy zachęcić do
czytania już od najmłodszych lat.

Teresa Hrerbowicz

Wioletta Piasecka w GBP w Ciepielowie

W dniach od 16 kwietnia 2007 do 15 maja 2007 w Urzędzie
Gminy w Ciepielowie działał punkt pomocy przy wypełnianiu
wniosków o dopłaty bezpośrednie 2007. Rolnikom pomagały czte-
ry osoby przeszkolone w zakresie dopłat bezpośrednich przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lipsku. Udzie-
liliśmy pomocy ponad 300 rolnikom z terenu gminy.

Zasady wypełniania wniosków zmieniają się praktycznie co
roku. W tym roku wprowadzono „płatność zwierzęcą”, przysługu-
jąca rolnikowi, który w okresie 1 kwiecień 2005 – 31 marzec 2006
posiadał zarejestrowane krowy, owce, konie, kozy oraz w roku 2006
miał zadeklarowane trwałe użytki zielone. Rok 2007 jest ostatnim,
w którym można było dokonywać zmian w zakresie trwałych użyt-
ków zielonych. W stosunku do roku poprzedniego zmieniło się
również pojęcie „działki rolnej”. Obecnie stanowi ona zwarty ob-
szar gruntu o powierzchni ponad 10 arów, na której uprawiana

Punkt pomocy dla rolników

jest dana grupa upraw (uzupełniona lub jednolita). Płatność do
gruntów rolnych zgodnie z obowiązującym prawem będą wypła-
cane od 1 grudnia 2007 r.

Jak co roku, pod koniec maja w naszej szkole, mają miejsce
obchody Dnia Matki i Ojca. W tym roku szkolnym postanowiliśmy
przygotować koncert, który dedykowaliśmy wszystkim rodzicom.
Efekt kilkutygodniowej pracy nauczycieli oraz uczennic ze scholii
obejrzeć można było 30 maja 2007 r.

Część artystyczną rozpoczęła Natalia Bańcerowska, prezentu-
jąc słowo wstępne. Podczas koncertu zebrani na sali gimnastycz-
nej rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście wysłuchali utwo-
rów: „Jej portret”, „Będziesz moją damą”, „Nie jesteś sama”, „Wio-
sna” oraz pieśni „Bo świat to my”. Aranżacje muzyczne zostały przy-
gotowane przez ks. Wojciecha Białka oraz Szymona Jaworskiego –
ucznia klasy III a.

Piosenki przeplatane były tekstami zaczerpniętymi z książek.
Pojawił się fragment prozy Karola Wojtyły oraz fragmenty z „Ewan-
gelii według Piłata” Ericha Emanuela Schmidta, a także rozdziały

Dzień Matki i Ojca w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie
z książki „Dom pełen miłości” Dobsona. Dotyczyły one roli rodzi-
ny, roli matki i ojca. Dawały wskazówki jak wychować mądre, ko-
chane i kochające dziecko.

Występ uczniów przygotowany pod kierunkiem ks. Wojciecha
Białka, Katarzyny Kosno oraz Anny Marek, dostarczył oglądającym
mnóstwa wzruszeń.

Towarzyszyła temu przepiękna dekoracja, wykonana przez
Agnieszkę Sierpińską. Nie obyło się bez bisów. Było to kolejnym
dowodem świadczącym o niezwykłych zdolnościach naszych
uczniów.

Po występie odbyło się wręczenie podziękowań dla sponso-
rów, którzy wspierają działalność szkoły oraz poczęstunek, w któ-
rym uczestniczyli uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście.

Anna Marek
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W minionym roku szkolnym na terapię logopedyczną uczęsz-
czało 84 uczniów, w tym: 16 z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wielgiem, 36 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie,
27 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej oraz od marca
2007 r. 6 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie.

Podobnie jak w roku ubiegłym dzieci z Bąkowej miały możli-
wość korzystania z terapii w swojej szkole, natomiast dla pozosta-
łych uczniów zajęcia odbywały się w budynku Urzędu Gminy
w Ciepielowie. Bardzo cieszy fakt, iż dojazdy na terapię logope-
dyczną nie zniechęciły rodziców, ale wręcz przeciwnie zaowoco-
wały jeszcze lepszą współpracą i zrozumieniem podstawowych
zasad terapii.

Podsumowanie i zakończenie zajęć logopedycznych dla dzie-
ci ze szkół w Ciepielowie i ze szkoły w Wielgiem, odbyło się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie. W spotkaniu z ro-
dzicami i uczniami wzięli udział: wójt gminy Artur Szewczyk, dy-
rektor Barbara Garganisz, dyrektor Elżbieta Giemza i dyrektor Do-
rota Korczak. Tak uroczyste zakończenie było nagrodą za trud i nie-
dogodności związane z dojazdami na zajęcia. Jednocześnie obec-
ność wójta i pań dyrektor jest dowodem zainteresowania i troski
problemami dzieci z wadami wymowy. W tym roku szczególne
podziękowania uczniowie jak i ich rodzice skierowali pod adre-
sem wójta gminy, który tak jak obiecał, zlecił odnowienie sali,

Nowy gabinet logopedyczny

w której mieści się gabinet logopedyczny. Zostały pomalowane
ściany, zamontowane „werticale” do okien oraz zakupiono nowe,
dostosowane do potrzeb terapii logopedycznej meble.

Pomimo, iż dużo mówi się o wyrównywaniu szans, o objęciu
szczególna opieką dzieci z różnego rodzaju deficytami, to rzadko
kiedy mamy możliwość obserwowania działań podjętych w tym
celu. Nasza gmina pod tym względem może być przykładem, że
wystarczy dobra wola i trochę chęci, aby wyjść naprzeciw proble-
mom dzieci. Ładnie wyglądający i odpowiednio wyposażony gabi-
net logopedyczny oraz zainteresowanie dorosłych sprawia, że
uczniowie mają więcej zapału do ćwiczeń oraz więcej radości
z uczęszczania na zajęcia.

Anna Grandos
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Język angielski jest obecny w polskiej szkole już od lat 90-tych,
jednakże z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej znacznie
zwiększył się nacisk na nauczanie tego języka już od najmłodszych
lat. Uczniowie poznają język angielski nie tylko na obowiązkowych
zajęciach, lecz również w ramach kółek zainteresowań. Formą za-
chęty do poznawania języka obcego w szerszym zakresie jest or-
ganizowany w naszej gminie konkurs pt. „Pokaż język” pod patro-
natem Wójta Gminy Artura Szewczyka.

