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Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Wójt Gminy Ciepielów, pod-
czas rozmowy w Sejmie RP o dostępności środków unijnych dla gmin wiejskich – Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Warszawa 2008 rok.

Szanowni Mieszkańcy!
Żegnamy stary rok. Był to kolejny 

okres inwestycyjnego rozwoju naszej 
gminy. Był to wreszcie rok, w którym 
rozpoczęto ogłaszanie naborów na wy-
konanie inwestycji z udziałem środków 
unijnych.

W tym zakresie wykonaliśmy 
wszystkie możliwe działania aby przy-
gotować i złożyć wszystkie z plano-
wanych wniosków o unijne wsparcie. 
Naszym unijnym priorytetem jest kon-
tynuacja wodociągowania gminy oraz 
budowa dróg. Złożyliśmy wnioski na 
budowę wodociągu Wólka Dąbrowska –
Anusin – Drezno, na budowę stacji 
uzdatniania wody i sieć wodociągową 
w Kunegudnowie oraz na budowę drogi 
Gardzienice Stare – Ciepielów. Koszto-
wało to wiele pracy i starań, miejmy tyl-
ko nadzieję, że nasze wnioski uzyskają 
akceptację. Łączna wartość wszystkich 
złożonych wniosków o dofinansowanie 
unijne na przyszły rok wyniosła prawie 
5 milionów złotych. Dodatkowo, zgodnie 
z uchwalonymi planami odnowy miej-
scowości w ramach programu unijnego 
„Odnowa i rozwój wsi” przygotowujemy 
wnioski na zagospodarowanie centrum 
Ciepielowa, Wielgiego i Bąkowej.

Przemijający rok był okresem, 
w którym największą uwagę poświęci-
liśmy wodociągowaniu gminy. Więk-
szość środków przeznaczono na opra-
cowanie dokumentów niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na ich budowę. 
Niestety, jak już kilkakrotnie Państwa 
informowałem, prace z tym związane 
wymagają nie tylko znaczących nakła-
dów finansowych ale także długiego 
okresu czasu. Jestem jednak przekonany, 
że oczekiwanie na dalsze wodociągowe 
inwestycje wreszcie zostanie zaspoko-
jone i w najbliższych dwóch latach bę-
dziemy świadkami zintensyfikowanych 
działań w tym zakresie. W tym roku nie 
zwolniliśmy tempa w budowie nowych 
sieci wodociągowych. Wykonano ponad 
20 kilometrów nowych wodociągów, 
przyłączono ponad 130 nowych od-
biorców. Łącznie na zadania z zakresu 
wodociągowania gminy wydatkowano 
ponad 1,2 miliona złotych.

W zakresie budowy dróg w przemi-
jającym roku poczyniliśmy starania aby 
przybyło nowych dróg na terenie naszej 
gminy. Wspólnie z powiatem i przy du-
żej pomocy środków z Urzędu Marszał-
kowskiego wybudowano drogę Stary 
Ciepielów – Kawęczyn, wybudowali-

śmy pierwszy etap drogi Gardzienice 
Kolonia – Stare Gardzienice, nową dro-
gę Wielgie „Obórki”, dwie ulice w Cie-
pielowie. Największym sukcesem naszej 
gminy było uzyskanie dofinansowania 
na budowę drogi Bąkowa – Kochanów 
w ramach, po raz pierwszy ogłoszone-
go, Narodowego Programu Budowy 
Dróg. Satysfakcja tym większa, że nasz 
wniosek na ponad 242 wnioski z całe-
go Mazowsza został oceniony najwyżej 
spośród sąsiednich gmin. Nasza gmina 
zajęła 11 miejsce, a dofinansowanie na 
242 wnioski otrzymało tylko 41 gmin na 
Mazowszu.

W tym roku udało się nam pozyskać 
ponad 700 tysięcy złotych dofinansowa-
nia zadań inwestycyjnych z zewnątrz, 
a na wszystkie tegoroczne inwestycje 
wydatkowaliśmy ponad 2,5 miliona zło-
tych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
realizując tegoroczne inwestycje nie za-
ciągnęliśmy żadnego kredytu ani żadnej 
pożyczki.

Koniec roku to czas pewnego ro-
dzaju rozliczeń, ale na podsumowania 
przyjdzie jeszcze odpowiedni moment, 
dzisiaj, nie oglądając się za siebie, już 
patrzę co będzie w nowym, 2009 roku. 
A czeka nas naprawdę dużo pracy. Za-
mierzenia nowego budżetu są jak zwy-
kle w naszej gminie bardzo ambitne. Na 
szczęście nigdy nie pozostajemy w sfe-
rze zamierzeń, ale, jak widać z corocznej 
realizacji każdego budżetu, plany bardzo 
szybko wprowadzamy w życie. Najle-
piej widać to po wodociągach, wszyst-
kie wcześniej wykonane projekty już 
zostały zrealizowane. Naszą normą jest 
szybsze wykonywanie inwestycji niż ich 
projektowanie. Z pewnością odczuwacie 
Państwo nasze starania, a będzie coraz 
lepiej.

Przyszły rok 
to niższe po-
datki dla rolni-
ków i przedsię-
biorców, ale to 
także mniejsze 
wpływy do 
gminnego bu-
dżetu. Aby nie 
dopuścić do za-
grożenia wyko-
nania planu in-
westycyjnego 
na rok przyszły 
musimy poczy-
nić oszczędno-
ści na innym 
polu wydatków 

Obniżenie podatków lokalnych
na 2009 rok

Po wnikliwej analizie stawek po-
datkowych dotychczas obowiązują-
cych w naszej gminie, Rada Gminy 
w dniu 3 grudnia podjęła decyzję o ob-
niżeniu stawek podatkowych na 2009.

Stawki podatku rolnego z 45 zł 
obniżono do kwoty 40 zł, natomiast 
stawki podatku od działalności go-
spodarczej obniżono z 18 zł do 16 zł. 
Dodatkowo, na wniosek wójta, rada 
obniżyła stawkę podatku od metra po-
wierzchni gruntów pozostałych z 0,35 
zł do 0,20 zł.

Miejmy nadzieję, że mniejsze ob-
ciążenia podatkowe przyczynią się 
do polepszenia sytuacji materialnej 
wszystkich mieszkańców gminy, bę-
dąc dobrym prognostykiem na nowy 
rok.

budżetowych. Od nowego roku zgodnie 
z sugestią mieszkańców rozszerzamy 
system odbioru odpadów, teraz odpady 
bytowe będziemy oddawać dwa razy 
w miesiącu przez cały rok.

Pomimo recesji, którą obserwujemy 
na całym świecie, my odważnie patrzy-
my w przyszłość. Podejmujemy dzia-
łania, tak aby wykonywane przez nasz 
samorząd inwestycje służyły wszystkim 
mieszkańcom. Kierując się na co dzień 
maksymą, iż im więcej inwestycji tym 
lepszy rozwój gminy, im lepszy rozwój 
gminy tym większe zadowolenie miesz-
kańców.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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niczny pod budowę wodociągu dla 
miejscowości Rekówka. Łącznie na 
ten cel wydatkowaliśmy 35 000 zł. 
Realizacja inwestycji w roku 2009.

5. Priorytetowym  zadaniem 
w zakresie projektowania inwesty-
cji wodociągowych była realizacja 
dokumentacji geodezyjnej i projek-
tu technicznego stacji uzdatniania 
wody w Kunegundowie wraz z sie-
cią wodociągową. Łączne nakłady 
na ten cel to 70 000 zł. Budowa stacji 
jest niezbędna dla dostarczenia wody 
do wszystkich miejscowości poło-
żonych od Bąkowej do granic naszej 
gminy.

Na tę najważniejszą gminną inwe-
stycję złożyliśmy wniosek na ogło-
szony konkurs o dofinansowanie 
unijne w ramach środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
na kwotę ponad 2,5 milionów zło-
tych.

6. Opracowywaliśmy podkłady 
geodezyjne pod wodociąg Podgórze –
Czerwona – Antoniów – Bielany – 
Pasieki, łącznie na ten cel wydatko-
waliśmy 60 000 zł, w przyszłym roku 

opracujemy projekt techniczny umoż-
liwiający wykonanie wodociągu.

7. Opracowywaliśmy podkłady 
geodezyjne pod wodociąg Świesieli-
ce etap I, łącznie na ten cel wydatko-
waliśmy 60 000 zł, w przyszłym roku 
opracujemy projekt techniczny umoż-
liwiający wykonanie wodociągu.

ciągowania wsi wydatkowaliśmy 
łącznie 833 327 zł. Zadanie obejmo-
wało budowę sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami o długości ponad 
20 kilometrów. Łącznie woda popły-
nęła do 130 gospodarstw domowych. 
Na to zadnie pozyskaliśmy 150 tysię-
cy złotych dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego.

2. Zakończyliśmy opracowywa-
nie dokumentacji geodezyjnej i pro-
jektu technicznego pod budowę 
wodociągu dla miejscowości Wól-
ka Dąbrowska – Anusin – Drezno. 
Łącznie na ten cel wydatkowaliśmy 
103 080 zł. Dodatkowo opracowali-
śmy specjalny dokument unijny – stu-
dium wykonalności tejże inwestycji, 
co pozwoliło gminie złożyć wniosek 
na unijne wsparcie inwestycji w roku 

2009. Na ogłoszony nabór konkurso-
wy na realizację zadań przy wsparciu 
środków unijnych złożono wniosek 
na budowę wodociągu Wólka Dą-
browska – Anusin – Drezno na łącz-
ną kwotę 775 tysięcy złotych. Po-
wyższa inwestycja, na której budowę 
uzyskaliśmy już pozwolenie będzie 
pierwszym zrealizowanym wodocią-
giem w przyszłym roku.

3. Opracowaliśmy dokumentację 
geodezyjną i projekt techniczny pod 
budowę wodociągu dla przysiółków 
miejscowości Dąbrowa pod lasem, 
Kałków Piaski, Kałków Ogrody, 
Gardzienice Kolonia. Łącznie na 
ten cel wydatkowaliśmy 37 454 zł. 
Realizacja inwestycji w roku 2009.

4. Opracowywaliśmy dokumen-
tację geodezyjną i projekt tech-

Przemijający właśnie rok 2008 był 
kolejnym okresem, w którym nasza 
gmina dążyła do zapewnienia miesz-
kańcom wody, poprawy jakości dróg, 
nie zapominając o sprawach kultury, 
oświaty, czy sportu. Głównym za-
łożeniem przyjętego na bieżący rok 
budżetu gminy po stronie wydatków 
inwestycyjnych było przede wszyst-
kim wodociągowanie. Na ten cel prze-
znaczyliśmy najwięcej środków. Wy-
konane zadania znacznie przybliżył 
nas do całkowitego zwodociągowania 
gminy, a ich efekty, miejmy nadzieję, 
zaobserwujemy w 2009 i 2010 roku. 
Drugie miejsce w naszych inwesty-
cyjnych wydatkach zajęła budowa 
dróg, także i tu udało się zrealizować 
nasze budżetowe założenia. Z innych 
inwestycji udało się pozyskać dość 
znaczące środki dla straży pożarnych, 
wykonaliśmy modernizację centralne-
go ogrzewania w szkołach podstawo-
wych.

Łącznie wydatkowaliśmy w tym 
roku ponad 2,5 miliona złotych, 
z czego ponad 700 tysięcy złotych 
pozyskaliśmy na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych z zewnątrz. 
Wśród gmin wiejskich wciąż jesteśmy 
jedną z najlepszych pod względem 
pozyskanych z zewnątrz środków na 
inwestycje.

W tym roku, realizując inwesty-
cje, nie zaciągnęliśmy żadnego kre-
dytu ani pożyczki, a mimo to wydatki 
inwestycyjne i zrealizowane zadania 
są naprawdę imponujące.

Co zrealizowaliśmy w roku 2008:

BUDOWA WODOCIĄGÓW:
1. Budowa wodociągu Pcin –

Ranachów „B” – na największe te-
goroczne zadanie z zakresu wodo-

Realizacja inwestycji gminnych w 2008 roku.

Prace na wodociągu Pcin – Ranachów „B”, wykonanie prze-
wiertu pod drogą krajową

Prace na wodociągu Pcin – Ranachów „B”

Dotychczasowy budynek sklepu i świetlicy wiejskiej w Kune-
gudowie będzie gruntownie przebudowany na nowoczesną 
stację uzdatniania wody

Nowoczesna sprężarka powietrza znacząco podniesie moż-
liwości eksploatacyjne stacji uzdatnia wody
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8. Zakończyliśmy opracowywa-
nie podkładów geodezyjnych pod 
wodociąg Bąkowa – Kochanów –
Sajdy – Czarnolas, łącznie na ten 
cel wydatkowaliśmy 60 000 zł, 
w przyszłym roku opracujemy projekt 
techniczny umożliwiający wykonanie 
wodociągu.

9. Zrealizowaliśmy roboty dodat-
kowe na wodociągu Stary Ciepielów –
Ciepielów Kolonia, łącznie na ten 
cel wydatkowaliśmy 40 000 zł.

10. Zakupiliśmy sprężarkę po-
wietrza do stacji uzdatniania wody 
w Ciepielowie za kwotę 20 000 zł.

11. Na potrzeby poboru opłat za 
wodę, zakupiliśmy, za kwotę 10 000 
zł, komputer wraz z oprogramowa-
niem.

12. Za kwotę 40 000 zł zakupi-
liśmy agregat prądotwórczy, który 
zamontowaliśmy w stacji uzdatnia-
nia wody w Ciepielowie.

BUDOWA DRÓG:
1. Modernizacja drogi gminnej 

Gardzienice Kolonia – Gardzieni-
ce Stare (1,9 km), łącznie na ten cel 
wydatkowaliśmy 357 000 zł. Na bu-
dowę drogi pozyskaliśmy 300 tysię-
cy złotych dofinansowania z Urzę-
du Marszałkowskiego. W tym roku 
wybudowano pierwszy etap drogi, na 
pozostałe 2,3 km drogi od Gardzie-
nic Starych do Ciepielowa (do dro-

gi krajowej) opracowano i złożono 
wniosek na dofinansowanie unijne 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Wniosek złożyliśmy 
na kwotę 1 miliona 317 tysięcy zło-
tych.

2. Budowa drogi gminnej Wielgie 
„Obórki”. Łącznie wydatkowaliśmy 
na drogę 110 000 zł, w tym uzyska-
liśmy 50 000 zł wsparcia z Tereno-
wego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.

3. Modernizacja ulicy Źródla-
nej oraz ulicy Wąskiej w Ciepielo-

wie. Zgodnie z obietnicą realizujemy 
budowę dwóch ulic w Ciepielowie 
rocznie. Na ten cel wydatkowaliśmy 
z budżetu ponad 60 tysięcy złotych.

4. Wspólnie z powiatem i przy 
pomocy Urzędu Marszałkowskiego 
wybudowaliśmy drogę na odcinku 
Ciepielów Stary (od drogi krajowej) 
– Kawęczyn (4,6 km.). Udział gminy 
w tym przedsięwzięciu to 93 130 zł, 
powiatu – 360 677 zł oraz Urzędu 
Marszałkowskiego – 477 500 zł.

Największy i najnowocześniejszy agregat prądotwórczy, spo-
śród wszystkich agregatów na terenie powiatu lipskiego, już za-
bezpiecza dostęp do wody w przypadku awarii elektrycznych

Nowa asfaltowa droga w Gardzienicach już cieszy miesz-
kańców obu wsi.

Uroczysty odbiór drogi

Kolejna droga asfaltowa w naszej gminie. Przysiółek miej-
scowości Wielgie „Obórki” już korzysta z nowej drogi. Po-
niżej – z osobistą inspekcją podczas budowy drogi Prze-
wodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla wraz z wójtem. 
Poniżej odbiór drogi przy udziale pracowników Urzędu Mar-
szałkowskiego

Budowa ulicy Wąskiej – poniżej wieloletni sołtys Ciepielowa 
pan Marian Pindakiewicz podczas wizytacji kolejnej zmoder-
nizowanej ulicy w Ciepielowie

To już kolejny odcinek drogi wykonanej wspólnymi siłami 
powiatu i gminy. Dobra współpraca między jednostkami sa-
morządowymi wszystkich szczebli owocuje nowymi, jakże 
potrzebnymi, drogami
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konano między innymi wymianę pieca 
i osprzętu za łączna kwotę 30.000,-zł. 
Na to zadnie uzyskaliśmy 10 tysię-
cy złotych dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego.

7. Zmodernizowaliśmy kotłow-
nie centralnego ogrzewania w szko-
le podstawowej w Bąkowej. Wyko-
nano między innymi wymianę pieca 
i osprzętu za łączna kwotę 20 000 zł.

8. Dofinansowaliśmy Komendę 
Powiatową Policji kwotą 20 tysięcy 
złotych z przeznaczeniem na zakup 
nowego radiowozu dla Posterunku 
Policji w Ciepielowie.

9. Za 15 tysięcy złotych zaku-
piono nową kosiarkę samojezdną 
z przeznaczeniem do koszenia bo-
iska i parku w Ciepielowie.

10. Zakupiono dodatkowe dwa 
pługi zimowego odśnieżania. Teraz 
za odśnieżanie odpowiedzialne są trzy 
jednostki OSP w Ciepielowie, Bąko-
wej i Antoniowie. Łącznie na ten cel 
wydatkowano 18 000 zł.