30 maja 2007 w PSP w Bąkowej odbyła się II edycja tego kon-
kursu. Wzięło w nim udział 54 uczniów z klas 1-6 ze szkół podsta-
wowych w Bąkowej, Ciepielowie i Wielgiem. Konkurs cieszy się
dużym powodzeniem, a rywalizacja już na etapie eliminacji we-
wnątrzszkolnych budzi dużo emocji. Komisja oceniająca prace
uczniów, w składzie: Katarzyna Rucińska (PSP Ciepielów), Anna
Kąkolewska (PSP Wielgie) oraz Katarzyna Sotowicz-Stańczuk (PSP
Bąkowa), stwierdziła podniesienie poziomu wiedzy uczestników
w stosunku do I edycji konkursu.

Dowodzi to faktu, że taka forma sprawdzenia się motywuje
dzieci do większego zaangażowania w naukę. Laureaci konkursu
otrzymali nagrody książkowe w postaci słowników polsko-angiel-
skich, a pozostali uczestnicy słowniki obrazkowe.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, a organiza-

Pokaż język

torzy książki. Konkurs przebiegł sprawnie w miłej i życzliwej at-
mosferze. Nagrody w imieniu wójta wręczył zastępca wójta Pan
Andrzej Hyc. Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu.

Klasy pierwsze:
I miejsce – Mateusz Gębka (PSP Bąkowa),
II miejsce – Wojciech Wajs (PSP Bąkowa),
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III miejsce – Sandra Garbarczyk (PSP Ciepielów).
Klasy drugie:
I miejsce – Joanna Rogozińska (PSP Wielgie),
II miejsc – Patrycja Chmielewska (PSP Bąkowa),
III miejsce – Izabela Główka (PSP Bąkowa).
Klasy trzecie:
I miejsce – Kamil Nędzi (PSP Bąkowa),
II miejsce – Kamil Marciniak (PSP Bąkowa),
III miejsce – Adrianna Marczak (PSP Ciepielów).
Klasy czwarte:
I miejsce – Patrycja Wajs (PSP Bąkowa),
II miejsce – Iżabela Niedziela (PSP Bąkowa),

III miejsce – Karolina Wojciechowska (PSP Ciepielów).
Klasy piąte:
I miejsce – Ewa Mażysz (PSP Ciepielów),
II miejsce – Dorota Wulczyńska (PSP Bakowa),
III miejsce – Dżesika Wajs (PSP Bąkowa).
Klasy szóste:
I miejsce – Sylwia Wiśnios (PSP Bąkowa),
II miejsce – Ilona Kosiór (PSP Ciepielów),
III miejsce –Dominika Kucharska (PSP Ciepielów).

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!
Katarzyna Sotowicz-Stańczuk

Podczas zakończenia roku szkolnego 2006/2007 nagrodzono
dwie najlepsze uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr Pa-
puzińskiego w Ciepielowie. Wójt Gminy oraz dyrektor szkoły Pani
Barbara Garganisz wręczyli najlepszym uczniom nagrody.

Nagrodami były ufundowane przez wójta i samorząd uczniow-
ski odtwarzacze mp3 oraz książki i pamiątkowe dyplomy.

Po raz pierwszy w historii placówki uczennica Ilona Kosiór
uzyskała najwyższą z możliwych średnich do uzyskania na świa-
dectwie szkolnym tj. 6.0.

Druga z uczennic Dominika Kucharska uzyskała najwyższy
wynik na sprawdzianie szóstoklasistów, mianowicie 39 punktów
na 40 możliwych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nasza gmina dołączyła do grona gmin, w których zainstalowa-
no bankomaty. Odmiennie jednak niż w innych gminach od razu
dwa. Pierwszy, który już funkcjonuje przy filii banku Iłżeckiego,
drugi właśnie jest instalowany przy filii banku Zwoleńskiego.

Już teraz pod względem ilości bankomatów w gminach wiej-
skich z pewnością jesteśmy w krajowej czołówce. Dwa bardzo
dobre banki, konkurują o klienta, a nam wszystkim objawia się to
obniżeniem usług oraz polepszeniem jakości obsługi klienta.

Gratulujemy postępu bankowcom, a wszystkich zachęcamy do
korzystania z tej jakże ułatwiającej życie usługi bankowej.

Kilka informacji na ten temat; bankomat to automatyczne urzą-
dzenie służące przede wszystkim do wypłaty gotówki za pomocą
magnetycznej lub chipowej karty płatniczej. Działanie bankomatu
opiera się na systemie informatycznym, umożliwiającym wymia-
nę informacji z centralą. Na podstawie informacji zawartych na
karcie płatniczej i osobistego, poufnego numeru identyfikacyjne-
go klienta (tzw. PIN-u), zapobiegającemu użycie karty przez osobę
nie będącą właścicielem lub osobą upoważnioną przez właścicie-
la karty, bankomat łączy się z centralnym komputerem i po otrzy-
maniu komunikatu wyrażającego zgodę na wykonanie żądanej
operacji uruchamia urządzenie obsługujące wypłatę lub wpłatę
gotówki.

Wszelkie informacje na temat wyrobienia kart do bankomatu
udzielają pracownicy obydwu banków.

Najlepsi uczniowie szkoły podstawowej
w Ciepielowie

Bankomaty w Ciepielowie
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Podstawa prawna
Schemat I – zalesianie gruntów rolnych
Art. 36 lit. b) ppkt i) oraz art. 43 rozporządzenia Rady (WE)

nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1
z 21.10.2005 r.). Art. 30 oraz 31 oraz pkt 5.3.2.2.1 załącznika II do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15
z 23.12.2006 r.).

Schemat II – zalesianie gruntów innych niż rolne
Art. 36 lit. b) ppkt iii) oraz art. 45 rozporządzenia Rady (WE) nr

1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwo-
ju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1
z 21.10.2005 r.). Art. 30 oraz pkt 5.3.2.2.3 załącznika II do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawia-
jącego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia

Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15
z 23.12.2006 r.).

Uzasadnienie
W Rzeczypospolitej Polskiej występuje nadwyżka gruntów

niskich klas bonitacyjnych użytkowanych do niedawna bądź jesz-
cze obecnie jako grunty rolne. Wyłączenie tych gruntów z uprawy
ma uzasadnienie ekonomiczne z uwagi na ich niską produktyw-
ność. Zalesienie takich gruntów wpływa korzystnie na ich war-
tość ekonomiczną i jednocześnie pozwala na znaczącą poprawę
wskaźników statystycznych dotyczących wielkości obszarów le-
śnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane rozwiązania w zakresie sposobu zakładania
upraw, ich składu gatunkowego oraz wykorzystania istniejących
samosiewów, wpłyną korzystnie na utrzymanie różnorodności bio-

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.
logicznej oraz kondycję zakładanych upraw leśnych.

Cele działania
1. Powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie.
2. Utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obsza-

rów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów le-
śnych i tworzenie korytarzy ekologicznych.

3. Zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz
ograniczeniu zmian klimatu.

Podstawowe wymagania
Podstawowe wymagania oznaczają normy obowiązkowe, któ-

re muszą być przestrzegane przy prowadzeniu działalności rolni-
czej, związane w szczególności z ochroną środowiska.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/
2005, do czasu przejścia Polski z systemu jednolitej płatności ob-
szarowej (ang. SAPS – Single Area Payment Scheme) na system płat-
ności jednolitej (ang. SPS – Single Payment Scheme) obowiązują
podstawowe wymagania określone w art. 5 rozporządzenia Rady
(WE) Nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla syste-
mów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rol-
nej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników
oraz zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 270
z 21.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
3, t. 40, str. 269).

Od momentu przejścia na system jednolitej płatności podsta-
wowe wymagania oznaczają odpowiednie normy obowiązkowe
zgodnie z art. 4 i 5 oraz załącznikami III i IV rozporządzenia Rady
(WE) nr 1782/2003.

Zakres działania
Potrzeby zalesieniowe kraju oszacowane w Krajowym Progra-

mie Zwiększania Lesistości (KPZL 1995, 2003), przyjętym do reali-
zacji uchwałą Rady Ministrów, określają docelowy poziom lesisto-
ści Polski planowany na poziomie 30% pow. kraju w perspekty-
wie 2020 r. Z KPZL wynika, że w Polsce ma miejsce nadmierne
użytkowanie gruntów o małej przydatności rolniczej i podatnych
na zagrożenia (np. erozja, zanieczyszczenie wód). Biorąc pod uwa-
gę planowany wzrost lesistości kraju zasadne jest wsparcie proce-
su zalesiania gruntów własności prywatnej i komunalnej, a następ-

Wpólnie z prezesem ARiMR w Lipsku, chcielibyśmy Państwu przedstawić drugą cześć założeń Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach, którego będzie można pozyskiwać nowe środki na rolnictwo.

1) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.
2) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
3) Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)

Gdzie szukać pieniędzy na modernizację rolnictwa?
Nową szansą jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

– część II –

/-/ Robert Główka
prezes ARIMR w Lipsku

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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nie zapewnienie właściwej pielęgnacji nowych nasadzeń we wcze-
snych etapach ich rozwoju.

Zalesienia te będą dostosowane do lokalnych warunków sie-
dliskowych i krajobrazowych zgodnie z wymogami określonymi
w krajowych wytycznych w sprawie uporządkowania przestrzeni
rolno-leśnej80. Rolnik może także otrzymać pomoc równoważącą
utracony dochód w efekcie wyłączenia gruntów spod uprawy.

Pomoc ta będzie wypłacana przez okres 15 lat od założenia
uprawy.

Program ten wyłącza ze wsparcia grunty położone w grani-
cach obszarów Natura 2000 z uwagi na fakt, iż obszary te nie mają
obowiązujących planów zarządzania wskazujących grunty bez
przeciwwskazań środowiskowych do zalesiania wynikających
z ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk prio-
rytetowych określonych w dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz dy-
rektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochro-
ny siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Program ten uwzględnia wskazania odnośnie wielofunkcyjne-
go rozwoju gospodarki leśnej i leśnictwa określone we Wspólno-
towej Strategii Leśnej (EU Forest Action Plan).

Zgodnie z art. 43 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005,
Działanie 2.4 obejmuje następujące formy pomocy:

1) wsparcie na zalesienie, która pokrywa koszty założenia upra-
wy zgodnie z zasadami obowiązującymi w krajowych przepisach
o lasach (Zasady Hodowli Lasu) oraz jeśli jest to uzasadnione –
ochrony przed zwierzyną poprzez grodzenie uprawy;

2) premię pielęgnacyjną za utrzymanie nowej uprawy leśnej
oraz za ochronę indywidualną sadzonek drzew przed zwierzyną;

3) premię zalesieniową, stanowiącą ekwiwalent za wyłącze-
nie gruntu z upraw rolnych.

Specyfiką Polski jest duże rozdrobnienie własności gruntów
użytkowanych rolniczo, zarówno co do powierzchni, jak i szero-
kości działek, co zasadniczo ogranicza możliwość ich zalesiania
z uwagi na nie spełnianie wymogów minimalnej powierzchni (0,5
ha) oraz minimalnej szerokości działki (20 m). Wskazane jest dla
właściwego gospodarowania na gruntach o silnie rozdrobnionej
własności odstąpienie od jednego z tych wymogów, w ściśle okre-
ślonej sytuacji. Proponuje się możliwość odstąpienia od wymogu
minimalnej szerokości dla gruntów planowanych do zalesienia,
graniczących z istniejącymi kompleksami leśnymi.

80 Wytyczne w sprawie wyznaczania granicy rolno-leśnej (do-
kument Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa
Środowiska, 2003 r.), wprowadzenie nowych wytycznych wynika
z dążenia do ukierunkowania procesu zalesień na poprawę wa-
runków środowiska przyrodniczego, a w szczególności oddziały-
wania na klimat, retencjonowanie wody, ograniczanie erozji wod-
nej i wietrznej, polepszenie warunków wypoczynku i zdrowia lud-
ności.

Schemat I. Zalesienie gruntów rolnych
Schemat I dotyczy leśnego zagospodarowania gruntów upra-

wianych rolniczo, zakładanych sztucznie (poprzez sadzenie). Po-
moc udzielana w ramach Schematu I

dotyczy:
1) założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie);
2) pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna);
3) utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod

uprawy rolnej (premia zalesieniowa).
Schemat II. Zalesianie gruntów innych niż rolne

Schemat II dotyczy wyłącznie leśnego zagospodarowania
opuszczonych gruntów rolniczych lub innych gruntów, dla któ-
rych zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania (np.
ochrona przed erozją). Zakłada się tu możliwość wykorzystania
sukcesji naturalnej w obrębie ww. gruntów. W przypadku zalesie-
nia z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków lasotwórczych
będących efektem sukcesji naturalnej na gruntach przeznaczonych
do zalesienia przyjęto, iż maksymalny wiek drzew nie może prze-
kraczać 20 lat (I klasa wieku drzewostanów), pokrycie powierzchni
gruntu przez drzewa i krzewy powinno przekraczać 50%. W przy-
padku niższego pokrycia powierzchni przez korony drzew prze-
widuje się adaptowanie drzew przy przygotowywaniu powierzchni
pod zalesienie.