11. Wykonaliśmy kolejną dobu-
dowę nowych punktów świetlnych 
na terenie gminy, na ten cel wydali-
śmy z budżetu 66 tysięcy złotych.

12. Prowadzimy prace zmierza-
jące do zamknięcia składowiska 
odpadów w Ciepielowie. Za nieuży-
wane od lat składowisko odpadów 
nasza gmina ponosi wysokie opłaty 
w związku z czym, już od 2007 roku, 
wykonujemy niezbędną dokumenta-
cję konieczną do wykonania rekulty-
wacji wysypiska, łącznie na ten cel 
w tym roku wydatkowaliśmy już 
ponad 70 tysięcy złotych. Wykonano 

5. Budowa drogi gminnej Bąko-
wa – Kochanów. Przygotowaliśmy 
i złożyliśmy projekt wraz z wnioskiem 
na ogłoszony konkurs w ramach Naro-
dowego Programu Budowy Dróg. Już 
dzisiaj informujemy, że odnieśliśmy 
wspaniały sukces – nasz wniosek 
uzyskał najlepszą ocenę. Uplasowa-
liśmy się na 11 miejscu na ponad 240 
wniosków gmin z całego Mazowsza. 
Jest to także najlepsze miejsce wśród 
wszystkich okolicznych gmin. Na 
budowę drogi uzyskaliśmy ponad 
165 tysięcy złotych dofinansowania. 
Budowa zacznie się już na początku 
2009 roku.

6. Remonty dróg gminnych – 
przez cały rok wydatkowaliśmy na 
ten cel ponad 100 tysięcy złotych. 
Ostatecznie odeszliśmy od remontów 
szlaką, w jej miejsce naprawiamy 
drogi kruszywem. W przyszłym roku 
system naprawy dróg zostanie dodat-
kowo zmodyfikowany.

OŚWIATA, ADMINISTRACJA, 
KULTURA, STRAŻE POŻARNE, 

POLICJA:
1. Modernizacja samochodu 

pożarniczego dla OSP Ciepielów. 
W ciągu dwóch lat wykonaliśmy ge-
neralny remont samochodu marki Star 
244, w tym roku samochód otrzymał 
nowoczesne nadwozie. Łącznie na 
ten cel wydatkowaliśmy 40 000 zł.

2. Zmodernizowaliśmy budynek 
OSP w Łaziskach – wymiana dachu 
oraz odświeżenie ścian kosztowało 
ponad 20 tysięcy złotych.

3. Zakupy dla jednostek ochot-
niczych straży pożarnych w: Łazi-
skach, Bielanach, Bąkowej oraz An-
toniowie. W ramach mazowieckiego 
programu wsparcia jednostek OSP 
z terenu Mazowsza, uzyskaliśmy 
bardzo duże jak na straże pożarne 
dofinansowanie – łącznie prawie 
60 000 zł. Pozyskane środki wydat-
kowano między innymi na sprzęt po-
żarniczy i specjalistyczne ubrania 
ochronne dla strażaków.

4. Wymieniliśmy piec centralne-
go ogrzewania wraz z grzejnikami 
w budynku przeznaczonym na dom 
kultury w Pcinie, łącznie wydatkowa-
liśmy na ten cel 20 000 zł (prac tych 
nie obejmowała inwestycja unijna).

5. Wykonaliśmy modernizację 
podłóg w budynku Urzędu Gminy 
oraz w pracowniach logopedycz-
nych w Ciepielowie i Bąkowej. Łącz-
nie na ten cel wydaliśmy 70 000 zł.

6. Zmodernizowaliśmy kotłow-
nię centralnego ogrzewania w szko-
le podstawowej w Ciepielowie – wy-

Samochód pożarniczy w Ciepielowie – jak nowy, chociaż 
wiekowo już pełnoletni

Wymiana pokrycia dachu remizy strażackiej w Łaziskach 
z eternitu na blachodachówkę z pewnością na wiele lat za-
bezpieczy budynek dodatkowo podnosząc walory estetycz-
ne budynku

Nowe piece centralnego ogrzewania zamontowano w szko-
łach podstawowych w Ciepielowie i Bąkowej

Chciałoby się powiedzieć „my się zimy nie boimy”, ale z ży-
wiołem nie ma żartów – z pewnością do odśnieżania jeste-
śmy lepiej przygotowani niż kiedykolwiek
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20. Wykonaliśmy remont pokry-
cia dachowego na budynku ośrod-
ka zdrowia w Bąkowej oraz szkole 
podstawowej w Bąkowej za łączną 
kwotę 20 tysięcy złotych.

21. Zakupiono nowe meble 
z przeznaczeniem dla klas gimna-
zjalnych w Bąkowej oraz dla szkoły 
podstawowej i sześciolatków w Bą-
kowej. Łącznie na ten cel wydano 
30 tysięcy złotych.

22. Na oczyszczalni ścieków 
przeprowadzono remont urządzeń 
mający poprawić funkcjonowanie 
oczyszczalni, na ten cel wydatkowa-
no około 10 tysięcy złotych.

centrum Ciepielowa wraz z wyko-
naniem małej architektury krajo-
brazu – w ramach przygotowań do 
nowego programu unijnego Odnowa 
i Rozwój Wsi (tak jak moderniza-

cja parku w Ciepielowie). Za kwotę 
10 tysięcy złotych wykonaliśmy pod-
kłady geodezyjne i projekt techniczny 
pod nową inwestycję.

17. Zagospodarowanie i moder-
nizacja centrum Wielgiego wraz 
z wykonaniem małej architektury 
krajobrazu – w ramach przygotowań 
do nowego programu unijnego Odno-
wa i Rozwój Wsi (tak jak moderniza-
cja parku w Ciepielowie). Za kwotę 
10 tysięcy złotych wykonaliśmy pod-
kłady geodezyjne i projekt techniczny 
pod nową inwestycję.

18. Zakupiono sprzęt świetlico-
wy do świetlic wiejskich w Wiel-
giem, Bąkowej i Antoniowa, między 
innymi stoły do bilarda, hokeja, pił-
karzyki, dart, szachy oraz piłki do 
koszykówki i siatkówki. Łącznie na 
ten cel wydatkowano 15 tysięcy zło-
tych.

19. W ramach środków na re-
alizację PPOW zakupiliśmy sprzęt 
muzyczny oraz stroje ludowe dla 
zespołu dziecięcego Ulijanki z Wiel-
giego. Łącznie na realizację PPOW 
w tym roku wydatkowano 35 tysięcy 
złotych.

już między innymi dokumentację geo-
logiczną, hydrologiczną, oraz projekt 
rekultywacji. W przyszłym roku jest 
szansa na zamknięcie wysypiska –
przewidywany koszt to około 500 ty-
sięcy złotych

13.  Wybudowaliśmy  kolejny 
wielofunkcyjny zespół boisk sporto-
wych. Nowe boiska powstały w Pci-
nie przy niedawno zmodernizowa-
nym ze środków unijnych budynku. 
Łączny koszt boisk wyniósł 86 tysię-
cy złotych, z czego 50 tysięcy udało 
się nam pozyskać z Urzędu Marszał-
kowskiego.

14. Rozpoczęliśmy  ustawianie 
nowych tablic sołeckich. Korzy-
stając z udziału w stowarzyszeniu 
„Dziedzictwo i Rozwój” w ramach 
programu Leader Plus, przystąpili-
śmy do wykonywania tablic. Łącz-
nie na ten cel wydatkowano prawie 
20 tysięcy złotych. Pozostałe tablice 
sołeckie zostaną ustawione w przy-
szłym roku.

15. Zakup książek do bibliotek 
na terenie gminy. Za kwotę 15,5 ty-
siąca złotych, w tym 7 tysięcy uzy-
skanej dotacji, biblioteka dokona-
ła zakupu nowości książkowych do 
wszystkich placówek bibliotecznych 
na terenie gminy.

16. Zagospodarowanie  i  mo-
dernizacja terenów przyległych od 

Nowe meble dla uczniów to wygoda dla dzieci, spełnienie 
wymogów oraz estetyczna poprawa wizerunku placówki 
oświatowej

Boiska wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku 
już służą miejscowej młodzieży, boisko do piłki nożnej zosta-
nie oddane do użytku na wiosnę po skoszeniu i pielęgnacji 
murawy

Nowe tablice sołecki będą stanowić jeden wzór oznaczeń 
w ramach realizowanego programu wizualizacji gminy

Oba projekty, zarówno w Ciepielowie jak i Wielgiem, mają 
nawiązywać do wcześniej wykonanej przebudowy parku 
w Ciepielowie

Dzieci i młodzież korzystają z zakupionego sprzętu – odpo-
czywając od szkoły i codziennych obowiązków

Takich strojów ludowych nie mają nawet profesjonalne ze-
społy ludowe, poniżej zakończenie pikniku rowerowego zor-
ganizowanego przez PSP Bąkowa
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II miejsce zajęła drużyna z Ciepielo-
wa, która reprezentowała Gminną Biblio-
tekę Publiczną oraz Publiczne Gimnazjum 
w Ciepielowie w II Międzybibliotecznym 
Powiatowym Konkursie Czytelniczym 
i Medialnym „Super Głowy 2008”.

W dniu 20 listopada 2008 roku gru-
pa dziewcząt z gimnazjum wzięła udział 
w konkursie „Super Głowy” w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Siennie, który 
zorganizowany został przez Gminną i Po-
wiatową Bibliotekę Publiczną w Rzecz-
niowie. Celem konkursu była promocja 
czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjal-
nej, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz 
zamiłowania do literatury, rozwój wiedzy 
związanej z czytaniem i mediami oraz 
wykorzystanie różnych źródeł informacji 
w edukacji. Uczestnikami byli uczniowie 
szkół gimnazjalnych z powiatu lipskiego, 
którzy do eliminacji finałowych zostali 
wyłonieni przez poszczególne placówki 
biblioteczne.

Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Pu-
bliczne Gimnazjum w Ciepielowie godnie 
reprezentowali uczniowie z klasy IIIa: Na-
talia Bańcerowska, Klaudia Karasińska, 
Anna Mordak, Andżelika Siadaczka, Olga 

Super Głowy 2008 Wężykowska. Drużyna 
aktywnie przygotowy-
wała się do konkursu 
pod nadzorem nauczy-
ciela bibliotekarza mgr 
Anny Marek, co za-
owocowało zaszczyt-
nym II miejscem.

Konkurs polegał na 
przedstawieniu prezen-
tacji multimedialnej 
„Nasza klasa – Nasza 
szkoła” oraz plaka-
tu pt. „Czy jesteś już 
w sieci, czyli o pułap-
kach konsumeryzmu”, 
a także udzieleniu odpowiedzi na pytania, 
w których należało wykazać się wiedzą 
z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej 
oraz umiejętnościami w zakresie szybkie-
go wyszukiwania informacji w zbiorach 
bibliotecznych. Oprócz wiedzy teore-
tycznej należało wykazać się umiejętno-
ściami praktycznymi. Wiele konkurencji 
polegało na jak najszybszym udzieleniu 
odpowiedzi na podane pytanie. Gwaran-
towało to otrzymanie przez drużynę więk-
szej ilości punktów. Powołana komisja 
konkursowa, po wysłuchaniu odpowie-
dzi poszczególnych drużyn, przydzielała 

każdej z nich określoną ilość punktów. 
Dziewczęta oprócz wiedzy teoretycznej 
i praktycznej związanej z poszukiwaniem 
informacji w zbiorach biblioteki, wykaza-
ły się refleksem. Suma punktów przyzna-
nych przez komisję zagwarantowała im 
II miejsce, za zajęcie którego otrzymały 
puchar i pamiątkowy dyplom, a także na-
grody rzeczowe w postaci książek.

Renata Gołębiowska-Ambrozik – Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie

Anna Marek – nauczyciel bibliotekarz Publicz-
nego Gimnazjum w Ciepielowie

Już po raz czwarty, odbył się Gminny 
Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortogra-
fii”. Honorowy Patronat sprawował Wójt 
Gminy Ciepielów Pan Artur Szewczyk, 
który był jednocześnie fundatorem na-
gród.

W tym roku eliminacje gminne prze-
prowadzono w Publicznym Gimnazjum 
w Ciepielowie, zaś organizatorem kon-
kursu była Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Ciepielowie. Koordynatorami elimina-
cji ortograficznych były: w kategorii klas 
I–III – pani Małgorzata Rusinowska, za-
stępca dyrektora; w kategorii klas IV–VI –
pani Agnieszka Kowalska, nauczyciel-
ka języka polskiego, w kategorii klas 
I–III gimnazjum – panie Danuta Wikto-
rowska i Ewa Sulima, nauczycielki ję-
zyka polskiego. W bieżącym roku szkol-
nym, po raz pierwszy, do 
konkursu przystąpili również 
gimnazjaliści. Do udziału w 
IV Gminnym Konkursie Or-
tograficznym zgłoszono 92 
uczestników ze wszystkich 
szkół.

Każdorazowo celem kon-
kursu było doskonalenie 
umiejętności ortograficznych, 

budzenie wrażliwości na poprawność 
pisowni oraz kształcenie umiejętności 
sprawnego operowania materiałem orto-
graficznym.

Konkurs ortograficzny cieszy się po-
pularnością wśród uczniów i nauczycieli 
polonistów gminy Ciepielów. Przystępu-
ją do niego laureaci klasowych, a potem 
szkolnych konkursów, stąd poziom umie-
jętności jego uczestników jest wysoki. 
Zważając na to, iż w konkursie uczestni-
czą szkolni mistrzowie i wicemistrzowie 
ortografii, aby wyłonić najlepszych spo-
śród najlepszych zadania musiały sprawić 
uczestnikom pewną trudność.

W tym wyjątkowym dniu, uczniowie 
prezentowali się w galowych strojach 
niezwykle dostojnie, panowała podnio-
sła atmosfera. Punktualnie o godzinie 9 

Pani Elżbieta Giemza Dyrektor Zespołu 
Placówek Oświatowych w Ciepielowie 
dokonała otwarcia, uczestnicy otrzymali 
zestawy konkursowe, a następnie rozpo-
częli zmagania ortograficzne. Każdy miał 
za zadanie m.in. uzupełnić tekst z lukami, 
rozwiązać ortograficzny rebus, zagad-
ki i krzyżówkę oraz uzasadnić pisownię 
wyrazów. Zadania były ciekawe i uroz-
maicone, sprawdzały nie tylko umiejęt-
ności ortograficzne. Ćwiczyły umysł, 
a poprzez zabawę ze słowem, doskonaliły 
poprawność ortograficzną. Mimo bardzo 
skomplikowanych tekstów, naszpikowa-
nych trudnymi wyrazami i wyrażeniami, 
uczniowie zaprezentowali wysoki po-
ziom. W wyznaczonym czasie, 45 minut, 
zakończyli oni pracę nad testami.

Po ortograficznym wysiłku odbył się 
słodki poczęstunek. Później konkursowy 
stres skutecznie rozładowali uczniowie 
klasy IV a, którzy pod kierunkiem pani 

Agnieszki Kowalskiej i pani 
Małgorzaty Kominek przy-
gotowali przedstawienie pt. 
„Wesoła ortografia”. Kulmi-
nacyjnym punktem dnia było 
ogłoszenie wyników. Na twa-
rzach dzieci widać było na-
pięcie i zniecierpliwienie. Pan 
Artur Szewczyk Wójt Gminy 
wyczytywał kolejnych zwy-

IV Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”
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Uczniowie naszej szkoły wykazali się zdolnościami i umiejętnościami w różnych obszarach 
edukacyjnych i wychowawczych. W ciągu całego roku szkolnego brali udział w konkursach 
szkolnych, gminnych i powiatowych.

Konkursy plastyczne pokazały, że uczniowie mają dużą wyobraźnię, znają różne techniki 
plastyczne i wykorzystują je w swoich pracach. Są zainteresowani tematami i właściwie je in-
terpretują. W gminnym konkursie pt. „112 w trudnej sprawie” dwaj uczniowie naszej szkoły 
Emil Sosnowski z klasy II i Paweł Pstrąg z klasy V zajęli wysokie miejsca w swoich kategoriach 
(trzecie, pierwsze). Dużym sukcesem okazał się również udział w konkursie plastycznym zorga-
nizowanym przez Nadleśnictwo Zwoleń pt. „Praca leśnika” – Emil Sosnowski w swojej kategorii 
otrzymał wyróżnienie i bardzo atrakcyjne nagrody.

Współpraca uczniów klasy II z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidiologiczną w Lipsku polegała 
na uczestnictwie dzieci w konkursie plastycznym pt. „Zęby myj – radośniej żyj”, w którym czterech 
uczniów otrzymało wyróżnienia (D. Choroś, S.Wójtowicz, E. Sosnowski, K. Łęcki). Dzieci wzięły 
również udział w Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w kategorii szkół podstawowych.

Kamil Lenart i Emil Sosnowski udowodnili swoim kolegom i koleżankom, że uczenie się 
ortografii to nie koszmar lecz wielka przyjemność. W IV Gminnym Konkursie Ortograficznym 
zajęli II i III miejsce w swojej kategorii. No cóż, po tak owocnej pracy należał się i odpoczynek. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, 
że „Warszawa da się lubić…” i 10 czerwca uczniowie klas młodszych pojechali do stolicy. Tam zwiedzali najciekawsze zabytki mia-
sta, podziwiali egzotyczne zwierzęta w ZOO, a po obiedzie spacerowali po parku łazienkowskim i zwiedzali „Pałac na wodzie”.