Wsparcie udzielane w ramach Schematu II dotyczy:
1) założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie);
2) pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna).
Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się, w ra-

mach obydwu schematów, wyłącznie o wsparcie na zalesienie (art.
43 ust 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2005).

Warunkiem uzyskania pomocy będzie spełnienie następujących
wymogów:

1) zalesienia gruntów rolnych (Schemat I) mogą być wykony-
wane na gruntach rolnych użytkowanych jako grunty orne oraz
sady, położonych poza granicami obszarów Natura 2000;

2) zalesienia gruntów innych niż rolne (schemat II) mogą być
wykonywane na odłogowanych gruntach rolniczych, w szczegól-
ności z samosiewem drzew rodzimych gatunków lasotwórczych
w I klasie wieku (do 20 lat) oraz na innych gruntach wymagają-
cych ochrony przed erozją, położonych poza granicami obszarów
Natura 2000;

3) do zalesienia mogą być przeznaczane grunty przewidziane
do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego lub na podstawie zapisów w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy (zasady opra-
cowywania powyższych dokumentów w kontekście zalesień zo-
stały zamieszczone w załączniku 13 do Programu);

4) zalesienia będą wykonywane zgodnie z wymogami ochro-
ny przeciwpożarowej wynikającymi z przepisów wykonawczych
ustawy o lasach;

5) beneficjent będzie przestrzegał podstawowych wymagań
na obszarze całego gospodarstwa rolnego (dotyczy Schematu I);

6) minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,5 ha, przy mi-
nimalnej szerokości zalesionej działki – 20 m, z wyjątkiem grun-
tów graniczących z lasem. W przypadku wniosku składanego przez
grupę rolników łączna powierzchnia zakwalifikowana do zalesie-
nia musi wynosić 2 ha w jednym obrysie;

7) maksymalna powierzchnia gruntu do zalesienia zgłaszana
w okresie programowania 2007–2013 przez jednego producenta
rolnego nie może być większa niż 20 ha;

8) wykorzystywanie do zalesień jedynie rodzimych gatunków
drzew i krzewów, zgodnie z przepisami o leśnym materiale roz-
mnożeniowym;

9) w celu dostosowania zalesień do lokalnych warunków sie-
dliskowych, ustalając skład gatunkowy uprawy leśnej uwzględnia
się rolniczą klasyfikację gruntów rolnych oraz regionalizację przy-
rodniczo-leśną zgodną z ustawą o leśnym materiale rozmnożenio-
wym;

10) materiał sadzeniowy musi spełniać wymagania jakościo-
we określone w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym.
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co roku, przez 5 lat od założenia uprawy, która uwzględnia koszty
prac pielęgnacyjnych (zwalczanie chwastów i patogenów), ochro-
nę indywidualną cennych drzew82 (smarowanie repelentami, osło-
ny z 3 palików, owijanie wierzchołków drzewek wełną owczą)
oraz wczesne czyszczenie.

81 Stawki płatności skalkulowane są ryczałtowo i uwzględ-
niają 70% kosztów związanych z zalesianiem i ochroną przed zwie-
rzyną, 30% kosztów stanowi wkład własny beneficjenta.

82 Stawki płatności skalkulowane są ryczałtowo i uwzględ-
niają 70% kosztów związanych z zalesianiem i ochroną przed zwie-
rzyną, 30% kosztów stanowi wkład własny beneficjenta.

Premia zalesieniowa stanowi zryczałtowaną płatność w prze-
liczeniu na 1 ha zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych
dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty
leśne i jest wypłacana co roku, przez 15 lat od założenia uprawy
leśnej. Wysokość dochodu i jego źródła pochodzenia ustalana bę-
dzie na podstawie dochodów z roku poprzedzającego składanie
wniosku o przystąpienie do programu. Otrzymają ją rolnicy, któ-
rych udział dochodu z rolnictwa przekracza 20% dochodu całko-
witego w gospodarstwie, zgodnie z relacjami wysokości maksy-
malnych stawek umieszczonych w załączniku do rozporządzenia
Rady (WE) nr 1698/2005, przy zastosowaniu kursu 3,9038 PLN,
stanowiącego średni kurs za 2006 rok, obliczony na podstawie
kursów miesięcznych publikowanych przez Europejski Bank Cen-
tralny. Premia zalesieniowa podlega prawu dziedziczenia.

Średnia liczba sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym
przypadająca na 1 ha zalesianych gruntów wyniesie około 8000
sztuk (dokładne dane będą określane każdorazowo w planie zale-
sienia).

Zgodnie z przepisami o ochronie przyrody każde zalesienie
planowane w granicach parku krajobrazowego i rezerwatu przy-
rody powinno być zaopiniowane przez właściwego miejscowo
wojewodę (wojewódzkiego konserwatora przyrody), lub w przy-
padku parku narodowego przez dyrektora tego parku, w celu po-
twierdzenia, iż jego wykonanie jest zgodnie z planem ochrony tego
obszaru i nie pogorszy stanu siedlisk i gatunków uznanych za prio-
rytetowe przez WE.

Forma i wysokość pomocy
Wsparcie na zalesienie polega na dofinansowaniu kosztów

założenia uprawy 81, wykonania poprawek w drugim roku i za-
bezpieczenia przed zwierzyną. Zgodnie z rozporządzeniem Komi-
sji (KE) nr 1974/2006, wsparcie to ma postać zryczałtowanej płat-
ności w przeliczeniu na 1 hektar zalesianych gruntów.

Wsparcie będzie wypłacane jednorazowo po założeniu uprawy.
Wysokość kwoty wsparcia jest zróżnicowana w zależności od:
a) proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drze-

wostanu;
b) wykonania grodzenia całości lub części uprawy w celu za-

bezpieczenia sadzonek drzew przed zwierzyną;
c) ukształtowania terenu, przy czym przyjęto, że na stokach

o spadku większym niż 120 koszty zalesień zwiększają się o 40%
w stosunku do kosztów zalesień gruntów o korzystnej konfigu-
racji.

Premia pielęgnacyjna stanowi zryczałtowaną płatność
w przeliczeniu na jeden hektar zalesionych gruntów, wypłacaną
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Podstawa prawna
Art. 52-53 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 Wiej-
skich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.). Art. 35 roz-
porządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15
z 23.12.2006 r.).

Uzasadnienie
Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego roz-

woju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzie-
lenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników,
domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub
związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.