Zofia Pilecka

cięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, składał 
gratulacje i wręczał nagrody. Również Pani Elżbieta Giemza 
przekazała zwycięzcom gratulacje i życzyła wielu dalszych suk-
cesów. Poniesiony trud opłacał się, nagrody były rewelacyjne. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki, wszyscy 
uczestnicy dostali nagrody za udział.

Radość dzieci była ogromna, a ich niegasnące uśmiechy 
były najwdzięczniejszą zapłatą za trud przygotowania tej im-
prezy. Nauczyciele wchodzący w skład komisji konkursowej 

otrzymali podziękowania od Pana Wójta za organizację i czu-
wanie nad prawidłowością przebiegu eliminacji. Opiekunowie 
wszystkich zespołów mogą być dumni, zwłaszcza, że różnice 
punktowe w ostatecznej klasyfikacji były niewielkie. Reguły 
są jednak nieubłagane, a miejsca na podium tylko trzy. Miej-
my nadzieję, że tegoroczny wymiar konkursu, a nade wszystko 
wspaniałe nagrody będą zachętą dla uczniów i organizatorów na 
przyszłe edycje konkursu.

Agnieszka Kowalska

Małe i duże sukcesy w PSP w Wielgiem

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbył się 
konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych klas 
IV–VI „Zadanie dla Asa” – II etap gminny.

Inicjatorem i organizatorem gminnego etapu konkursu 
jest pan Krzysztof Musielewicz nauczyciel matematyki z PSP 
w Ciepielowie. Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Cie-
pielów pan Artur Szewczyk. Powołano komisję konkursową 
w składzie: Krzysztof Musielewicz – przewodniczący, Teresa 
Michalec oraz Elżbieta Wajs.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. Do ry-
walizacji stanęło 34 uczniów ze szkół: PSP w Bąkowej; PSP 
w Ciepielowie i PSP w Wielgiem. Laureatami gminnego etapu 

konkursu „Zadanie dla Asa” z klas IV–VI zostali: klasa IV: Mi-
chał Fijałkowski z PSP Ciepielów, Kamil Pajączkowski z PSP 
Ciepielów, Kinga Grzeszczyk również z tej samej szkoły. Kla-
sa V: Patrycja Wajs – PSP Bąkowa, Przemysław Lewandowski 
– PSP Ciepielów, Izabela Niedziela z PSP Bąkowa. Klasa VI: 
Kamil Sałbut z PSP w Ciepielowie, Damian Rozwadowski oraz 
Sylwester Gawin – obydwaj z PSP Bąkowa.

Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe – niespodzianki, ufundowane przez pana 
Artura Szewczyka. Panu Wójtowi za wieloletni patronat nad tym 
konkursem i przekazane nagrody, nauczycielom za pomoc i uczest-
nikom konkursu serdecznie dziękuję – Krzysztof Musielewicz.

Zadanie dla Asa
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Rodzinny rajd rowerowy
25 i 26 września 2008 r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy 

pod hasłem: „Cudze chwalicie swego nie znacie…” zorganizowa-
ny przez PSP w Bąkowej, a finansowany z Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie miało na celu poznawanie 
walorów krajobrazowych naszej Małej Ojczyzny – Gminy Cie-
pielów, popularyzację turystyki rowerowej oraz integrację dzieci, 
młodzieży, nauczycieli i rodziców ze wszystkich szkół gminy.

Organizatorzy zadbali o bezpieczny i atrakcyjny przebieg 
imprezy. Nad bezpieczeństwem czuwała policja, a opiekę me-
dyczną zapewniły panie doktor Urszula Bryczek i pielęgniar-
ka z Ośrodka Zdrowia w Bąkowej. W rajdzie wzięło udział 70 
uczestników, w tym 8 opiekunów.

Rajd rozpoczął się w PSP w Bąkowej. Na początku uczest-
nicy wysłuchali pogadanką o bezpieczeństwie w czasie jazdy, 
którą wygłosili policjanci. O godz.10.30 grupy ruszyły w trasę, 
która prowadziła przez Bąkową – Łaziska – Wólkę Dąbrowską –
Anusin – Drezno – Świesielice do Ciepielowa. Po obiedzie 
natomiast ruszyli dalej przez Kałków – Chotyze – Łaziska do 

Wielgiego. O godz. 16 zakończył się I etap rajdu. Uczestnicy 
zatrzymali się na nocleg w Domu Ludowym w Wielgiem.

Przybyli tu również uczniowie z Wielgiego wraz z opieku-
nami, dyrektorzy wszystkich szkół, nauczyciele, pan wójt, pani 
skarbnik Urzędu Gminy oraz rodzice. Popołudnie i wieczór 
wszyscy spędzili w ciekawy i atrakcyjny sposób. Najpierw były 
pokazy z zakresu ratownictwa medycznego, następnie ognisko 
integracyjne połączone ze śpiewem i tańcami. Nie zabrakło 
też konkursów, gier i zabaw z udziałem rodziców. Wszystkich 
uczestników rajdu pan wójt obdarował prezentami w postaci 
kasków, plecaków i opasek odblaskowych. Po kolacji młodzież 
bawiła się na dyskotece.

Drugiego dnia, po śniadaniu, o godz. 10 uczestnicy ruszyli 
w dalszą drogę. Trasa była nieco krótsza i wiodła z Wielgiego przez 
Marianki – Ostrownicę – Sajdy – Kochanów do Bąkowej. W PSP 
w Bąkowej czekał na strudzonych rajdowców smaczny obiad. Nie 
brakowało jednak sił by pograć w piłkę. Na zakończenie organi-
zatorzy podziękowali uczniom i opiekunom za udział w rajdzie 
i wytrwałość oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy i znaczki.

Przedsięwzięcie się udało, pogoda dopisała, a uczestnicy 
wyrazili chęć udziału w takich imprezach. Oprócz niezapomnia-
nych wrażeń pamiątką będą zdjęcia zrobione w czasie rajdu 
i umieszczone w Kronice Rajdu.

Zofia Pastuszka, Helena Nowotnik

Biblioteki otwartych drzwi
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie powstała 

2 lutego 1947 roku, mieści się w budynku ciepielowskiej Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Gromadzi zbiory o charakterze uniwer-
salnym, obejmującym literaturę piękną polską i obcą zarówno 
dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, literaturę popularnonau-
kową oraz dotyczącą regionu. Księgozbiór jest systematycznie 
uzupełniany i aktualizowany z uwzględnieniem potrzeb, zainte-
resowań i poszukiwań czytelników.

Biblioteka posiada dostęp do Internetu oraz trzy stanowiska 
komputerowe do dyspozycji czytelników z programu IKONKA, 
a także biblioteczny program MAK 4.3a, szczególnie przydatny 
do prowadzenia baz o charakterze katalogów i kartotek w biblio-
tekach. Obecnie obsługuje 550 czytelników, posiada 19 514 wo-
luminów. Czytelnicy mogą liczyć na pomoc kadry Biblioteki –
Renaty Gołębiowskiej-Ambrozik – dyrektor GBP oraz Bożeny 
Gajek.

W strukturze organizacyjnej biblioteki znajdują się trzy filie: 
w Czerwonej, w Bąkowej i w Wielgiem.

Filia Biblioteczna w Czerwonej powstała 1957 roku, mieści 
się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie. Jej 
zbiory liczą 5 664 woluminów, bibliotekarzem jest Teresa Mar-
ciniak.

Filia Biblioteczna w Bąkowej powstała 1947 roku, mieści się 
w budynku po zlikwidowanym Urzędzie Pocztowym. Jej zbiory 

liczą 8 983 woluminów, bibliotekarzem jest Teresa Marciniak.
Filia Biblioteczna w Wielgiem to najmłodsza placówka –

powstała 1985 roku, obecnie mieści się w nowym budynku 
w Domu Ludowym. Jej zbiory liczą 5 462 woluminów, a biblio-
tekarzem jest Marianna Kosior.

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom nieodpłatne korzy-
stanie z czytelni internetowej, wystawy książek, malarstwa, 
spotkania ze znanymi ludźmi, lekcje biblioteczne, wspólne gło-
śne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”,  zbiory audiowizualne (kasety video) oraz stale uzu-
pełniany księgozbiór dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
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Godziny otwarcia biblioteki i jej filii na terenie Gminy Ciepielów

Dzień tygodnia Ciepielów Bąkowa Czerwona Wielgie
Poniedziałek 8.00–18.00 10.15–15.45 16.30–19.30 10.00–18.00
Wtorek 8.00–16.00 – 16.30–19.30 –
Środa 8.00–18.00 – – 10.00–18.00
Czwartek 8.00–16.00 8.30–15.45 16.30–19.30 10.00–18.00
Piątek 8.00–18.00 8.30–15.45 16.30–19.30 10.00–18.00
Sobota 8.00–14.00 – 11.00–19.00 10.00–18.00

Dyrektor GBP w Ciepielowie Renata Gołębiowska-Ambrozik

Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Pokaż Język”
Tradycyjnie w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej 

odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Pokaż Język”. 
Była to już trzecia edycja zawodów, która jak zwykle odbyła się 
pod patronatem Wójta Gminy. W tym roku konkurs skierowany 
był nie tylko do uczniów szkół podstawowych, ale również do 
uczniów gimnazjum.

Zespół nauczycieli języka angielskiego w składzie: Beata Ru-
sin, Beata Figura, Anna Sotowicz-Kąkolewska, Katarzyna Ruciń-
ska oraz Katarzyna Sotowicz-Stańczuk przygo-
tował testy sprawdzające znajomość gramatyki 
oraz słownictwa, odpowiednie dla każdej grupy 
wiekowej. Uczniowie okazali się być świet-
nie przygotowani do tego sprawdzianu wiedzy, 
a szczegółowe wyniki wyglądają następująco:

Publiczne Szkoły Podstawowe:
Klasa I: 1. Edyta Wiśnios, 2. Agata Małaczek, 3. Woj-

ciech Gryka.
Klasa II: 1. Karolina Siepetowska, 2. Wojciech Wajs, 

3. Mateusz Gębka.
Klasa III: 1. Sylwia Wolszczak, 2. Wiktoria Boroch, 

3. Joanna Rogozińska.
Klasa IV: 1. Jakub Nowakowski, 2. Kamil Kapciak, 

3. Damian Flis.

Klasa V: 1. Patrycja Wajs, 2. Karolina Wojciechowska, 3. Damian Siwiec.
Klasa VI: 1. Patrycja Zięba, 2. Wojciech Markowski, 3. Ewa Mażysz.
Publiczne Gimnazjum:
Klasa I: 1. Ilona Kosiór, 2. Karolina Wdowiak, 3. Kamil Majewski.
Klasa II: 1. Mateusz Stolarek, 2. Kamil Kominek, 3. Milena Nowak.
Klasa III. 1. Michał Cichoń, 2. Mateusz Balcerowski, 3. Angelika Wajs.

Laureaci tegorocznego konkursu otrzymali dyplomy oraz 
nagrody książkowe, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnic-
twa oraz nagrody pocieszenia. Nagrody wręczył wójt gminy.

Nasze „Ulijanki”
Zespół wokalny „ULIJANKI” założyła 3 lata temu Pani Iwona 

Giemza – nauczyciel nauczania zintegrowanego w PSP im. A. Dy-
gasińskiego w Wielgiem. Repertuar muzyczny zawiera głównie 
pieśni ludowe regionu oraz powszechnie znane ludowe standardy.

W pierwszych latach działalności zespół tworzyło ośmioro 
uczniów: Milena Niedziela, Katarzyna Pakos, Joanna Rogoziń-
ska, Aleksandra Standowicz oraz Michał Bajór, Kamil Puczu-

łek, Mateusz Utkowski, Rafał Korczak. Pani Iwona prowadzi-
ła zajęcia społecznie, zespół występował na uroczystościach 
szkolnych, jak również uświetniał imprezy okolicznościowe 
w zaprzyjaźnionych szkołach w gminie oraz festiwalach o te-
matyce folklorystycznej.

W czerwcu 2008 Pani Iwona Giemza oraz Pani Anna Soto-
wicz-Kąkolewska (nauczyciel języka angielskiego w PSP Wiel-
gie) napisały projekt działalności zespołu na większą skalę oraz 
złożyły wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach 
realizacji Programu Integracji Społecznej finansowanego ze 
środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich za pośrednictwem Urzędu Gminy w Ciepielowie. Wniosek 
rozpatrzono pozytywnie i zespół otrzymał dotację w wysokości 
11 400 zł na działalność w okresie od 16 września do 30 listo-
pada 2008 roku.

Przyznane pieniądze przeznaczono na uszycie strojów, za-
kup instrumentów muzycznych oraz sprzętu audio. Ze środków 
własnych szkoła kupiła linie melodyczne.

We wrześniu odbyły się przesłuchania i do zespołu dołączyli 
uczniowie klas I, II i III. Obecnie zespół liczy 25 osób. Chociaż 
działamy tak krótko już gościliśmy w PSP w Ciepielowie, gdzie 
spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem (Dziękujemy!) 
oraz wystąpiliśmy na szkolnych Andrzejkach z udziałem rodzi-
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ców uczniów naszej szkoły. Zespół wspierają akompaniamen-
tem: na akordeonie Pan Zygmunt Kwaśniewski oraz na bębnie 
z perkusją Pan Franciszek Wojciechowski. Panom składamy 
serdeczne podziękowania.

A oto sukcesy „starych” Ulijanek: w czerwcu 2008 roku 
kwartet dziewcząt (Milena Niedziela, Katarzyna Pakos, Joanna 
Rogozińska, Aleksandra Standowicz) reprezentował szkołę na 
Przeglądzie Twórczości Dziecięcej w Centrum Kultury w Lip-
sku, gdzie zajął II miejsce; w listopadzie tego roku uczennice 
wzięły udział w Festiwalu Pieśni Legionowych i Patriotycz-
nych, Aleksandra Standowicz zajęła III miejsce w kategorii 
solista; 9 grudnia odbył się Festiwal Piosenki Ekologicznej 
(EKOSONG), duet w składzie Milena Niedziela oraz Joanna 
Rogozińska zdobył wyróżnienie.

Pozwolimy sobie nadmienić, że wygrać w Lipsku nie jest ła-

two, konkurujemy nie tylko z reprezentacjami szkół podstawo-
wych lecz także z domów kultury, gdzie dzieci rozwijają swoje 
talenty pod opieką profesjonalnych muzyków. Tym bardziej cie-
szą nasze skromne osiągnięcia.

Jakie plany na przyszłość? Dziewczęta będą reprezentować 
szkołę w Międzydiecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w dniu 12 grudnia, również w LCK. Trzymajcie za nas kciuki! 
Mamy nadzieję, że zespół będzie kontynuował swoją działal-
ność, rozwijał się i uświetniał uroczystości w szkole i gminie. 
Okazji będzie aż nadto, chociażby planowane Dożynki w Bąko-
wej, w Wielgiem. Śpiewanie przynosi dzieciom wiele radości, 
przychodzą na próby z entuzjazmem, uwielbiają występować. 
Już teraz zapraszamy mieszkańców naszej gminy na wspólne 
kolędowanie, które odbędzie się niebawem.

Iwona Giemza, Anna Sotowicz-Kąkolewska

Odszedł dobry człowiek – sołtys Gardzienic Starych
Andrzej Rusin sołtys Gardzienic Starych urodził się 1 stycz-

nia 1956 roku w Ciepielowie. Wraz z rodzicami mieszkał w ma-
łej wiosce Gardzienice Stare. Do szkoły podstawowej uczęsz-
czał w Gardzienicach i w Ciepielowie. W wieku 14 lat śmierć 
zabrała mu Ojca, jego wychowaniem zajęła się Matka. Mając 
18 lat podjął pracę w Kółku Rolniczym w Ciepielowie. Posiadał 
uprawnienia do jazdy ciągnikiem oraz kombajnem zbożowym. 
W 1977 roku przed Komisją Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa 
zdał pozytywnie egzamin. W Kółku Rolniczym pracował 18 lat. 
Za swoją dobrą pracę otrzymał wiele pochwał i dyplomów, mię-
dzy innymi za zajęcie I miejsca w konkursie „Najlepszy Żni-
wiarz, mechanik, dyspozytor” w akcji „Żniwa 89”. W 1983 roku 

założył rodzinę. Był 
pogodnym i dobrym 
człowiekiem. Cieszył 
się uznaniem wśród zna-
jomych, sąsiadów, kole-
gów z pracy.

Najważniejsza dla 
niego była rodzina, której 
poświęcił całe swoje ży-
cie. Zawsze mówił swo-

im dzieciom, że „Zgoda 
buduje niezgoda rujnuje”

Ponieważ nie dane mu 
było uczyć się dalej, pra-
gnął aby jego dzieci zdo-
były wiedzę, po to żeby 
było im w życiu lepiej.

Życzliwy dla wszyst-
kich, pomagał rozwią-
zywać problemy innych. 
Był „Złotą rączką” – do 
naprawienia światła, po-
prawienia ławki, stołu, 
drzwi, lubił majsterko-
wać. Wypełniał wnioski o 
dopłaty unijne i wszelkie 
dokumenty.

Pełnił funkcję sołtysa 
wsi i był dumny z owoc-
nej współpracy z wójtem gminy. Od 2006 roku pracował w fir-
mie Rol-Mot na stanowisku dozorca-ładowacz. Miał awanso-
wać, niestety śmierć zniweczyła jego plany. Zmarł nagle na 
zawał w dniu 30 maja 2008 roku w głębokim żalu pozostawiając 
żonę, dzieci, wnuczkę, rodzinę i duże grono znajomych.

„Śmierć tych, którzy tworzą dzieła nieśmiertelne, zawsze jest przedwczesna”
W imieniu samorządu Gminy Ciepielów

Wyrazy najgłębszego współczucia
Składamy Rodzinie i najbliższym

     Wójt Gminy Waldemar Czapla
  Artur Szewczyk  Przewodniczący Rady Gminy

Cała Gmina czyta z nami…

Trudno dziś wyobrazić sobie świat bez książek. Towarzyszą 
nam one od wczesnego dzieciństwa i zapewne będą z nami, gdy 
się zestarzejemy. Są one „twórcą i zwierciadłem kultury”, po-
nieważ zapisane zostały w nich wszystkie dokonania ludzkości.

Możemy wiec śmiało powiedzieć, że odgrywają ogromną rolę 
w życiu człowieka i społeczności. W ostatniej dekadzie książka 
często przegrywa z przekazem elektronicznym, ale wciąż jest 
czytana. Stańmy się społeczeństwem, które czyta coraz więcej!

Dlaczego w dobie komputerów i Internetu warto czytać? 
Czytanie uczy myślenia, pobudza wyobraźnię, rozwija umie-
jętność wysławiania się, wyrabia cierpliwość, pobudza samo-
świadomość, która świadczy o dojrzałości. Gdyby się dobrze 

zastanowić, to pewnie znaleźlibyśmy jeszcze niejeden powód, 
dla którego warto czytać książki. I dlatego bardzo nam, bibliote-
karzom, zależy, by jak najwięcej osób sięgało po książki. Wszak 
pismo jest podstawą cywilizacji…

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie może-
my znaleźć prawie wszystkie gatunki literackie. Księgozbiór 
jest stale powiększany o nowe, ciekawe pozycje. W 2008 roku 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie otrzymała z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje w ramach 
Programu Operacyjnego: „Promocja czytelnictwa”, „Rozwój 
księgozbiorów bibliotek”. Przyznana kwota wynosiła 8 tys. zł. 
Nowości książkowe zostały zakupione także z pieniędzy prze-
kazanych przez Urząd Gminy w Ciepielowie, dzięki staraniom 
Pana Wójta. Przekazana kwota wynosi 7,5 tys. zł. Poniżej pre-
zentujemy egzemplarze godne przeczytania:
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Katja Reider „Przytul mnie!” – Uspo-
kajające opowiadania dla dzieci. Kiedy 
najmłodsi zaczynają odkrywać swój świat, 
przeżywają również takie momenty, w któ-
rych potrzebują wsparcia dorosłych. Przed-
stawione w tej książeczce opowiadania po-
mogą rodzicom pocieszyć dzieci i znaleźć 
radę na ich „wielkie” zmartwienia.

Dorota Krassowska „W świecie bajek” –
Fascynująca opowieść, która wprowadza 
w świat bajkowych bohaterów, których ko-
chają dzieci niemal w całej Europie. Klu-
czem do odnalezienia brakujących w każdej 
scenie dwóch elementów lub postaci jest 

barwna i wciągająca fabuła, na podstawie której mały badacz 
szuka, odkrywa i poznaje bajkowy świat. Pomagają mu w tym 
szczegółowe ilustracje oraz krótkie, ale rzetelne opisy zamiesz-
czone na marginesach.

Beata Ostrowicka „Świat do góry no-
gami” – Tragiczna śmierć matki zmienia 
nagle dotychczasowe życie szesnastoletniej 
Oli. Obarczona kłopotami dnia codzienne-
go, nie potrafiąca znaleźć porozumienia ani 
z ojcem, ani z młodszą siostrą, stopniowo 
pogrąża się w apatii. Jak poradzi sobie z rze-
czywistością, w której zabrakło najważniej-
szej osoby – matki? Bez wątpienia pomoże 

jej w tym Mateusz – jej pierwsza wielka miłość. „Świat do góry 
nogami” to opowieść o dorastaniu nastoletniej dziewczyny, kon-
flikcie pokoleń i poszukiwaniu swego miejsca na ziemi.

Karen Kingsbury „Ocalić życie” –
Bohaterka tej książki, Maria Magdalena 
naszych czasów, przeszła piekło na zie-
mi. Przez całe lata cierpiała, coraz bardziej 
pogrążając się w rozpaczy. Coraz mocniej 
pragnęła śmierci, ponieważ sądziła, że tyl-
ko kres życia może ją wyzwolić z koszmaru. 
A jednak zwyciężyła: ocaliła nie tylko swe 
życie, lecz także swą duszę. Powieść poru-
sza problemy molestowania, wiarołomstwa. 

Wszyscy cierpimy i będziemy cierpieć z powodu rozmaitych 
rzeczy, które nas dręczą – lęków, wątpliwości, samotności, nało-
gów. I wszyscy potrzebujemy ratunku.

Paweł Zuchniewicz „Wujek Karol” –
Kapłańskie lata Papieża. Jest rok 1946. 
Przyszły papież świeżo po święceniach ka-
płańskich wyjeżdża do Rzymu. W tym sa-
mym niemal czasie do Polski zostaje przy-
wieziony Rudolf Höss, skazany na śmierć 
komendant obozu w Auschwitz – na wyko-
nanie wyroku czeka w Wadowicach, rodzin-
nym mieście Karola Wojtyły. Tu przystępuje 
do spowiedzi i komunii św. Udziela mu jej 

ksiądz pracujący w Łagiewnikach, gdzie pół wieku później Jan 
Paweł II konsekruje sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Poprzez 
te dwa miejsca – Wadowice i Łagiewniki – w tajemniczy sposób 
splatają się losy wielkiego prześladowcy człowieka i wielkiego 
obrońcy jego praw. „Wujek Karol” to kontynuacja cyklu zapo-
czątkowanego książką „Lolek. Młode lata Papieża”, jest beletry-
zowanym zapisem czasu przygotowania przyszłego papieża do 
przyjęcia godności biskupiej.

Jahnna N. Malcolm „Chłopak z Internetu” – Madison 
i Jeremy startują w wyborach na przewodniczącego szkoły. Od 

pierwszej klasy liceum, kiedy Jeremy zrobił 
Madison bardzo brzydki kawał, odczuwają 
wobec siebie wrogość. W ramach szkolne-
go programu, Madison zostaje przydzielony 
anonimowy partner, z którym może wymie-
niać e-maile. Atmosfera przedwyborcza robi 
się gorąca, a wraz z nią listy Madison i chło-
paka, który podpisuje się jako Blue. Mię-
dzy nimi rodzi się coś więcej, niż przyjaźń, 
chodź nigdy się nie spotkali! W dzień wy-
borów cała szkoła pozna nie tylko zwycięzców i przegranych, 
ale i nową szkolną parę, a kto nią będzie, tego już dowie się 
czytelnik po przeczytaniu powieści.

David Burnie „Dinozaury Ilustrowana 
encyklopedia” – W niniejszej encyklopedii 
przedstawione zostały wszystkie, odkryte 
dotychczas rodziny i gatunki dinozaurów, 
z uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej 
odnajdywane są ich skamieliny. Dzięki wie-
loletnim badaniom naukowców z całego 
świata mamy nareszcie możliwość dogłęb-
nego poznania zwyczajów, trybu życia i rozmiarów tych wspa-
niałych gadów, sposobów zdobywania przez nie pożywienia 
i rozmnażania się, wychowywania młodych oraz obrony przed 
napastnikami. Książka zawiera też niezwykle szczegółowe, 
oparte na najnowszych doniesieniach nauki, ilustracje.

Louise Arnold „Szkoła duchów” – Pod 
wieloma względami Świat Duchów przy-
pomina Świat Realny, a duchy wcale nie 
różnią się aż tak bardzo od ludzi poza tym, 
że nie rodzą się ani nie umierają. Pojawiają 
się, a potem pewnego dnia po prostu znika-
ją. Ostatnio jednak zaczęło znikać znacznie 
więcej duchów niż normalnie; rozpływa-
ły się w powietrzu bez śladu. Tymczasem 
pierwszy na świecie Niewidzialny Przyjaciel 
Szary Artur w pokoju Tomka Złotego zakłada szkołę duchów, 
do której zaczynają uczęszczać coraz dziwniejsi uczniowie. Zja-
wiają się: była Prawie Realna Michalina Trzęsacz, były Polter-
geist Tytus i były Tespianin Monteskiusz Ekwador Kwadrylion 
Trzeci, a nawet – co chyba najbardziej przerażające – Upiorny 
Wyjec. Kiedy jeden z wykładowców szkoły duchów – Kuba Pe-
likan znika bez śladu, Tomek, Szary Artur i kandydaci na Nie-
widzialnych Przyjaciół wspólnie ruszają do działania. Chcą jak 
najszybciej wyjaśnić zagadkę znikających duchów.

Andrzej Klawitter „Jedynaczka” – 
Książka nagrodzona w Konkursie Literackim 
na powieść dla młodzieży porusza trudne 
tematy, które dotyczą dzisiejszej młodzież, 
i robi to z dużą delikatnością, a jednocześnie 
z mocnym akcentem. Basia – osierocona 
przez matkę siedemnastolatka, która czuje się 
odpowiedzialna za dom, ukochane rodzeń-
stwo, ojca lekkoducha i własną edukację oraz 
Kasandra – rozpieszczona córka zamożnych 
ludzi, zagubiona w życiu, mająca do niego zgoła inne podejście. 
Mimo że mają różne spojrzenie na życie i świat, łączy je przy-
jaźń. Prostolinijna Basia bywa bezradna wobec egzystencjalnych 
wywodów przyjaciółki, lecz nie wie, że ta zazdrości jej szarej co-
dzienności i uciążliwych obowiązków. Choć temat powieści jest 
poważny, w dialogach nie brakuje humoru i celnych spostrzeżeń 
dotyczących współczesności. Absolutnym zaskoczeniem jest za-
kończenie, które zdaje się wywracać powieść do góry nogami.

Renata Gołębiowska-Ambrozik
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Z ostatnich sesji
W dniu 23 kwietnia odbyło się XIII posiedze-

nie Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: 
otwarcie, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie pro-
tokołu z ostatniej sesji, sprawozdanie wójta gminy 
Ciepielów, interpelacje i wnioski radnych, sprawoz-
danie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 
rok 2007, przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy 
w Ciepielowie sprawozdaniach z wykonania budżetu 
za rok 2007, przedstawienie wniosku Komisji Rewi-
zyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za wykonanie budżetu w roku 2007, przed-
stawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium za rok 2007, dyskusja nad sprawozda-
niem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 
2007, podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia spra-
wozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy 
za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Ciepielów, zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2007 rok – rachunek zysków i strat, Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielo-
wie – powzięcie uchwały, zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ciepielowie za 2007 rok, zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Antoniów – powzięcie 
uchwały, zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Bąkowa – powzięcie uchwały, zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Ciepielów – powzięcie uchwa-
ły, zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łaziska 
– powzięcie uchwały, zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Pcin – powzięcie uchwały, zatwierdze-
nia Planu Odnowy Miejscowości Wielgie – powzięcie 
uchwały, wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia 
z Powiatem Lipskim dotyczącej udzielenia pomocy fi-
nansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1913 W 
Ciepielów – Tymienica – Chotcza o długości odcinka 
4600 mb, podjęcie uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2008 rok, przedstawienie stanowiska 
Stowarzyszenia, odpowiedzi na interpelacje i wnioski 
radnych, zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy.

Najważniejszym punktem posiedzenia było ab-
solutorium za wykonanie budżetu za rok ubiegły. Po 
przedstawieniu sprawozdania wójta gminy z wykona-
nia budżetu za rok 2007, a także odczytaniu uchwał 
Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie oce-
niających wykonanie budżetu, Rada Gminy udzieliła 
wójtowi absolutorium za rok 2007. W dalszych punk-
tach zatwierdzono pozostałe sprawozdania i przyjęto 
z wyjątkiem Ciepielowa plany odnowy miejscowości. 
Mieszkańcy Ciepielowa na zebraniu sołeckim nie wy-
razili zgody na przyjęcie planu w opracowanej formie. 
Rada wyraziła zgodę na przekazanie ponad 90 tysięcy 
złotych na sfinansowanie wspólnie z powiatem budo-
wy drogi powiatowej Stary Ciepielów – Kawęczyn.

W dniu 25 czerwca odbyło się XIV posiedze-
nie Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: 
otwarcie, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie proto-
kołu z ostatniej sesji, sprawozdanie Wójta Gminy Cie-
pielów, interpelacje i wnioski radnych, przystąpienie 
Gminy Ciepielów do realizacji projektu systemowego 
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, przystąpienie Gminy Ciepielów do Sto-
warzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” lokalnej grupy 
działania (LGD) z siedzibą w Zwoleniu, sprzedaż środ-
ków trwałych stanowiących mienie gminy, sprzedaż 
udziałów w spółce „Mleko”, likwidacja środka trwa-
łego stanowiącego mienie gminy, ustalenia wysokości 
diet dla radnych Rady Gminy w Ciepielowie, ustalenie 
diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów, 
ustalenie diet dla sołtysów, zmiana wynagrodzenia 
Wójta Gminy, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
podjecie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gmi-
ny na 2008 rok, odpowiedzi na interpelacje i wnioski 
radnych, zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy.

Głównym punktem obrad było przystąpienie 

gminy do Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu w ra-
mach stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”. Przed 
podjęciem uchwały wójt przedstawił zalety naszego 
uczestnictwa w Lokalnej Grupie Działania a zwłasz-
cza możliwość pozyskania środków unijnych poprzez 
nasze uczestnictwo w LGD, Rada podjęła uchwałę 
w sprawie włączenia się do LGD w Zwoleniu. Rada 
postanowiła dokonać sprzedaży udziałów w spółce 
„Mleko”, dokonano także zmian wysokości diet. Artur 
Szewczyk przeprosił Pana Piotra Dygasa za krzywdę 
wyrządzoną mu wypowiedziami podczas sesji w dniu 
23 kwietnia 2008 roku. Komisja Rewizyjna przedsta-
wiła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

12 września odbyło się XV posiedzenie Rady 
Gminy w Ciepielowie z następującym porządkiem 
obrad: otwarcie, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie 
protokołu z ostatniej sesji, sprawozdanie wójta gminy 
Ciepielów, interpelacje i wnioski radnych, informacja 
wójta z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 
roku, ustalenie regulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie gminy Ciepielów w roku szkolnym 
2008/2009, podjecie uchwały w sprawie pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli, złożenie sprawozdania na 
temat bezpieczeństwa publicznego w gminie na 2008 
rok, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, za-
kończenie obrad XV sesji Rady Gminy.

Głównym punktem obrad było podsumowanie 
realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku. 
W swoim wystąpieniu wójt zwrócił uwagę na to, iż 
z racji ogłoszonych przetargów większość inwestycji 
z reguły realizowana jest w trzecim kwartale roku, 
w przypadku realizacji budżetu niezwiązanego z inwe-
stycjami realizacja odbywa się systematycznie zgodnie 
z przyjętym harmonogramem planu dochodów i wy-
datków na 2008 rok.

W dniu 29 października odbyło się posiedzenie 
XVI sesji Rady Gminy z następującym porządkiem 
obrad: otwarcie, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie 
protokołu z ostatniej sesji, sprawozdanie wójta gminy, 
interpelacje i wnioski radnych, upoważnienie Kie-
rownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 
załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, dokonanie zmia-
ny uchwały Nr XXVII/132/97 Rady Gminy w Ciepie-
lowie z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie sprze-
daży lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie 
Starym nr 8, określenia sposobu i trybu zbycia, za-
twierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Ciepielów, 
dokonanie wyboru członków Rady Społecznej Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Ciepielowie, ustalenie szczegółowych zasad udzie-
lania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powie-
rzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szcze-
gółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 
zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 
ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizu-
jących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze go-
dzin, prezentacja założeń Lokalnej Grupy Działania 
„Dziedzictwo i Rozwój” – realizacja Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Oś 4 Le-
ader, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasa za 
pobór opłaty skarbowej, Likwidacja środka trwałego 
stanowiącego mienie gminy, podjęcie uchwały w spra-
wie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, odpowiedzi 
na interpelacje i wnioski radnych, zakończenie obrad 
XVI sesji Rady Gminy.

Podczas sesji wójt gminy przedstawił radnym za-
łożenia Lokalnej Grupy Działania w zakresie absorpcji 
środków unijnych. Po akceptacji opracowanego planu 
odnowy miejscowości Ciepielowa przez mieszkańców 
Ciepielowa, radni przyjęli w drodze uchwały założenia 
planu, pozwoliło to przystąpić wójtowi do realizacji zada-
nia w zakresie zagospodarowania centrum miejscowości.

W dniu 7 listopada odbyła się XVII nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy z następującym porządkiem 
obrad: otwarcie, przyjęcie porządku obrad, wyrażenie 
protestu przeciwko planowanej likwidacji Sądu Rejo-
nowego w Lipsku, zmiany w budżecie gminy Ciepie-
lów, zakończenie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Na początku sesji wójt gminy i przewodniczący 
rady podziękowali doktorowi Władysławowi Bura-
kowskiemu za 40 letnią pracę na rzecz gminy Cie-
pielów oraz złożyli najlepsze życzenia w związku 
z przejściem na zasłużoną emeryturę. W dalszej części 
posiedzenia wójt gminy przedstawił nowego kierow-
nika SPZOZ w Ciepielowie doktora Tadeusza Rybusa. 
Radni w drodze uchwały intencyjnej stanowczo wyra-
zili protest przeciwko planowanej likwidacji sądu rejo-
nowego w Lipsku, w dalszej części na wniosek wójta 
dokonano zmian w zakresie budżetu gminy dla celów 
złożenia wniosków o unijne wsparcie.