Cel
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowa-

nia lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków
rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co
wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promo-
cję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Zakres pomocy
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności

w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją

i wypoczynkiem;

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów

leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących

przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest

w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej, albo
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących po-

wyżej 5 tys. mieszkańców, albo
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących po-

wyżej 5 tys. mieszkańców;
Kryterium to nie dotyczy operacji realizowanych w ramach

Osi 4.
4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem,

zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą
nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa
w pkt 3;

5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach
podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej.

Beneficjent
Osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospo-

darstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie
lub domownik lub małżonek rolnika.

Pomoc nie będzie przyznawana:
1) rolnikom korzystającym ze wsparcia w postaci renty struk-

turalnej;
2) na zalesianie gruntów położonych w granicach obszarów

Natura 2000;
3) na plantacje choinek świątecznych;
4) na plantacje drzew szybko rosnących.
Wsparcie na zalesienie oraz premia pielęgnacyjna i zalesienio-

wa są finansowane w całości ze środków publicznych EU i krajo-
wych, w stosunku 80% – UE i 20% – środki krajowe. Wysokość
wsparcia nie przekracza maksymalnych stawek pomocy określo-
nych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

Kalkulacja wysokości wsparcia bazuje na rzeczywistych kosz-
tach związanych z zakładaniem i pielęgnowaniem upraw leśnych
w różnych regionach kraju w 2006 r., które zostały zebrane przez
pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Ponieważ analiza czynników kształtujących koszty założenia
uprawy i jej pielęgnacji nie wykazała istotnego zróżnicowania re-
gionalnego, bazowano na kosztach uśrednionych w skali kraju (za-
łącznik 15 do Programu).

Beneficjent
Rolnik – właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż

rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej reprezentujących

Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym
własność Skarbu Państwa.

Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana rolnikowi, jeżeli:
1) otrzymał pozytywną decyzję o warunkach zagospodaro-

wania terenu wydaną przez właściwy miejscowo organ gminy
(wójta);

2) otrzymał pozytywną opinię dla zalesienia planowanego:
a) w parkach krajobrazowych oraz rezerwatach przyrody –

wydaną przez właściwego miejscowo wojewodę (wojewódzkie-
go konserwatora przyrody),

b) w parku narodowym – wydaną przez dyrektora tego parku,
3) uzyskał pozytywną decyzję (postanowienie) o przystąpie-

niu do programu zalesieniowego;
4) zobowiąże się do przestrzegania warunków i terminów

określonych w szczegółowym planie zalesieniowym;
5) przedłoży oświadczenie o wykonaniu zalesienia.
Pozytywna opinia wydana przez właściwego miejscowo wo-

jewodę (wojewódzkiego konserwatora przyrody) dla planowane-
go zalesienia w parku krajobrazowym lub rezerwacie przyrody
lub przez dyrektora parku na obszarze parku narodowego, ozna-
cza zgodę tego organu na wykonanie zalesienia na tym obszarze.
Zgoda ta warunkuje wykonanie zalesienia. Opinia jest oparta na
aktualnej wiedzy.
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Podstawa prawna
Artykuł 36 lit. a) ppkt iv i artykuł 39 rozporządzenia Rady (WE)

nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1
z 21.10.2005 r.). Art. 27 oraz pkt 5.3.2.1.4 załącznika II do rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustana-
wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

Uzasadnienie
Realizacja programu rolnośrodowiskowego ma przyczynić się

do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania
różnorodności biologicznej na tych terenach. Głównym założe-
niem programu jest promowanie produkcji rolnej opartej na me-
todach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody.

Cele działania
Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich,

w szczególności:
1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych sie-

dlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności bio-
logicznej na obszarach wiejskich;

2) promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;
3) odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;
4) ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich

i lokalnych odmian roślin uprawnych.
Opis działania
Działanie obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych. W ra-

mach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe,
które zawierają zestawy zadań, wykraczających poza obowiązują-
ce podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi
instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Lista dostępnych pakietów rolnośrodowiskowych
W ramach programu rolnośrodowiskowego będą realizowane

następujące pakiety
rolnośrodowiskowe (załącznik 11 do Programu):
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne
Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk

przyrodniczych poza obszarami Natura 2000
Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk

przyrodniczych na obszarach Natura 2000
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych ro-

ślin w rolnictwie71
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych

zwierząt w rolnictwie72

Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
Pakiet 8. Ochrona gleb i wód
Pakiet 9. Strefy buforowe
Podstawowe wymagania
Podstawowe wymagania oznaczają normy obowiązkowe, któ-

re muszą być przestrzegane przy prowadzeniu działalności rolni-
czej, związane w szczególności z ochroną środowiska.

Podstawowe wymagania dla programu rolnośrodowiskowego
obejmują (zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr
1698/2005): minimalne normy (art. 5 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1782/2003), wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR)
oraz prawodawstwo krajowe (załącznik 12 do Programu).

Podstawowe wymagania stanowią punkt odniesienia do spo-
rządzenia kalkulacji płatności rolnośrodowiskowych.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/
2005, do czasu przejścia Polski z systemu jednolitej płatności ob-
szarowej (ang. SAPS – Single Area Payment Scheme) na system płat-
ności jednolitej (ang. SPS – Single Payment Scheme), beneficjenci
programu rolnośrodowiskowego podlegają kontroli w zakresie
podstawowych wymagań określonych w art. 5 Rozporządzenia
Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla 71 zgod-
nie z art. 39 ust. 5 rozporządzenia Rady 1698/2005 wszystkie wa-
rianty w ramach tego pakietu wpisują się w ochronę insitu. 72
zgodnie z art. 39 ust. 5 rozporządzenia Rady 1698/2005 wszystkie
warianty w ramach tego pakietu wpisują się w ochronę insitu.
rolników oraz zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE
L 270 z 21.10.2003, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 40, str. 269). Od momentu przejścia Polski na system
płatności jednolitej (SPS) beneficjenci programu rolno środowi-
skowego podlegają kontroli w zakresie podstawowych wymaga-
niach ustanowionych zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2005.

Płatność rolnośrodowiskowa nie może być przyznana za prze-
strzeganie wymagań, które wynikają z realizacji zasady „zanieczysz-
czający płaci”. W związku z tym, wymagania wynikające z progra-
mów działań na podstawie Dyrektywy Azotanowej, nie mogą być
finansowane w ramach programu rolnośrodowiskowego.

Forma i wysokość pomocy
Płatność rolnośrodowiskowa wypłacana jest w formie zryczał-

towanej i stanowi rekompensatę utraconego dochodu, dodatko-
wych poniesionych kosztów oraz ponoszonych kosztów transak-
cyjnych. Płatności rolnośrodowiskowe są przyznawane rolnikom,
którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązania rolnośro-
dowiskowe.

Podstawowe wymagania nie będą objęte płatnością rolnośro-
dowiskową.

Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią, wypła-

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjen-

towi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie
może przekroczyć 100 tys. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosz-

tów kwalifikowanych operacji.
Pomoc państwa

W ramach działania stosowana będzie zasada de minimis zgod-
nie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grud-
nia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomo-
cy de minimis.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.
Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wyno-

si 19 750.
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caną corocznie, po wykonaniu określonego zestawu
zadań w ramach danego wariantu. Płatności rolno-
środowiskowe określono w przeliczeniu na hektar
powierzchni, sztukę zwierzęcia gospodarskiego lub
metr bieżący elementu liniowego. W odniesieniu do
powierzchni obowiązują górne limity płatności, w za-
leżności od uprawy, co oznacza, że wsparcie nie może
przekraczać maksymalnej kwoty określonej w załącz-
niku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana do
gruntów rolnych użytkowanych jako grunty orne, łąki,
pastwiska oraz sady (tylko w przypadku realizacji
pakietu rolnictwo ekologiczne i pakietu zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnic-
twie).

Koszty transakcyjne uwzględniono przy realiza-
cji pakietu 4: „Ochrona zagrożonych gatunków pta-
ków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natu-
ra 2000” oraz pakietu 5: „Ochrona zagrożonych ga-
tunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obsza-
rach Natura 2000” w postaci sporządzenia dokumen-
tacji przyrodniczej. Sporządzenie dokumentacji przy-
rodniczej jest warunkiem otrzymania płatności rol-
nośrodowiskowej.

W ramach każdego z pakietów rolnośrodowisko-
wych przewidziano możliwość realizacji wariantów
rolnośrodowiskowych, które przedstawiono w poniż-
szej tabeli wraz z wysokością płatności:

Tabela nr 1   -------->

Założenia metodologiczne dla kalkulacji płatno-
ści rolnośrodowiskowych w ramach programu rol-
nośrodowiskowego.

Wskaźniki charakteryzujące przeciętne wyniki
ekonomiczne gospodarstw przyjęte jako poziom re-
ferencyjny do kalkulacji płatności rolnośrodowisko-
wych w ramach programu rolnośrodowiskowego
zostały wyliczone na podstawie danych GUS z 2001,
2002 i 2003 roku oraz danych charakterystycznych
dla przychodów i kosztów z tego okresu. Ponadto,
źródłem danych były opracowania Instytutu Ekono-
miki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwo-
wego Instytutu Badawczego, pochodzące z własnych
wieloletnich badań reprezentatywnej próby gospo-
darstw rolnych w Polsce.

Dane dotyczące współczynników Standardowej
Nadwyżki Bezpośredniej (SNB) z 2002 r. są ostatnimi
danymi przeliczonymi w sposób zgodny ze stosowa-
nymi w krajach UE.

Wobec powyższego zostały one zaproponowane
do wyliczeń.

Na podstawie ww. danych określono odpowiednio:
– utracony dochód;
– dodatkowe koszty związane z ponoszeniem na-

kładów na działania agrotechniczne związane
z ochroną środowiska;

– dodatkowe koszty związane z określonymi uwa-
runkowaniami, wynikające z opisu pakietu;

– oszczędności (z tytułu realizacji określonego
pakietu w programie rolnośrodowiskowym).
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Straty (czyli utracony dochód) wynikające z:
– ekstensyfikacji produkcji, która spowodowana jest zmniej-

szeniem nakładów na środki produkcji (nawozy, środki ochrony
roślin);

– rezygnacji z dosiewania traw oraz z ograniczenia zabiegów
uprawowych;

– zmniejszenia obsady zwierząt.
W kalkulacji płatności wyeliminowano podwójne naliczanie

płatności za wykonywanie tych samych praktyk rolniczych.
Planowane liczebności lokalnych ras zwierząt gospodarskich

w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013 oraz pro-
jekcja finansowa kosztów realizacji

Tabela 2

Tabela 3

Degresywność
Dla pakietów: rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologicz-

ne, ekstensywne trwałe użytki zielone oraz ochrona gleb i wód
obowiązuje degresywność, co oznacza, że wysokość pomocy uza-
leżniona jest od wielkości powierzchni objętej wsparciem.

Powierzchnia realizacji i zasady łączenia pakietów rolnośro-
dowiskowych

Pakiety rolnośrodowiskowe będą realizowane przez beneficjen-
ta zgodnie z postanowieniami zawartymi w planie działalności rol-
nośrodowiskowej. W gospodarstwie rolnym można realizować
dowolną liczbę pakietów, a płatności rolnośrodowiskowe wyni-
kające z realizacji różnych pakietów będą sumowane na danej po-
wierzchni. W danym gospodarstwie rolnym nie można realizować
jednocześnie pakietu rolnictwo ekologiczne i pakietu rolnictwo
zrównoważone.

Dodatkowo beneficjent pakietu rolnictwo ekologiczne nie
może łączyć tego pakietu z pakietem ochrona gleb i wód. Pozosta-
łe pakiety rolnośrodowiskowe mogą być łączone w gospodarstwie
rolnym. Pakiet ekstensywne trwałe użytki zielone, pakiet ochrona
zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza
obszarami Natura 2000 oraz pakiet ochrona zagrożonych gatun-

ków ptaków i siedlisk przyrodniczych na ob-
szarach Natura 2000 nie może być realizowany
na tej samej powierzchni.

Powierzchnia użytków rolnych, na których
realizowany jest program rolnośrodowiskowy,
może ulec zwiększeniu tylko i wyłącznie przy
zachowaniu określonych zasad.

Beneficjent
Rolnik
Kryteria dostępu
Beneficjent może ubiegać się o płatność rol-

nośrodowiskową w ramach tego działania,
jeżeli:
1) jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub

zależnym gospodarstwa rolnego położonego na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o powierzch-
ni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;

2) zobowiąże się do realizacji programu rol-
nośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie
z planem działalności rolnośrodowiskowej;

3) zobowiąże się do przestrzegania podsta-
wowych wymagań na obszarze całego gospodar-
stwa rolnego;

4) zobowiąże się do przestrzegania wyma-
gań wynikających z poszczególnych pakietów
rolnośrodowiskowych.