W dniu 19 listopada odbyło się XVIII nad-
zwyczajne posiedzenie Rady Gminy w Ciepielowie: 
otwarcie, przyjęcie porządku obrad, wyrażenie zgody 
na przystąpienie Gminy Ciepielów do ustanowionego 
przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod 
nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lo-
kalnych 2008–2011”. w ramach programu realizacja 
projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Bąkowa –
Kochanów”, określenie ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnych biorących 
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu po-
żarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Po-
żarną, zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

Rada na wniosek wójta dokonała zmiana w bu-
dżecie gminy dla potrzeb złożenia wniosku na budowę 
drogi Bąkowa – Kochanów, ustalono również zmianę 
ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych. Rada 
ustaliła, że za udział w akcji gaśniczej strażacy ochot-
nicy otrzymają 12 zł za każdą godzinę akcji ratowni-
czej, za udział w szkoleniu zaś otrzymają ekwiwalent 
w wysokości 6 zł.

Dnia 3 grudnia odbyło się posiedzenie XIX se-
sji Rady Gminy w Ciepielowie z następującym po-
rządkiem obrad: otwarcie, przyjęcie porządku obrad, 
przyjęcie protokołów z ostatnich sesji, sprawozdanie 
wójta gminy Ciepielów, interpelacje i wnioski rad-
nych, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny żyta na rok 2009 dla celów podatku rolnego, pod-
jęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości, podjecie uchwały w sprawie poboru 
podatków i opłat w drodze inkasa, podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Zwalczanie Narkomanii na rok 2009, podjęcie uchwa-
ły w sprawie sprzedaży nieruchomości w Bąkowej, 
podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
w Wielgiem, podjęcie uchwały w sprawie powoła-
nia Komisji do spraw konsultacji ze Związkami Za-
wodowymi Nauczycieli regulaminu wynagrodzenia 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzących przez Gminę Ciepielów w roku 2009, 
odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, zakoń-
czenie obrad XIX sesji Rady Gminy.

Sesja tzw. podatkowa ustaliła wysokość podatków 
na nowy 2009 rok. Radni jednomyślnie (bez głosu 
przeciwnego) przyjęli obniżkę podatków. Przyjęto 
również gminny program profilaktyki alkoholowej 
i zapobiegania narkomanii. W dalszym przebiegu sesji 
powołano komisję do spraw konsultacji nowego regu-
laminu wynagradzania nauczycieli, postanowiono tak-
że dokonać sprzedaży działek w Wielgiem i Bąkowej.

10 grudnia odbyło się XX nadzwyczajne posie-
dzenie Rady Gminy w Ciepielowie z następującym 
porządkiem obrad: otwarcie, przyjęcie porządku obrad, 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2008 rok, zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Podczas sesji dokonano ostatecznych w tym roku 
zmian w budżecie gminy, dokonano zmian w zakresie 
realizowanych inwestycji, co pozwoliło wykonać za-
planowane zadania na 2008 rok.

Barbara Gębka
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Piknik Rodzinny 2008 w PSP w Bąkowej

Na terenie szkoły w Bąkowej odbył się Piknik Rodzinny. 
Na godzinę 14 przybyli zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, 
nauczyciele, oraz mieszkańcy okolicznych wsi. Wszystkich ze-
branych serdecznie powitała Pani Dyrektor Anna Kozieł i przed-
stawiła cel spotkania. Było nim podziękowanie dla mamy i taty 
z okazji ich święta, a także integracja szkoły z lokalnym środo-
wiskiem. Na uroczystość przybył Pan Wójt Gminy Ciepielów – 
Artur Szewczyk z rodziną oraz sponsorzy i przyjaciele szkoły.

W ramach podziękowania za pomoc i współpracę ze szkołą 
Pan Wójt otrzymał z rąk uczniów pamiątkową 
statuetkę. Z kolei szóstoklasiści, którzy najle-
piej napisali sprawdzian kompetencji – Dorota 
Wulczyńska, Michał Gębka, Sylwester Gawin, 
Damian Rozwadowski otrzymali od Pana Wójta 
cenne encyklopedie.

Pierwszym punktem programu był gościnny 
występ zespołu dziecięcego „Ulijanki” z sąsied-
niej szkoły w Wielgiem. Uczniowie zaprezen-
towali wiązankę piosenek ludowych i biesiad-
nych, które bardzo spodobały się publiczności. 
Potem śpiewały dzieci z chóru szkolnego przy 
PSP w Bąkowej, a następnie zaprezentowa-
li się najmłodsi uczniowie szkoły, czyli klasa 
„0” w inscenizacji pt. „Morskie opowieści”. 
Milusińscy wręczyli rodzicom własnoręcznie 
przygotowane kwiaty. Potem przyszła kolej na 
klasę I. Przed publicznością pojawiła się Kasia 
Madejska w repertuarze piosenkarki z zespołu 
„September”. Wokalistka swoim oryginalnym 
i śmiałym tańcem podbiła nie tylko serca rodziców, ale również 
całej widowni. Świetne show na scenie dali uczniowie: Dawid 
Zawadzki w roli Michał Wiśniewskiego i Patryk Rękawik w re-
pertuarze Jacka Stachurskiego.

W poważny i uroczysty nastrój wprowadziła nas klasa II 
recytując i śpiewając piosenki dla swoich rodziców. Klasa III 
przyciągnęła uwagę zebranych współczesną wersją insceniza-
cji pt. „Kopciuszek”. Zawarte w niej żarty i humor rozbawiły 
wszystkich. Wdzięczność dla rodziców wyraziły również star-
sze dzieci, czyli uczniowie klas IV–VI, deklamując wiersze 
i śpiewając piosenki. Na zakończenie wystąpiły dziewczęta z I 

i II klasy gimnazjum. Solo śpiewały Andżelika Wajs i Karolina 
Tyburska.

Szkoła zatroszczyła się nie tylko o coś dla ducha, ale tak-
że dla podniebienia. W szkolnym sklepiku można było kupić 
słodycze i napoje, a na stoiskach obok kawę, herbatę, pyszne 
domowe ciasto upieczone przez mamy oraz kiełbaski z grilla.

W dobry humor wprawiła uczestników pikniku kapela ludo-
wa z Trzydnika Dużego. Miłośnicy tańca bawili się i tańczyli ze 
swymi pociechami. Dla tych, którzy lubią sport, przygotowano 
rozgrywki: mecz w piłkę nożną ojcowie kontra synowie, któ-
ry wygrali synowie oraz mecz w piłkę siatkową nauczyciele –
uczniowie zakończony wygraną nauczycieli.

Mecze uatrakcyjniły występy chirliderek z Gimnazjum oraz 
z PSP w Bąkowej. Pani Dyrektor Anna Kozieł serdecznie po-
dziękowała sponsorom uroczystości, wręczając pamiątkowe 
dyplomy. Podziękowania otrzymali państwo: A. i J. Główko-
wie, Z. i S. Gozdurowie, Z. i K. Siwcowie, E. i P. Główkowie, 
A.i M. Niedzielowie, A. i S. Małaczkowie, K. i H .Ostrowscy, 
S. i M. Małaczkowie, A. i Z. Nachyłowie, U. i M. Bryczkowie, 
D. i R. Chmielewscy, G. i S. Szczodrzy, B. i S. Wajsowie. Dzięki 
życzliwości ww. przyjaciół szkoły zorganizowano wyjazdy na 
baseny w Kozienicach, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz do stad-
niny koni w Ciepielowie dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Dzieciom, które osiągnęły najwyższą śred-
nią ocen (Patrycja Wajs, Iza Niedziela, Dżesika 
Wajs, Dorota Wulczyńska, Klaudia Gołębiow-
ska) Fundacja z Ciepielowa ufundowała bez-
płatny pobyt na kolonii w Zakopanem. Spółka 
Rolniczo-Handlowa w Wielgiem ufundowała 
lody dla uczniów PSP i Gimnazjum. Sklep pań-
stwa A. i Z. Nachyłów z Wielgiego podarował 
napoje dla uczestników konkursów sportowych. 
Rada Rodziców zakupiła pyszne kiełbaski dla 
wszystkich uczniów naszej szkoły.

Piknik zakończył się o godz. 21. Była to 
bardzo udana i dobrze zorganizowana impreza. 
A wszystko to dzięki zaangażowaniu i dobrej 
współpracy dyrekcji, nauczycieli, wszystkich 
pracowników, rodziców, uczniów oraz przyja-
ciół szkoły. Życzyć by sobie należało aby takie 
pikniki integracyjne odbywały się w latach na-
stępnych. Warto bowiem powtarzać i udosko-
nalać to, co dobre i pożyteczne.

Z. Jaworska
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Pierwszy Gminny Festiwal Piosenki Harcerskiej – Wielgie 2008 r.

16 czerwca 2008 r. odbył się I Gminny Festiwal Piosenki 
Harcerskiej – Wielgie 2008 r. Uczestniczyli w nim uczniowie 
z PSP w Bąkowej, PSP w Wielgiem, PSP w Ciepielowie oraz 
Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie.

Uczestnicy zaprezentowali się w kategoriach: solista, duet, 
zespół wokalny, w podziale na kl. I–III, IV–VI i gimnazjum. 
W klasach młodszych w kategorii solista I miejsce zajęła Wero-
nika Siepietowska z PSP Ciepielowie.

W kategorii duet – I miejsce zajęły Milena Niedziela i Alek-
sandra Standowicz z PSP w Wielgiem, w kategorii zespół wo-
kalny I miejsce zajęły „Ulijanki” z PSP w Wielgiem.

W klasach IV–VI w ka-
tegorii solista miejsce zajął 
Przemysław z PSP w Cie-
pielowie, II miejsce Paulina 
Sulima, III miejsce – Maria 
Stępień i w kategorii duet 
I miejsce zajęła Edyta Cho-
roś i Sylwia Sulima z PSP 
w Wielgiem, w kategorii ze-
spół wokalny I miejsce zajął 
zespół z PSP w Ciepielowie, 
II miejsce – zespół wokalny 
z PSP w Bąkowej (kl. IV; V) 
i III miejsce zespół wokalny 
z PSP w Bąkowej (kl. VI).

W kategorii gimnazjum I miejsce zajął zespół z Publicznego 
Gimnazjum w Ciepielowie, a w kategorii solista I miejsce zajęła 
Natalia Bańcerowska.

Uczestników oceniło jury w składzie: Kazimierz Niedzie-
la, Iwona Giemza, Grażyna Szczodra – przewodnicząca Rady 
Rodziców. Konferansjerem festiwalu była Pani Alina Niedzie-
la. Nagrody oraz dyplomy pamiątkowe wręczył uczniom Wójt 
Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk. Docenił on także te osoby, 
które najlepiej napisały ogólnopolski sprawdzian klasy VI. Wy-
padł on bardzo dobrze – PSP w Wielgiem miała średnią naj-
wyższą w Gminie Ciepielów i V miejsce w Powiecie Lipskim. 
Spośród trzynastu uczniów, którzy pisali sprawdzian, siedmioro 
z nich otrzymało nagrody z rąk Wójta Artura Szewczyka.

Agnieszka Pietruszka

Mała Szkoła Wielkich Talentów

Maj był gorącym miesiącem nie tylko ze względu na wyso-
kie temperatury, ale głownie na skutek ogromnego zamieszania 
wokół przygotowań Festynu Rodzinnego przez Publiczną Szko-
łę Podstawową w Ciepielowie.

Pani dyrektor Małgorzata Rusinowska, Grono Nauczyciel-
skie i uczniowie stawali na głowie, ażeby wszystko „zapięte 
było na ostatni guzik”. Pracy było dużo, pomysłów jeszcze wię-
cej, bo przecież taki festyn to impreza niezwykła, taka, która 
ma zachwycić wszystkich – od malucha do najstarszych uczest-
ników tegoż wydarzenia. Chór przygotował oprawę muzyczną, 
uczniowie poszczególnych klas doskonalili swoje prezentacje. 
Ustalony został termin i hasło przewodnie festynu – impreza od-

będzie się 1 czerwca o godz. 15 na stadionie sportowym w Cie-
pielowie pod hasłem „Mała szkoła wielkich talentów”.

Przygotowania ruszyły pełną parą. W miarę zbliżania się 
terminu atmosfera stawała się coraz gorętsza. Panie sprzątaczki 
T. Kosiór, B. Sulima i D. Stępień z PSP już kilka dni wcześniej 
uporządkowały budynek sanitarny na stadionie. Zorganizowano 
przyczepę, która po udekorowaniu stała się piękną „estradą” dla 
naszych artystów.

Finansowe wsparcie Rady Rodziców pozwoliło na spraw-
ne przeprowadzenie festynu. Kucharki, panie Z. Mróz i T. Pią-
tek ugotowały pyszną grochówkę i upiekły kiełbaski, które za 
niewielką opłatą pozwoliły gościom zadowolić podniebienia 
i wytrwać wiele godzin na festynie. Zaplanowaliśmy również 
ciasto, lody, popcorn, watę cukrową i napoje. Zadbaliśmy też 
o najmłodszych. Pani dyrektor zamówiła dmuchany zamek 

i basen z piłeczkami. Dla pozostałych, poza wystę-
pami uczniów, przygotowaliśmy liczne konkursy 
i pokazy.

Oj, działo się działo! Nadszedł 1 czerwca 2008 
roku. Wszyscy oczekiwaliśmy rozpoczęcia festynu. 
Pani dyrektor Elżbieta Giemza i wicedyrektor Mał-
gorzata Rusinowska powitały zebranych i przekazały 
głos prowadzącym. Tu, jak zwykle, wspaniale współ-
grali panowie tj. pan Zbigniew Opalski i pan Piotr 
Nowakowski. Artystyczną część zapoczątkował 
niezwykle urokliwy występ przedszkolaków. Było 
mnóstwo wzruszeń i braw. Pałeczkę przejęły dziecia-
ki i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, 
które bardzo ciekawie i zabawnie prezentowały się 
na scenie. Występy poszczególnych klas poprzedzała 
p. Agnieszka Kowalska, która informowała o sukce-
sach danej klasy w różnych konkursach szkolnych, 
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gminnych i powiatowych. Prezentacje klas przeplatane 
były występami solistek i chóru PSP w Ciepielowie i Gim-
nazjum. Wystąpił również gościnnie zespół „Ulijanki” ze 
Szkoły Podstawowej w Wielgiem przy akompaniamencie 
ludowych muzyków. Zgromadzona na stadionie i bardzo 
liczna widownia żywo reagowała na występy „młodych 
artystów” i nie szczędziła im braw.

Ale najwięcej emocji wzbudzały konkursy rodzinne 
i pokazy, które dodatkowo uatrakcyjniły nasz festyn. Był 
konkurs fryzjerski, wbijania gwoździ i tor przeszkód. Bio-
rący udział w konkursach rodzice ze swoimi pociechami 
byli bardzo podekscytowani. Rywalizacja była zacięta, 
a nagrody warte wysiłku. Najwięcej emocji wzbudziła 
wśród uczestników festynu loteria fantowa. Cieszyła się 
dużym powodzeniem, gdyż główną nagrodą był radioma-
gnetofon.

Z radością zostały przyjęte wspaniałe pokazy jeździeckie 
przygotowane przez CKJ Jamka i tresura psów policyjnych za-
prezentowana przez przedstawicieli policji z Lipska. W trakcie 
festynu za niewielką, symboliczną opłatę , można było nabyć 
gazetkę szkolną „Szkolny Wizjer”, którą pięknie i w zaskakują-
cym tempie przygotowała pani Anna Grandos.

Wśród ogólnie panującej radości, zaciekawienia i swobody 
podjadano grochówkę, kiełbaski i ciasto. Ponieważ pogoda wy-
jątkowo nam dopisała, toteż stoisko z lodami i napojami było 
oblegane. Pod koniec festynu młodzież z PSP w Ciepielowie 
podziękowała panu Wójtowi Arturowi Szewczykowi za spon-
sorowanie nagród dla laureatów różnych konkursów. Dzieci 
przygotowały i wręczyły panu Wójtowi antyramę ze zdjęciami 
potwierdzającymi współpracę pana Wójta z PSP w Ciepielowie. 
Dodatkowo z zebranych kwiatów ułożyły bukiet, który dołączy-
ły do podziękowań.

Impreza szczęśliwie dobrnęła do końca. Wszystko poszło 
sprawnie, więc organizatorzy czuli ogromną satysfakcję z do-

brze spełnionego zadania. Za ogromną pomoc i wsparcie na-
szych działań należą się podziękowania wszystkim tym, którzy 
się do naszego sukcesu przyczynili. Dziękujemy panu Wójtowi 
Arturowi Szewczykowi za ufundowanie nagród. Podziękowania 
należą się także pracownikom Urzędu Gminy za uporządkowa-
nie terenu stadionu. Dziękujemy firmie Wod-Kan za udostęp-
nienie przyczepy, prezesowi firmy ROL-MOT za wypożyczenie 
namiotów i sprzętu nagłaśniającego, państwu Siepietowskim za 
udostępnienie urządzeń chłodniczych. Dziękujemy państwu Ro-
gozińskim za transport, przedłużacze i zakup zabawek na loterię 
fantową, pani Jadwidze Sucheckiej za zakup fantów na loterię 
. Szczególne podziękowania składamy panu Jackowi Jamce za 
pokazy jeździeckie i KPP w Lipsku za pokaz tresury psów po-
licyjnych i znakowanie rowerów. Dziękujemy również Radzie 
Rodziców za pomoc w realizacji festynu. Impreza była uda-
na, dlatego też cieszymy się, że wszyscy uczestniczący w niej 
opuszczali teren stadionu zadowoleni i zrelaksowani.

Barbara Baryłkiewicz, Iwona Fijałkowska, Marta Opalska

Śladami prehistorii

W dniu 29 maja 2008 roku uczniowie klasy I a i I b wraz 
z wychowawczyniami byli na wycieczce w Bałtowie oraz 
w Krzemionkach Opatowskich. Głównym celem wycieczki 
było zainteresowanie dzieci przeszłością i zapoznanie ich z jej 
śladami.

W Bałtowie dzieci zwiedziły Park Jurajski oraz Zwierzyniec. 
Atrakcją parku są naturalnych rozmiarów modele dinozaurów. 
Dzieci miały również możliwość obserwowania egzotycznych 
zwierząt z okien autokaru. Dzięki opowieściom przewodnika 

uczniowie mogli bliżej poznać życie i funkcjonowanie zwierząt 
w gromadzie.

Kolejnym punktem wycieczki były Krzemionki Opatowskie. 
Uczniowie mieli możliwość zaobserwować złoża krzemienia 
pasiastego i zwiedzić kopalnię tego surowca.

Po intensywnie spędzonym na powietrzu dniu, uczniowie 
z wielką ochotą popływali w basenie w Ożarowie. Pod czujnym 
okiem ratownika dzieci korzystały ze zjeżdżalni.

Uczniowie byli zgodni, że wyjazd był pasjonujący i cieka-
wy. Warto było poświęcić czas na taką „lekcję historii”. Udział 
w wycieczce przyniósł dzieciom wiele radości i dobrej zabawy.

I. Leszczyk-Kaca, I. Fijałkowska



17

Nasza Gmina – nr 38–40 /maj – grudzień 2008/

Dzień Nauczyciela

Tradycyjnie, jak co roku w placówkach oświatowych na 
terenie gminy odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W szkołach odbyły się uroczyste akademie, na któ-
rych uczniowie składali podziękowania pedagogom za ich pra-
ce w zakresie wychowywania i kształcenia. Podczas obchodów 
święta nauczycieli, wójt gminy wręczył pedagogom nagrody.

– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu, aby 
Waszemu trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zawsze 
zaufanie i szacunek uczniów. Jednocześnie proszę przyjąć słowa 
uznania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z naszymi dzieć-
mi i młodzieżą. Niech Wasza praca – Szanowni Nauczyciele –
przyczyni się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, 
rodziców i środowiska lokalnego, ogromna jest bowiem rola 
pedagogów, którzy swoją postawą na co dzień mogą i potrafią 

kształtować młode pokolenia. W imieniu własnym, Pana Prze-
wodniczącego Rady Gminy oraz jako wójt w imieniu wszystkich 
rodziców i mieszkańców naszej gminy – życzę Państwu wielu 
sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu młodzieży, aby mądrość, 
uczciwość i odpowiedzialność były ich życiową dewizą. Życzę 
Wam satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codzien-
nych działaniach dydaktycznych. Życzę wreszcie przypływu tyl-
ko pozytywnej energii we wszystkim, co robicie Państwo w życiu 
osobistym – życzył wójt gminy wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom oświaty podczas uroczystych akademii.

Nagrody wójta w tym roku otrzymali: dyrektor PSP w Bąko-
wej Anna Kozieł, nauczycielki Celina Wójcicka i Iwona Giemza 
z PSP Wielgiem, Danuta Wiktorowska i Krzysztof Balcerowski –
nauczyciel Publicznego Gimnazjum, Elżbieta Giemza – dyrek-
tor Zespołu Placówek Oświatowych, Małgorzata Rusinowska –
zastępca dyrektor PSP w Ciepielowie, Maria Kołacz – nauczy-
ciel Przedszkola Samorządowego, Anna Grandos – logopeda.

Ślubowanie pierwszaków

08 października 2000 roku w PSP w Bąkowej odbyło się 
ślubowanie klasy I. Uroczystość przygotowała i prowadziła wy-
chowawczyni pani Helena Nowotnik.

Najpierw były występy pierwszaków i uroczyste ślubowa-
nie: „My pierwszoklasiści, ślubujemy uroczyście dbać o dobre 
imię swojej klasy i szkoły. Będziemy pracować nad sobą, aby 
wyrosnąć na dobrych ludzi i dobrych Polaków. Będziemy się 
starać dobrze zachowywać i jak najlepiej się uczyć”. Następnie 
p. dyrektor Anna Kozieł, na prośbę rodziców, „symbolicznym 
ołówkiem”, dokonała pasowania na uczniów, wypowiadając 
słowa: „Pasuję Cię na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Bąkowej”. W dowód przynależności do braci uczniowskiej 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Klasa II przygotowała pierwszakom krótką część artystycz-
ną i upominki. Miłą niespodziankę sprawił Pan Wójt, który 
oprócz ciepłych słów podarował dzieciom plecaki i zawieszki 
odblaskowe. Po części oficjalnej wszyscy udali się na słodki po-
częstunek przygotowany przez rodziców.

„Pasowanie czy lanie?” – pod takim tytułem 9 października 
odbyło się „Pasowanie na ucznia w PSP w Wielgiem” dzieci 
z klasy I. Na uroczystość zostali zaproszeni bardzo ważni go-
ście: Wójt Gminy Ciepielów – Pan Artur Szewczyk, Przewodni-
czący Rady Gminy – Pan Waldemar Czapla, rodzice, nauczycie-
le i uczniowie szkoły.

Ślubowanie miało niezwykle uroczysty charakter. Ucznio-
wie kl. I z pomocą swoich starszych koleżanek i kolegów 
z kl. IV przedstawili inscenizację, z której zebrani goście mogli 

dowiedzieć się, że „pasowanie, to nie znaczy lanie”. Pasowa-
nie na ucznia wiąże się z niezwykle ważną tradycją „pasowania 
na rycerza”. Dlatego też, żeby zostać uczniem, trzeba spełnić 
kilka podstawowych warunków: być patriotą, przestrzegać za-
sad obowiązujących w szkole, znać podstawowe przepisy ruchu 
drogowego, być dobrym kolegą i koleżanką, szanować osoby 
starsze i rodziców, zdobywać i pogłębiać wiedzę, dbać o przyro-
dę. Czy uczniowie spełniają wyżej wymienione warunki oceniła 
komisja w składzie: wójt gminy, przewodniczący Rady Gminy 
oraz dyrektor PSP w Wielgiem. Komisja jednogłośnie orzekła, 
że dzieci z klasy I mogą przystąpić do ślubowania i pasowania 
na uczniów w PSP w Wielgiem.

Po pasowaniu wszyscy uczniowie I klasy otrzymali z rąk 
wójta niespodzianki w postaci plecaków i zawieszek odblasko-
wych. Po części oficjalnej rodzice z Panią dyrektor zaprosili na 
poczęstunek, podczas którego wszyscy mogli podzielić się wra-
żeniami z uroczystości.

Również w Publicznej Szkole Podstawowej  w Ciepielowie 
odbyła się uroczystość ,,Ślubowania i pasowania pierwszokla-
sistów”. Przybyli na nią uczniowie klas I, rodzice i zaproszeni 
goście. Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykona-
niu pierwszaków przygotowany przez panią Katarzynę Gołda 
i panią Martę Opalską. Swoim występem dzieci udowodniły, 
że w pełni osiągnęły dojrzałość szkolną i mogą być przyjęci do 
grona uczniów. Część oficjalną uroczystości stanowiło ślubo-
wanie. Był to niezwykle ważny i podniosły moment. Wszyscy 
pierwszoklasiści powtarzali słowa przysięgi. Po złożeniu przy-
rzeczenia nastąpił uroczysty moment pasowania przez Panią Dy-
rektor. Każdy pierwszak na pamiątkę tej podniosłej chwili dostał 
akt pasowania na ucznia. Następnie zaproszeni goście i starsi 

koledzy wręczyli pierwszoklasistom 
drobne upominki na nową drogę 
szkolną. Wójt Gminy ufundował 
wszystkim pierwszakom pluszowe 
maskotki. Na zakończenie uczniowie 
udali się na słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. Mamy 
nadzieję, że życzenia sukcesów i ra-
dosnych chwili spędzonych w naszej 
szkole, które składali pierwszakom 
panie dyrektor i wicedyrektor szkoły 
spełnią się, a nowi uczniowie będą 
chlubą Publicznej Szkoły Podstawo-
wej  im. dr Mariana Papuzińskiego 
w Ciepielowie.
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Wodociągowanie to główny priorytet naszej gminy

Budowa nowych dróg to drugi z inwestycyjnych priorytetów 
naszej gminy

Nowe place zabaw powstaną w Bąkowej i Wielgiem

Nowe tablice sołeckie zostaną ustawione we wszystkich 
sołectwach

Czwarty już zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych 
powstanie w miejscowości Antoniów

Plany inwestycyjne na 2009 rok
Rok 2009 to trzeci rok działania obecnej Rady Gminy. Plany budżetowe na kolejne 

12 miesięcy stanowią konsekwencje wcześniej podjętych działań w zakresie budowy 
wodociągów, dróg czy realizacji przyjętych planów odnowy miejscowości. W związku 
ze złożonymi wnioskami unijnymi na wydatki inwestycyjne przeznaczyliśmy rekor-
dową kwotę ponad 5,5 miliona złotych. Poniżej przedstawiamy plany inwestycyjne 
nowego budżetu.

W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW:

1. budowa sieci wodociągowej Wólka Dąbrowska – Anusin – Drezno, koszt 774 582 zł, 
na zadanie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

2. budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla przysiółków Dąbrowa pod la-
sem, Kałków Piaski, Kałków Ogrody, Gardzienice Kolonia, przewidywany 
koszt to 150 000 zł.

3. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rekówka – 
przewidywany koszt to 200 000 zł.

4. budowa stacji uzdatniania wody w Kunegudnowie wraz z siecią wodociągową, 
koszt 2 596 255 zł, na zadanie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej.

5. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Podgórze – Antoniów – 
Czerwona – Bielany – Pasieki – 60 000 zł.

6. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Bąkowa– Kochanów- Sajdy –
Czarnolas – 60 000 zł.

7. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Świesielice – 60 000 zł.
8. budowa punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Ciepielowie – 40 000 zł.
9. budowa odcinka wodociągu łączącego studnię z Lecznicy Weterynaryjnej ze 

stacją uzdatniania wody w Ciepielowie – przewidywany koszt 170 000 zł.

W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG:

1. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rekowka – przewidywany koszt 
350 000 zł.

2. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgie „Podobórki” – przewidy-
wany koszt 120 000 zł.

3. modernizacja ulicy Konopnickiej w Ciepielowie – 30 000 zł.
4. modernizacja ulicy Polnej w Ciepielowie – 30 000 zł.
5. modernizacja ulicy Malczewskiego i Źródlanej w Ciepielowie – 80 000 zł.
6. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowa – Kochanów, koszt to 

327 628 zł, w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg uzyskaliśmy 50% do-
finansowania w kwocie 163 814 zł.

7. przebudowa – modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia – Sta-
re Gardzienice – Ciepielów, etap II Stare Gardzienice – Ciepielów – koszt to 
1317 260 zł, na zadanie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej.

8. budowa drogi powiatowej Ciepielów – Świesielice (w Ciepielowie wraz z chod-
nikiem przy ulicy szkolnej), przewidywany udział gminy to około 150 000 zł.

9. budowa drogi powiatowej przez Antoniów (po 50% powiat i gmina), przewidy-
wany udział gminy to 100 000 zł.

Z INNYCH INWESTYCJI:

1. zakup samochodu strażackiego z przeznaczeniem dla OSP Ciepielów.
2. modernizacja budynku PSP w Ciepielowie – wymiana podłóg – 50 000 zł.
3. dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego, między innymi w Świesieli-

cach, Bąkowej, Podgórze, Łaziskach, Borowcu, Kosowie – 70 000 zł.
4. zagospodarowanie i modernizacja terenów przyległych od centrum Ciepielowa 

wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu.
5. zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem ma-

łej architektury krajobrazu.
6. budowa placu zabaw dla dzieci w Wielgiem – 40 000 zł.
7. budowa placu zabaw dla dzieci w Bąkowej – 40 000 zł.
8. wykonanie tablic sołeckich za kwotę 30 000 zł.
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Album o Odnowie Wsi – promocją naszej gminy

Urząd Marszałkowski wydał piękny kolorowy album „Od-
nowa wsi na Mazowszu”. Opracowanie zawiera przedstawienie 
najlepszych projektów unijnych zrealizowanych przez samorzą-
dy na Mazowszu.

Niniejszy album, stanowić ma wyraz naszego uznania i po-
dziękowania dla wysiłku wielu lokalnych społeczności naszego 
województwa. Choć głównym tematem albumu jest przedstawie-
nie najbardziej udanych inwestycji, to w tle powinniśmy doce-
nić to, co niematerialne: zdolność do współpracy, aktywności 
i ciężką pracę mieszkańców wsi i miasteczek. To im poświęcamy 
tę publikację – w przedmowie do albumu pisze Adam Struzik 
Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Autorzy albu-
mu, przedstawiają 
w opracowaniu naj-
lepiej zrealizowane 
wnioski z zakresu 
„Odnowy Wsi oraz 
ochrona i zacho-
wanie dziedzictwa 
kulturowego” w ra-
mach Sektorowego 
Programu Opera-
cyjnego „Restruk-
turyzacja i mo-
dernizacja sektora 
żywno śc iowego 
oraz rozwój obsza-

rów wiejskich 2004–2006”. W zakresie realizacji programu na-
sza gmina, wykonując trzy zadania, to jest: modernizację parku 
w Ciepielowie, modernizację domu ludowego w Wielgiem oraz 
adaptację budynku na dom kultury w Pcinie, przoduje wśród 
gmin na terenie całego Mazowsza. Dostrzegli to autorzy albu-
mu, umieszczając na kartach opracowania nasze inwestycje, 
tym samym fundując nam bezpłatną pro-
mocję gminy.

W tym roku, po opracowaniu planów 
odnowy miejscowości, przystąpiliśmy już 
do opracowywania trzech projektów na 
nowy konkurs w zakresie Odnowy i roz-
woju wsi w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Są to zagospodaro-
wanie centrum Ciepielowa, miedzy inny-
mi zawierające budowę, zagospodarowa-
nie ul. Batalionów Chłopskich (oświetlenie 
parkowe, ławeczki, skalniaki, nasadzenia 
drzew), wybudowanie chodnika na ul. Sło-

necznej (ławeczki. 
oświetlenie par-
kowe), przebudo-
wa ul. Czachow-
skiego (ławeczki. 
oświetlenie par-
kowe), moder-
nizacja parkingu 
przed Urzędem 
Gminy. moder-
nizacja chodnika 
przy parku w stro-
nę Kościoła (ła-
weczki, skalnia-
ki), przebudowa 
zakrętu przy Kościele (poszerzenie drogi powiatowej, wykona-
nie chodnika, odnowienie krzyża przy drodze), modernizacja 
parkingu naprzeciwko Kościoła, budowa chodnika z kostki bru-
kowej do szkoły podstawowej wraz z ławeczkami, oświetleniem 
parkowym, skalnikami oraz budowa chodnika z oświetleniem 
parkowym do cmentarza grzebalnego.

Drugi z projektów to zagospodarowanie centrum Wiel-
giego, w tym między innymi budowa chodnika przez centrum 
Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu 
(ławki parkowe, oświetlenie parkowe, parkingi dla samocho-
dów, skalniaki, tablice informacyjne), połączenie chodnikiem 
z kostki brukowej i oświetleniem parkowym domu ludowego 
i szkoły z Kościołem i centrum Wielgiego wraz z wykonaniem 
chodnika do cmentarza grzebalnego. W centrum zlokalizowa-
nym na skrzyżowaniu dróg powiatowych planujemy przebu-
dowę skrzyżowania, zatoczki autobusowej, ułożenie nowych 
chodników, utworzenie parkingu przed sklepami. Wybudowa-
nie w centralnej części pomnika Jacka Malczewskiego, zago-
spodarowanie terenu w stylu parkowym (skalniaki, ławeczki, 
nasadzenia drzew, kosze na śmieci, oświetlenie parkowe), usta-
wienie przy głównym chodniku reprodukcji obrazów Malczew-
skiego, wykonanie tarasu widokowego na potrzeby plenerów 

malarskich.
Trzeci z projektów realizowanych w ra-

mach lokalnej Grupy Działania to zagospo-
darowanie centrum Bąkowej. Wykonanie 
małej architektury parkowej jako miejsca 
wypoczynku i rekreacji mieszkańców Bą-
kowej z budową parkingu samochodowego 
w części miejscowości zlokalizowanej przy 
dworku, strażnicy OSP i ośrodku zdrowia, 
połączenie chodnikiem z kostki brukowej 
wraz z wykonaniem oświetlenia parkowe-
go placu przed strażnicą OSP do skrzyżo-
wania dróg powiatowych.

Order Uśmiechu

Opieka logopedyczna w Gminie Ciepielów jest prowadzona 
od 2000 roku. Początki pracy były bardzo trudne. Małe zaan-
gażowanie ze strony rodziców, prowizoryczny gabinet logope-
dyczny oraz brak odpowiednich pomocy, sprawiały, że pozy-
tywne efekty prowadzonej terapii były trudne do osiągnięcia.