Beneficjent, który zamierza realizować pro-
gram rolnośrodowiskowy, musi złożyć wniosek
o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowi-
skowej wraz z odpowiednimi załącznikami.
W kolejnych latach, beneficjent składa wnioski
o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowi-
skowych.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.
Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach

2008 – 2013 wynosi 200 tys.75
Powierzchnia wsparcia
Ok. 10% użytków rolnych (1,5 – 1,8 mln

ha)76.
Finansowanie

Budżet Suma [euro] UE [euro] PL [euro]
Program rolnośrodowiskowy 2 303 750 000,00 1 843 000

000,00 460 750 000,00
Postanowienia przejściowe
Beneficjenci Działania 4: „Wspieranie przedsięwzięć rolnośro-

dowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” w ramach PROW
na lata 2004 – 2006 mogą przekształcić swoje zobowiązanie na
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nowe 5-letnie zobowiązanie w ramach działania „Program rolno-
środowiskowy” w ramach PROW na lata 2007 – 2013, nie wcze-
śniej niż od 2008 r., pod warunkiem, że:

1) dotychczasowe zobowiązanie było realizowane przez mini-
mum 3 lata;

2) przekształcenie jest związane z niekwestionowaną korzy-
ścią dla środowiska lub dobrostanu zwierząt;

3) istniejące zobowiązanie jest znacząco wzmocnione.
Beneficjenci realizujący program rolnośrodowiskowy w ramach

Fotoradar w Ciepielowie
W celu poprawienia bezpieczeństwa w cen-

trum Ciepielowa wójt gminy wspólnie z Komendą
Powiatową Policji w Lipsku podjęli działania
zmierzające do usytuowania w Ciepielowie foto-
radaru.

Kierowcy przejeżdżający przez Ciepielów, po-
mimo ograniczenia prędkości do 40 km/h, jak czę-
sto widzimy nie stosują się do ograniczenia prędko-
ści, czego efektem było wiele w tym miejscu wy-
padków, także śmiertelnych. W ostatnim czasie kie-
rowcy upodobali sobie nowe ogrodzenie parku,
które od ubiegłorocznego zmodernizowania parku,
już czterokrotnie było zdewastowane przez pędzą-
ce przez centrum Ciepielowa samochody. Samocho-
dy hamowały na parkowych drzewach po drodze
niszcząc ogrodzenie (zdjęcie poniżej).

Urządzenie fotoradaru obecnie jest montowa-
ne w parku na rogu skrzyżowania drogi krajowej
z ulicą Czachowskiego i ul. Palcu Zwycięstwa.

(zdjęcie obok)

PROW 2004 – 2006 na obszarach Natura 2000 i otrzymujący z te-
go tytułu podwyższoną o 20% płatność rolnośrodowiskową mogą
przejść na płatności w ramach działania Natura 2000 pod warun-
kiem, że powstaną plany zarządzania lub inne obowiązkowe wy-
mogi dla rolnika w formie planów zarządzania lub w innej równo-
ważnej formie.

Szacunkowa kwota wydatków na zobowiązania podjęte w ra-
mach PROW 2004 – 2006 wynosi 853 750 000 Euro.

Fotoradar będzie urządzeniem obrotowym, kon-
trolującym prędkość jadących pojazdów zarówno
od lipska (ulica Sandomierska), jak i od Zwolenia
(ulica Kochanowskiego)

Teraz fortoradar uwieczni wszystkich kierow-
ców przekraczających prędkość, a za pamiątkowe
zdjęcie kierowca z pewnością słono zapłaci (praw-
dopodobnie w zależności od przekroczenia pręd-
kości powyżej 200,- zł), dodatkowo w nagrodę do-
stanie kilka punktów.

No cóż, nie od dzisiaj wiadomo, że dobre zdję-
cie jest w cenie, a za wszystko, co dobre trzeba
płacić.

Miejmy nadzieję, że nowy „straszak” na łamią-
cych ograniczenie prędkości kierowców przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa w centrum Ciepie-
lowa.
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„Nie masz Pana nad Ułana

a nad lance nie masz broni”

Po raz pierwszy w historii Ciepielowa odbyło się Święto Pułko-
we. Przybywający goście pytali jak to się stało, że w Ciepielowie
prężnie działa oddział kawalerii? Skąd w ogóle taka pasja? Tak na
dobrą sprawę zaczęło się już kilka lat temu. Kiedy to mała grupa
zapaleńców chciała założyć w Lipskim Strzelcu sekcję konną. Pierw-
szy obóz konny dla czterech strzelców odbył się w 1998 roku we
Wrocławiu. Następny już na dużą skalę został zorganizowany we
współpracy z Radomskim Klubem Jeździeckim „CWAŁ”. W tym cza-
sie na terenie Gminy Ciepielów zaczęło przybywać jak grzybów po
deszczu sportowych koni. Dla nieformalnej strzeleckiej sekcji kon-
nej był to dobry znak. Strzelcy postanowili nawiązać współpracę
z Panem Jackiem Jamką. Owocem tej współpracy było zimowisko
na którym Strzelcy zaprawiali się w jeździe konnej. Ludzie w moro
zaczęli pokazywać się na koniach w terenie. Pierwsze prawdziwe
manewry, patrole i konne rozpoznanie. Ale to jeszcze nie to. Niektó-
rym marzyły się ułańskie mundury, szable i lance. Marzenia się speł-
niają „chcieć to móc”. Pojawiła się propozycja, aby paru ułanów
wzięło udział w Dniach Lipska. Szybka umowa z władzami jeśli do-
staniemy mundury to jedziemy. Udało się!! Mieszkańcy Lipska i Cie-
pielowa podziwiali pierwszych kawalerzystów. „Beczka prochu”
wybuchła, zaczęły się wyjazdy na rekonstrukcje z II wojny świato-
wej nad Bzurę i do Iłży. Dzięki temu nawiązaliśmy kontakty z pasjo-
natami Kawalerii z Garbatki. Wspólne wyjazdy na uroczystości we-
selne do nieformalnych jeszcze Kawalerzystów, długie rozmowy
o koniach i Kawalerii, szczypta fantazji ułańskiej i powstało Stowa-
rzyszenie barw i tradycji 22 Pułku Ułanów Podkarpackich.