Obecnie sytuacja ta uległa znacznej poprawie. Systematycz-
nie prowadzone spotkania i wywiadówki logopedyczne, współ-
praca z nauczycielami oraz duże zaangażowanie dyrektorów 
szkół w rozszerzanie opieki logopedycznej, znacznie przyczyni-

ły się do uświadomienia uczniom, jak również ich rodzicom, jak 
wielkie znaczenie dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego 
ma prawidłowa wymowa.

Niemniej jednak największy wpływ na obecny wizerunek 
prowadzonej terapii logopedycznej miały decyzje Wójta Gminy 
Ciepielów Pana Artura Szewczyka:
  – przeniesienie gabinetu logopedycznego ze Szkoły Podsta-

wowej w Ciepielowie do budynku Urzędu Gminy,
  – wprowadzenie terapii logopedycznej do wszystkich szkół,
  – stworzenie drugiego gabinetu logopedycznego w PSP w Bą-

kowej,
  – odnowienie i wyposażenie gabinetów logopedycznych.
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Decyzje te dały możliwość stworze-
nia prawidłowo funkcjonującej opieki 
logopedycznej dla dzieci z terenu Gmi-
ny Ciepielów.

Obecnie terapią logopedyczną obję-
tych jest 108 uczniów: 50 uczniów z PSP 
w Ciepielowie, 12 z PG w Ciepielowie, 
18 z PSP w Wielgiem oraz 28 z PSP 
w Bąkowej. Na ćwiczenia systematycz-
nie uczęszcza 96 uczniów. Zajęcia mają 
charakter indywidualny i są prowadzone 
pod kątem terapii zaburzeń mowy, dosko-
nalenia dykcji i artykulacji oraz pomocy 
uczniom z zaburzeniami dyslektycznymi. 
Współpraca z rodzicami, będąca podsta-
wą pozytywnych efektów terapii ukła-
da się bardzo dobrze. Rodzice uczniów 
uczęszczających na zajęcia wykazują 
coraz większe zaangażowanie. Często 
uczestniczą w zajęciach w celu obserwa-
cji metod pracy oraz analizy postępów 
terapii prowadzonej u ich dziecka.

Od kilku lat na zakończenie roku 
szkolnego organizowane są spotkania 
podsumowujące terapię logopedyczną. 
Biorą w nich udział rodzice i uczniowie 
uczęszczający na zajęcia, jak również 
zaproszeni goście: Wójt Gminy, Dyrek-
torzy szkół oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców. Wyjątkowym spotkaniem 
było ubiegłoroczne zakończenie roku 
szkolnego, które po raz pierwszy zgro-
madziło wszystkie dzieci uczęszczające 
przez cały rok na zajęcia logopedyczne. 
Uczniowie kończący terapię otrzymali 
nagrody książkowe ufundowane przez 
Wójta Gminy Ciepielów Pana Artura 
Szewczyka. Dzieci i młodzież ze wszyst-
kich szkół, wdzięczni za zaangażowanie 
i zainteresowanie ich problemami, wrę-
czyli Panu Wójtowi symboliczny „Order 
Uśmiechu”.

Anna Grandos

Gimnazjaliści w Pieninach

W dniach 23–26 września grupa 39 uczniów naszego 
gimnazjum wraz z opiekunami była na wycieczce w Pie-
ninach. Na ten krótki czas zamieszkaliśmy w Szczawnicy, 
blisko Dunajca w schronisku „Orlica”.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zamku Dunajec i zapory 
w Niedzicy, później przyszła kolej na wędrowanie górski-
mi szlakami. Choć pogoda nas nie rozpieszczała, wytrwale 
maszerowaliśmy i podziwialiśmy piękno Wąwozu Homo-
le, mglistego widoku z Wysokiej i Małych Pienin. „Zdo-
byliśmy” także Trzy Korony oraz Sokolicę, odwiedziliśmy 
Wąwóz Szopczański.

W górskich wędrówkach towarzyszył nam przewodnik, 
który udzielał wskazówek, jak należy chodzić po górskich 
szlakach i opowiadał o historii i przyrodzie Pienin. Ostat-
niego dnia wycieczki przeszliśmy przez fragment kolejne-
go pasma górskiego, jakie znajduje się w tej okolicy i natrafi-
liśmy na namacalny ślad patrona naszej szkoły – Jana Pawła 
II. Na Lubaniu znajduje się krzyż upamiętniający Jego górskie 
wędrówki i napis: „Gorce bardzo kochałem, a na Lubaniu wiele 
razy byłem.” Jan Paweł II.

Dla wielu uczniów były to zupełnie nowe doświadczenia. 

Czasem szło się ciężko, ale było warto. Nie zobaczyliśmy 
wszystkiego, co w tym zakątku Polski jest do obejrzenia, może 
następnym razem…

Dziękuję wszystkim uczestnikom wycieczki oraz opieku-
nom: Aleksandrze Niecieckiej, Annie Sulimie, Beacie Figurze 
i Krzysztofowi Balcerowskiemu za udaną wyprawę.

Alina Nizińska

Sztandar dla OSP Łaziska

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach z inicjatywy druhów 
ochotników zorganizowała uroczystość poświęcenia i wręczenia 
jednostce sztandaru. Podczas uroczystości, która rozpoczęła się 
od polowej Mszy Świętej w intencji strażaków, przedstawiono 
historię OSP w Łaziskach.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie i prze-
kazanie sztandaru jednostce OSP. Wręczenia sztandaru dokonał 
przyjaciel naszej gminy – druh Zbigniew Gołąbek. Po przekaza-
niu sztandaru, wręczono odznaczenia, zaproszeni goście wygło-
sili przemówienia okolicznościowe.

– Szanowni Druhowie, Ochotnicy Straży Pożarnej w Łazi-
skach. Z okazji poświęcenia i wręczenia sztandaru dla Ochotni-
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czej Straży Pożarnej w Łaziskach proszę przyjąć od Samorządu 
Gminy Ciepielów szczere i serdeczne życzenia. Niech ten wspa-
niały sztandar przekazany Wam dzisiaj, będzie Dla Was symbo-
lem najwyższych wartości i Waszej Ofiarności. Niech wzbudza 
szacunek Wasz i całego społeczeństwa, na rzecz, którego dzia-
łacie. Wasze święto jest dla całej Naszej społeczności lokalnej 
okazją, aby złożyć gorące podziękowania za Waszą rzetelną 
służbę i otwartość na problemy bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego naszej gminy. Od zawsze ze słowem „Strażak” wiąże się 
wielki zakres działań na rzecz innych ludzi i od zawsze działania 
te odbywają się z ogromnym ryzykiem poświęcenia własnego 
życia. Dlatego też ludziom, którzy podjęli się i realizują ten szla-
chetny cel, jakim jest bezinteresowna troska o życie człowieka 

i efekty jego pracy składam dziś wyrazy najwyższego uznania 
i szacunku. Niech święty Florian Patron Strażaków, strzeże Was 
i Wasze rodziny – podczas uroczystości w imieniu samorządu 
i mieszkańców gminy Ciepielów powiedział do druhów straża-
ków wójt Artur Szewczyk.

Po przemówieniach odbyły się pokazy gaśnicze i występ ze-
społu ludowego z Wielgiego. Później strażacy do białego rana 
biesiadowali oraz bawili się na zabawie strażackiej. Uroczystość 
niewątpliwie na długi czas zapadnie w pamięci nie tylko miesz-
kańców Łazisk, ale całej braci strażackiej. Gratulujemy jednost-
ce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach tak dobrej inicjaty-
wy i życzymy samych sukcesów w przyszłości.

Cztery lata temu Publiczne Gimnazjum otrzymało imię wiel-
kiego Polaka – Papieża Jana Pawła II, powiększając tym samym 
Rodzinę Szkół noszących imię Ojca Świętego. Na pamiątkę 
tego wydarzenia dzień 16 października na stałe wpisał się w ka-
lendarz uroczystości szkolnych jako Dzień Patrona.

Data ta dla całej społeczności szkolnej ma wymiar szcze-
gólny – jest świętem szkoły i wyrazem hołdu dla Jana Pawła II. 
Obchody tego ważnego dnia rozpoczęły się Mszą św. w kościele 
parafialnym w Ciepielowie. Po jej zakończeniu uczniowie obej-
rzeli prezentację multimedialną „Papież Jan Paweł II – wycho-
wawca młodych” przygotowaną przez uczennice gimnazjum. 
Następnie w uroczystym przemarszu, poprowadzeni przez po-
czet sztandarowy, powróciliśmy do szkoły. Tutaj, po oficjalnym 
powitaniu przez panią dyrektor rozpoczął się Piknik Rodzinny.

Wyciszenie i wzniosły klimat tej uroczystości towarzyszył 
społeczności szkolnej i zaproszonym gościom podczas senty-
mentalnej, wspomnieniowej części artystycznej, którą przygo-

towali uczniowie gimnazjum oraz ich koledzy ze szkoły podsta-
wowej. Ciepłym słowem i śpiewem wyrazili, kim dla nich jest 
Jan Paweł II i jaką rolę odgrywa w ich życiu. Uczniowie uczcili 
pamięć Patrona nie tylko słowem mówionym, ale również kon-
certem pieśni religijnych, w którym wzięli udział soliści oraz 
zespoły ze wszystkich placówek oświatowych znajdujących się 
na terenie gminy Ciepielów.

Podczas uroczystości odbyło się także podsumowanie kon-
kursów związanych z osobą Ojca Świętego. Ideą przyświecają-
cą organizacji tych konkursów była chęć przybliżenia nauczania 
Jana Pawła II, wdrożenie uczniów do kształtowania tożsamości 
chrześcijańskiej, rozbudzanie zainteresowania osobą Patrona, 
pobudzanie do twórczego działania, a także integracja uczniów 
ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy. 
Zmagania konkursowe odbyły się na poziomie plastycznym, li-
terackim i religijnym. W konkursie plastycznym wzięli udział 
wychowankowie przedszkoli, którzy wykonali pracę plastyczną 

Dzień Patrona w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
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pt. „Podarunek dla Papieża”. Klasy I–III szkół podstawowych 
przygotowali rysunki na temat „Jan Paweł II i dzieci”, natomiast 
uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych oraz I–III gimna-
zjum mieli wykonać projekt znaczka, pocztówki lub okładki 
na książkę związaną z Janem Pawłem II. Dzięki wykorzystaniu 
różnorodnych technik plastycznych powstały przepiękne prace, 
które można było podziwiać na zorganizowanych w szkole wy-
stawkach. Konkurs literacki w klasach IV–VI szkoły podstawo-
wej polegał na napisaniu pracy na temat „Moje prośby do Ojca 
Świętego”, natomiast w gimnazjum założeniem konkursowym 
było napisanie wypracowania, które zawierałoby interpretację, 
rozwinięcie słów, fragmentu nauczania Papieża Jana Pawła II. 
W pracy uczniowie wyjaśniali jak rozumieją słowa Patrona, jak 
je można realizować w życiu, co robić, aby pouczenia papieskie 
przyniosły dobre owoce w życiu każdego człowieka. Konkurs 

religijny przeprowadzony został w klasach IV–VI szkoły pod-
stawowej w Ciepielowie oraz w naszym gimnazjum. Dotyczył 
on wiedzy na temat życia, pontyfikatu i twórczości literackiej 
Ojca Świętego. Zwycięzcy konkursów otrzymali dyplomy oraz 
nagrody, które ufundowane zostały przez ks. Stanisława Sła-
wińskiego. Ogromne zainteresowanie wszystkimi konkursami 
to dowód na to, iż Papież jest bardzo bliski młodym ludziom, 
a Jego nauki skłaniają ich do przemyśleń, pozwalają odszukać 
sens życia oraz torują właściwą drogę.

Obchody Dnia Patrona dostarczyły zebranym wrażeń este-
tycznych i duchowych. Stały się dla każdego okazją do zasta-
nowienia się nad tym, co możemy zrobić, aby nauki papieskie 
wprowadzać w życie oraz jak żyć w poczuciu godności i mi-
łości.

Anna Marek

Sukces gimnazjalistki
W październiku 2008 r. w Publicznym Gimnazjum w Cie-

pielowie odbyły się konkursy przedmiotowe, których organiza-
torem było Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Celem konkursu 
było poszerzenie wiadomości z danego przedmiotu oraz rozwi-
janie zainteresowań i pasji uczniów.

Do konkursu przystąpili głównie uczniowie klas trzecich. 
Eliminacje szkolne „Olimpiady geograficznej”, której tematem 
były Góry Polski i Świata odbyły się 13 października. Laureatką 
została uczennica klasy III B Milena Nowak, która jako jedyna 
przekroczyła próg 70% prawidłowych odpowiedzi i dostała się 

do etapu rejonowego. Eliminacje rejonowe odbyły się 6 grud-
nia w Radomiu. Ponad 100 uczestników z dawnego wojewódz-
twa radomskiego zmierzyło się z zadaniami konkursowymi. 
Poziom trudności był wysoki, a próg przejścia do następnego 
etapu zwiększono do 90% trafnych odpowiedzi. Milena uzyska-
ła jednak wysoką ilość punktów i zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego. Jest to bardzo duże osiągnięcie uczennicy gim-
nazjum i miejmy nadzieję, że w przyszłości takich sukcesów bę-
dzie więcej. Do Konkursu Geograficznego Milenę Nowak przy-
gotowywała p. Dyrektor E. Giemza. Eliminacje wojewódzkie 
odbędą się 7 marca 2009 r. w Warszawie.

Życzymy powodzenia!

Na terenie gminy zostały przeprowadzone manewry współ-
działających służb powiatu lipskiego „Łaziska 2008”. Organi-
zatorem akcji był komenda Państwowej Straży Pożarnej w Lip-
sku, urząd gminy w Ciepielowie, OSP w Łaziskach, starostwo 
powiatowe w Lipsku, komenda Powiatowa Policji w Lipsku. 
Ogółem w akcji wzięło udział 88 osób.

Ćwiczenia rozpoczęły się od części teoretycznej, przepro-
wadzonej w budynku urzędu gminy w Ciepielowie. Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego, zapoznał się z działaniami 
Obrony Cywilnej w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarem 
oraz z zasadami ewakuacji ludzi w obiektach objętych pożarem. 
Po szkoleniu ćwiczący udali się w kierunku Łazisk.

Część praktyczna ćwiczeń obejmowała podpalenie i rozsz-

czelnienie instalacji gazowej w budynku szkoły w Łaziskach, 
w wyniku czego pożarem została objęta część budynku, 8 osób 
został poparzonych. Akcja ratowniczo-gaśnicza prowadzona 
była przez sześć zastępów straży pożarnych, które wcześniej 
zgromadzone zostały na placu przed domem ludowym w Wiel-
giem. Strażacy sprawnie przeprowadzili hipotetyczną akcję 
ratowniczą, dokonano ewakuacji osób, które przekazano po-
gotowiu ratunkowemu. Pożar ugaszono. Ratownicy medycz-
ni udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym w specjalnie 
przygotowanym namiocie, gdzie zorganizowano doraźny punkt 
medyczny. Ćwiczenia zakończył się sukcesem. Ich celem było 
skoordynowanie działań wszystkich służb działających na tere-
nie gminy i całego powiatu, tak, aby w przypadku wystąpienia 
prawdziwego zagrożenia akcja ratownicza była przeprowadzo-
na w sposób jak najbardziej profesjonalny.

Manewry Łaziska 2008
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Pasowanie na Przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka kończy proces adaptacyjny 

dzieci i rodziców w nowym środowisku, jakim jest przedszkole. 
Adaptacja dotyczy zarówno dzieci, jak i ich bliskich.

Nie jest łatwo zostawić swoje dziecko pod opieką nauczy-
ciela, nawet najbardziej kompetentnego. Stres towarzyszący 
rodzicom znika w miarę nabywania zaufania do pracowników 
przedszkola. Musi upłynąć trochę czasu, aby także dzieci za-
akceptowały nową sytuację. Maluchy muszą nie tylko przestać 
płakać, ale powinny poczuć się w przedszkolu pewnie i bez-
piecznie. Tylko wtedy będą gotowe podejmować nowe działania 
i wyzwania.

Uroczystość pasowania w Przedszkolu Samorządowym 
w Ciepielowie odbyła się 7 listopada. Wzięli w niej udział ma-
luchy rozpoczynające edukację przedszkolną, ich rodzice oraz 
starsi koledzy. Nauczycielki przygotowały prosty sprawdzian, 
który uzmysłowił rodzicom, że ich pociecha czuje się dobrze 
w nowej sytuacji, a nawet zdążyła się już czegoś nauczyć. 
Starszaki udzieliły kilku rad swoim młodszym kolegom, dzię-

ki którym będzie im się lepiej funkcjonowało w społeczności 
przedszkolnej. Rodzice natomiast ufundowali prezenty i wspa-
niały tort. Maluchy po dotknięciu ogromnym ołówkiem stały się 
pełnoprawnymi przedszkolakami. Gratulujemy.

Marianna Mróz, Małgorzata Skoczylas-Sokół

Śpiewać każdy może

W dniu 9 grudnia 2008 r. w Lipskim Centrum Kultury odbył 
się VIII Przegląd Twórczości Ekologicznej „Ekosong”. Celem 
konkursu było propagowanie i upowszechnianie amatorskiej 
twórczości dziecięcej i młodzieżowej o tematyce ekologiczno-
przyrodniczej.