Warto zapoznać się z krótką historią tegoż Pułku.
Pułk zorganizowano 8 listopada 1920 r. po połączeniu 209

i 212 Pułków Ułanów (ochotniczych). Miejscem formowania był
Przemyśl, a typem – kawaleria samodzielna. Pułk stacjonował
w Brodach. Dowódcami pułku byli:

– mjr Romuald Niemojewski (1920–1921);
– płk Władysław Fibich (1921–1926);
– ppłk dypl. Stanisław Roztworowski (1930–1932);
– ppłk Eugeniusz Jasiewicz (1932–1937);
– płk dypl. Władysław Płonka (1937–1939) – zamordowany

w obozie dla internowanych w ZSRR.
Organizacja, uzbrojenie i sprzęt były podobne jak w pułkach

ochotniczych organizowanych w 1919 i 1920 r. Podobnie przed-
stawiało się umundurowanie i zaopatrzenie w konie.

Święto Pułku

Pułk jako taki w działaniach wojennych nie uczestniczył (po-
wstał po zawieszeniu broni), natomiast pułki ochotnicze 209 i 212
brały udział małymi zgrupowaniami w walkach na froncie wschod-
nim w sierpniu 1920 r.

Udział pułku w kampanii 1939 r. ściśle wiązał się z działaniem
Kresowej BK, wchodzącej w skład Armii „Łódź”. Pierwsze straty
pułk poniósł w wyniku nieprzyjacielskich ataków lotniczych. Po
całodziennych i nocnych marszach na drogach zatłoczonych przez
ludność cywilną i cofające się wielkie jednostki armii pułk uległ
pod koniec pierwszej dekady września rozerwaniu w rejonach
Zgierza, Strykowa i Głowna. Bezpowrotnie odłączył się od pułku
jego 4 szwadron. Dalsze marsze odwrotowe silnie uszczuplonego
pułku biegły szlakiem Skierniewice – Leszno – Modlin, gdzie na-
stąpiło przekroczenie Wisły i dołączenie do l Pułku Kawalerii KOP,
dozorującego środkową Wisłę. Podczas walk na linii Wisły pułk
pozostawał w odwodzie. Nocą z 13 na 14 września w odwroto-
wym zamieszaniu jedynie 3 szwadron połączył się z Grupą Kawa-
lerii gen. W. Andersa i podzielił jej losy. Reszta pułku (szwadrony
1 i 2) z dowódcą skręciła na północny-wschód i dołączyła do gru-
py rtm. Flatau. W drodze na południe grupa ta wchłonęła szereg

Od lewej stoją: Zygmunt Jamka, Paweł Kibil, mjr Henryk Sas-Jaworski,
          Artur Szewczyk, ks. Grzegorz



36

Nasza Gmina – nr 33-34 /styczeń-czerwiec 2007/

innych jednostek pochodzących z rozbitych pułków. Po pomyśl-
nym zakończeniu walk z Niemcami, tym razem w grupie płk. Płonki,
pod Zofianką i Krzemieniem (28 i 29 września) szwadrony z grupą
dotarły do Sanu, gdzie l października w Bukowcu, pod Biłgorajem
nastąpiła kapitulacja. Tylko jeden pluton zdołał przedrzeć się na
Węgry. Z pułku przeżyła garstka żołnierzy i trzech oficerów.

Święto pułku obchodzono 22 czerwca. Przez
wiele lat nie było święta pułku. Po 24 czerwca na
nowo ożyła tradycja pięknych pułkowych uroczysto-
ści. Obchody rozpoczęły od złożenia wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej. Na-
stępnie kawalerzyści i zaproszeni goście udali się na
Eucharystię którą sprawował ks. Stanisław Sławiński
proboszcz parafii w Ciepielowie i pasjonat koni. Po
uroczystej Mszy św. Ułani nucąc patriotyczne pieśni
przejechali na stadion sportowy gdzie zaprezento-
wali pokaz musztry kawaleryjskiej, cięcie szablą i wła-
danie lancą. Kończąc pokaz sprawności kawalerzy-
ści rozwinęli szyk bojowy na krótkiej płycie boiska
i pokazali szarżę. Oddziałem dowodził Pan Paweł Ki-
bil z Garbatki. Następnie Strzelcy z Jednostki Strze-
leckiej nr 1005 w Lipsku zaprezentowali pokaz walki w ręcz, „kom-
bat” i umiejętności antyterrorystyczne. Na święcie kawalerii nie za-
brakło piechoty, ta przybyła do nas z Iłży. Grupa młodych ludzi kul-
tywujących tradycję 51 Pułku Piechoty ukazała publiczności takty-
kę tej formacji. Wielkie uznanie publiczności wzbudziły Amazonki
jeżdżące w Klubie Jeździeckim Pana Jamki. Najmłodsza Julka mają-
ca zaledwie 6 lat zdobywa już pierwsze hipiczne sukcesy. Najwięk-
szy to namówienie całej rodziny na sport konny. Jej tata kawalerzy-
sta każdą wolną chwilę spędza z rodziną w Stadninie Pana Jacka.

W pokazach uczestniczyli: Kibil Paweł – komendant, Jamka
Zygmunt – zastępca komendanta, Ziarkowski Marek – sztandaro-

wy, Oleszkiewicz Wojciech – kwatermistrz, ksiądz
Wrzochal Grzegorz – komentator, Karol Maj – ułan,
Tomczyński Jarosław – ułan, Chołuj Mariusz – trę-
bacz, Wrzochal Jarosław – ułan, Sobol Jacek – ułan,
Krzos Włodzimierz – ułan, Szymański Sławomir –
ułan, Dobrowolski Grzegorz – ułan, Wrzochal Sta-
nisław – ułan, Wrzochał Sławomir – ułan, Sadowki
Krzysztof – ułan, oraz Major Jerzy Sas – Jaworski.

Sekcja młodzieżowa dziewcząt: Karolina Szy-
mańska, Nina Szymańska, Lena Dankiwicz, Ola
Podsiadła, Julia Krzos.

Ta uroczystość nie odbyłaby się bez wsparcia
wielu Osób którym Pułk składa wielkie podziękowania. Patronat
honorowy objął żołnierz 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, mjr Je-
rzy Sas-Jaworski oraz wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk. Spon-
sorami uroczystości byli: Towarzystwo Ubezpieczeniowe WARTA
oddział w Zwoleniu oraz Biuro Rachunkowe REWIDENT. Nie za-
brakło mediów lokalnych „Naszej Gminy”, „Życie Powiśla” oraz

„Twojego Radia Lipsko”. W imieniu gospodarzy Jacek Jamka dzię-
kując za piękny przebieg pułkowych uroczystości zaprosił wszyst-
kich za rok. A ułani ze śpiewem tradycyjnych żurawiejek wracali
do domów, bo jak głosi jedna z nich:

Nie masz Pana nad Ułana,

a nad lance nie masz broni.

Lance do boju,

szable w dłoń,

bolszewika goń, goń, goń.

ks. Grzegorz.
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