Gimnazjum w Ciepielowie reprezentował zespół wokalny 
„Akolade” oraz solistki: Martyna Suwała, uczennica klasy III B 
i Natalia Bańcerowska, uczennica klasy III A. Do konkursu 

uczennice przygotowała pani Urszula Bronisz. W kategorii soli-
ści i zespoły wokalne, Jury powołane przez organizatora, ocenia-
ło: walory głosowe, muzykalność, dobór repertuaru związanego 
z tematyką Przeglądu, ogólne wrażenie artystyczne. Atmosfera 
konkursu była przyjemna, a poziom artystyczny wysoki. Mimo 
dużych wymagań konkursowych, zespół wokalny z Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie został wyróżniony, 
a solistka Martyna Suwała zajęła I miejsce w swojej kategorii wie-
kowej. Jest to bardzo duże osiągnięcie naszej uczennicy. Mamy 
nadzieję, że doświadczenie zdobyte w Przeglądzie Twórczości 
Ekologicznej przełoży się na dalsze sukcesy młodych artystek.

Konkurs o Londynie

W dniu 19 listopada 2008 r. w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Ciepielowie odbył się konkurs tematyczny z języka an-
gielskiego „Konkurs Wiedzy o Londynie”. W rywalizacji wzięli 
udział uczniowie klas IV–VI.

Celem konkursu było rozwijanie u uczniów zainteresowa-
nia nauką języka angielskiego oraz zachęcenie do poznawania 
kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych. Pytania 

konkursowe sprawdzały wiedzę uczniów z zakresu demografii, 
kulturoznawstwa oraz historii Londynu. Do konkursu przystą-
piło 5 uczniów z klas IV, 4 uczniów z klas V oraz 4 uczniów 
z klas VI. Spośród tych osób wyłoniono następujących zwycięz-
ców: miejsce I – Monika Boroch klasa VIa, miejsce II – Karo-
lina Wojciechowska klasa VIb, miejsce III – Sylwia Wolszczak 
klasa IVb. Laureaci konkursu otrzymali dyplom oraz nagrody 
ufundowane przez wydawnictwo Pearson Longman. Pozostali 
uczniowie otrzymali upominki za uczestnictwo w konkursie.

Katarzyna Rucińska

Klub Małego Artysty
Od 20 września do 30 listopada 2008 r. dzieci w wieku 5–9 

lat miały możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach ar-
tystycznych organizowanych i prowadzonych w ramach projek-
tów „Rozwijamy talenty i szanse dzieci na lepsze jutro”, finan-
sowanych ze środków unijnych.

Głównym celem tego przedsię-
wzięcia było rozwijanie zainteresowań 
i inwencji twórczej dzieci w zakresie 
plastyki i techniki. Zajęcia odbywa-
ły się w budynku kl. „0” na ul. Ba-
talionów Chłopskich w Ciepielowie 
w godzinach popołudniowych, a pro-
wadziły je panie Małgorzata Skoczy-
las-Sokół i Agnieszka Guzek – nauczy-

cielki Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie.
Z propozycji skorzystało 24 dzieci. Podczas zajęć w Klu-

bie dzieci miały możliwość pracy na różnorodnych materiałach 
i z wykorzystaniem różnych narzędzi, dzięki czemu rozwijały 
swoje zainteresowania, zapoznały się z szeroką gamą technik 
plastycznych, rozbudzały wyobraźnię, integrowały się w grupie 
rówieśniczej. Zrealizowany cykl zajęć przyniósł zamierzony 

efekt i utwierdził nas w przekonaniu, 
że tego rodzaju zajęcia pozalekcyjne są 
cenną formą spędzania wolnego czasu. 
Dzieci przychodziły bardzo chętnie 
i bawiły się świetnie. Od 15 grudnia 
2008 r. można oglądać ich prace w Bi-
bliotece Gminnej w Ciepielowie, gdzie 
została zorganizowana wystawa prac 
pt. „Zdolne dzieciaki”.
Małgorzata Skoczylas-Sokół, Agnieszka Guzek
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prawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokoje-
nie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 
promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości 
społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrak-
cyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Be-
neficjentem w ramach tego działania może być osoba prawna –
gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka 
samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznanio-
wy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożyt-
ku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Beneficjenci mogą uzyskać pomoc na inwestycje w zakre-
sie: * budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów 
pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne 
i sportowe, w tym świetlic domów kultury służących promocji 
obszarów wiejskich, propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 
historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury (np. budowa, prze-
budowa, remont, wyposażenie sal wystawowych, sal ekspozy-
cyjnych, witryn); *kształtowania obszaru przestrzeni publicz-
nej (odnawianie, budowa placów parkingowych, chodników, 
oświetlenia ulicznego, urządzanie i porządkowanie terenów 
zielonych, parków, innych miejsc wypoczynku, zagospodaro-
wanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich 
do rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości); * budowy, 
remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem 
funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 
* zakupu, odnawiania, rewitalizacji obiektów charakterystycz-
nych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego, 
w tym budynków będących zabytkami, obiektami sakralnymi, 
obiektami małej architektury użytkowanych na cele publiczne; 
* odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomni-
ków historycznych, budynków będących zabytkami, miejsc pa-
mięci; * kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tra-
dycyjnych zawodów. Pomoc w ramach tego działania może być 
przyznana, jeżeli projekt jest realizowany w gminie wiejskiej, 
albo w gminie miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczą-
cych powyżej 5 tys. mieszkańców), albo w miastach o liczbie 
mieszkańców mniejszej niż 5 tys. Projekt jest objęty Planem 
Odnowy Miejscowości, nie ma charakteru komercyjnego.

Małe projekty – w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” realizowane są również projekty zwane da-
lej „małymi projektami”, które nie kwalifikują się do wsparcia 
w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia ce-
lów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowa-
nia działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Beneficjentami w ramach „małych projektów” mogą być 

Lokalna Grupa Działania
Podczas XVI sesji zaproszeni przez wójta gminy przedstawi-

ciele Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego 
z Radomia dokonali prezentacji założeń Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Dziedzictwo i Rozwój” – Realizacja Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Oś, 4 Leader.

W ramach Lokalnej Grupy Działania funkcjonuje nasza gmi-
na. Należy do niej 11 gmin – Jastrzębia, Pionki, Jedlnia-Letni-
sko, Gózd, Policzna, Przyłęk, Tczów, Kazanów, Ciepielów, Iłża, 
Zwoleń. Liczba mieszkańców obszaru LGD wynosi 95 185 osób, 
a obszar, który zajmują te gminy to powierzchnia 142 709 ha. 
Liczba mieszkańców jest dość istotna, ponieważ od niej jest 
zależna wysokość środków, jaką stowarzyszenie będzie mogła 
pozyskać na lata (2009–2015). Wysokość środków, jakie może 
uzyskać w LGD „Dziedzictwo i rozwój” na każdego mieszkań-
ca przypada to 148zł, co w sumie daje na całe stowarzyszenie 
14 087 380 zł. Ta kwota dzielona jest na trzy działania: wdra-
żane Lokalnej Strategii Rozwoju – 11 041 460 zł – środki na 
każdą gminę ok. 1 miliona zł; wdrażanie projektów współpracy 
– 285 555 zł – zadanie jest związane z wymianą doświadczeń; 
funkcjonowanie LDG – 2 760 365 zł na funkcjonowanie biura, 
które będzie mieściło się w Zwoleniu.

Podczas wdrażania LSR przewidywana jest pomocy dla 
działań mieszczących się w ramach osi 3 – Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej – celem tego działania 
jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowa-
nia lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków 
rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem. 
Beneficjentem w ramach tego działania może być osoba fizycz-
na, która musi spełniać określone warunki, musi być ubezpie-
czona w KRUS co najmniej 12 miesięcy, być w wieku powyżej 
18 lat a poniżej 60 roku życia. Taka osoba nie może pobierać 
renty strukturalnej, musi zamieszkiwać teren Stowarzyszenia. 
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjen-
towi w gospodarstwie rolnym to do 100 tys zł. Jest to dotacja 
całkowicie bezzwrotna. Wsparcie będzie przekazane na pokry-
cie połowy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć. Nie za-
wsze będzie chodziło tu o wkład finansowy, jaki musi przekazać 
beneficjent, istnieje możliwość wniesienie jako wkładu własny 
np. materiałów, które będą wykorzystane do prowadzenia dzia-
łalności, można również oszacować własną pracę i to wnieś jako 
element wkładu.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – beneficjen-
tem w ramach tego działania może być osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą jako mikro-
przedsiębiorca. Osoba, która nie podlega KRUS, i która musi za-
mieszkiwać teren LSR, przedsiębiorcy muszą mieć siedzibę na 
tym terenie. Forma i wysokość pomocy w ramach tego działania 
– zwrot części kosztów kwalifikowanych operacji (maksymal-
nie 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia). Wysokość 
pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 
100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 
2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), 
co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 200 000 zł 
– jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 
5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co 
uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 300 000 zł – je-
śli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione 
jest zakresem rzeczowym operacji.

Odnowa i rozwój wsi. – celem tego działania będzie po-
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W ramach koła ekolo-
gicznego został zorganizowa-
ny w naszej szkole konkurs 
na „najciekawszą dynię”. 
Konkurs ten nawiązywał do 
tradycji Holoween, jeszcze 
mało popularnej w naszym 
kraju. Ponad 30 uczniów 
zaprezentowało swoje prace 
konkursowe. Pomysły dzieci 
były bardzo ciekawe i orygi-
nalne. Wiele prac zostało wy-
różnionych, jednak najwięk-
sze owacje otrzymał Bartek 
Dygas z kl. Ia, którego dynia 
okazała się najciekawsza.

Iwona Fijałkowska,
Marta Opalska

osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub 
posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowa-
dzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych 
i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD 
lub działające na obszarze LGD. Zakres pomocy tego projek-
tu to podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, podniesienie 

jakości życia ludności na obszarze działania LGD, rozwój ak-
tywności społeczności lokalnej, rozwój agroturystyki i turystyki 
na obszarach wiejskich, podniesienie jakości życia ludności na 
obszarze działania LGD, rozwój aktywności społeczności lokal-
nej, rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich.

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania – działanie 
zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup wybranych 
w ramach realizacji osi 4 PROW 2007–2013 oraz doskonalenie 
zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii 
rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału 
społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania 
społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzy-
stania potencjału obszarów wiejskich. W ramach działania po-
moc jest przyznawana na funkcjonowanie LGD oraz nabywanie 
umiejętności i aktywizację prowadzoną na obszarze wdrażania 
LSR. Pomoc może dotyczyć w szczególności kosztów bieżą-
cych (administracyjnych) LGD, realizacji badań dotyczących 
obszaru objętego LSR, informowania o obszarze objętym LSR, 
realizacji LSR oraz działalności LGD, szkolenia osób biorących 
udział we wdrażaniu LSR, organizacji i przeprowadzenia wy-
darzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem 
objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD.

Barbara Gębka

Najciekawsza Dynia

Mikołajki
Na dzień 6 grudnia, co roku czeka rzesze dzieci ciekawych, 

czym otrzymają swój wymarzony prezent. Ten piękny zwyczaj 
przebierania się ludzi za św. Mikołaja wiąże się 
z obdarowywaniem kogoś bliskiego podarun-
kiem. Odbywa się to w różnych formach: „Mi-
kołaj” przychodzi w przebraniu  do domów czy 
przyjeżdża na saniach ku uciesze spragnionych 
dzieci i przywozi„co nieco”. Co prawda ucznio-
wie z klasy IV a w tym roku nie zajechali do 
dzieci w przedszkolu w Ciepielowie saniami, 
ale dotarli pieszo z niezwykłym przedstawie-
niem pt. „Kłopoty w Laponii”. Przedstawienie 
to było prezentem dla maluchów z okazji zbliża-
jących się mikołajek. Było pouczeniem i przy-

pomnieniem, ze prezenty otrzymuje się tylko wtedy gdy się 
na nie zasłuży. Mikołaj przypominał również o pomocy w do-

mu rodzicom oraz szanowaniu przyrody. Ten 
sam spektakl został zaprezentowany uczniom 
klas młodszych naszej szkoły oraz wziął udział 
w przeglądzie twórczości „Eko-sąg” w Lipsku. 
Musimy pochwalić naszych uczniów za niezwy-
kły talent i spryt aktorski, który pozwolił nam 
na zdobycie wyróżnienia. Przywieziony puchar 
oraz nagroda książkowa pozostaną w szkole i bę-
dą świadectwem dużego wkładu pracy dzieci, 
rodziców i nauczycieli.

U. Górska, M. Zięba
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Dzień Seniora
W budynku Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie odbyła 

się uroczystość gminnego Dnia Seniora. Święto Seniorów połą-
czone zostało w tym roku z zebraniem sprawozdawczo-wybor-
czym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Na wstępie Pani Krystyna Małaczek – prezes Zarządu Związ-
ku Gminnego przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie 
seniorów, a także obecnych na uroczystości pana Bogdana Ma-
liszewskiego z Radomia, zastępcę dyrektora gimnazjum panią 
Martę Balcerowską, kierownika gminnego ośrodka pomocy spo-
łecznej Marię Kowalską oraz wójt gmina Artura Szewczyka. Po 
przywitaniu młodzież z Publicznego Gimnazjum zaprezentowa-
ła specjalnie na tę uroczystość przygotowany występ muzyczny. 
Występ będący kompozycją pieśni zarówno patriotycznych jak 
i rozrywkowych, został nagrodzony przez seniorów gromkimi 
brawami.

Następnie Pani Krystyna Małaczek złożyła sprawozdanie 
z prac zarządu związku za ostatnie pięć lat funkcjonowania:

– Od ostatnich wyborów, które odbyły się w dniu 20 sierp-
nia 2003 roku minęło już pięć 
lat. W tym czasie zmarło 23 
członków związku, w tym czło-
nek Zarządu pan Mieczysław 
Zaborski. Pamięć zmarłych 
członków uczczono minutą ciszy. 
W czasie tych ostatnich pięciu 
lat pomimo nie wystarczających 
środków zorganizowaliśmy kilka 
wycieczek, między innymi do Ko-
złówki, Lublina, Warszawy, za co 
jesteśmy wdzięczni sponsorom 
panu wójtowi Arturowi Szewczy-
kowi, firmie Rol-Mot, panu Jac-
kowi Jamce. Na płatne wycieczki 
ze względu na niskie emerytury, 
przeważnie rolnicze, nas nie stać, a osoby korzystające z nich to 
przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, schorowane, a prze-
cież leki i leczenie jest bardzo drogie. Dlatego wszystkim naszym 
sponsorom jesteśmy bardzo wdzięczni. Do naszego zarządu 
wpływają wnioski, które jak była tylko taka możliwość starali-
śmy się skromnie zrealizować. Związek wydaje bilety ulgowe na 
przejazdy pociągiem, oczywiście tylko dla emerytów zrzeszonych 
w Związku. W naszym związku prowadzimy kasę pogrzebową, 
kto chce się ubezpieczyć to może skorzystać. Szanowni Delegaci, 
kończąc swoje urzędowanie życzę Wam wszystkiego najlepszego 
długich lat życia w dobrym zdrowiu i trafnego wyboru nowych 

władz związku na następne pięć lat, dziękuję za uwagę.
Następnie głos zabrał wójt gminy Artur Szewczyk, który 

złożył życzenia z okazji Dnia Seniora oraz podziękował za pra-
cę Zarządu Zawiązku.

Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania sprawozdawczo-
wyborczego, przystąpiono do 
wyboru nowych władz związku. 
Po długiej debacie i jednomyśl-
nym głosowaniu na następne pięć 
lat Przewodniczącym Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Koło Nr 1 w Ciepie-
lowie została ponownie wybrana 
Pani Krystyna Małaczek.

Po wyborze składu Zarządu 
głos zabrał Pan Bogdan Mali-
szewski z władz wojewódzkich 
Związku z Radomia. Pan Mali-
szewski podziękował wszystkim 
uczestnikom zebrania, podkre-
ślając, że jest mu miło kolejny 

raz spotkać się z członkami Związku w Ciepielowie, tym bar-
dziej że władze wojewódzkie związku postanowiły wyróżnić 
i nagrodzić najbardziej prężnych działaczy i przyjaciół Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Odznaczenia Związku otrzy-
mali: Pani Krystyna Małaczek, Pan Jerzy Ciszek, Pani Regina 
Nizińska, Pan Jan Siepietowski, Pan Stanisław Miller oraz Pan 
Artur Szewczyk wójt gminy. Po wręczeniu odznaczeń zakoń-
czono oficjalną część uroczystości, a uczestnicy spotkania przy 
przygotowanym poczęstunku długie chwile spędzili na rozmo-
wach i przyśpiewkach już tradycyjnie zaintonowanych przez 
pana Eugeniusza Wierzyńskiego z Bąkowej.

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy!

Z okazji przypadającego Dnia Seniora w imieniu 
własnym, a także jako wójt gminy w imieniu wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy Życzę Państwu wszyst-
kiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i spokoju 
ducha. Zrozumienia u dzieci, opieki najbliższych, jak 
najwięcej dni spędzonych wśród najbliższych. Aby wa-
sze utrudzone życie przebiegało w atmosferze miłości, 
radości i spokoju.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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przepisami prawa dokumentów wraz z pisemną koncepcją dzia-
łalności SPZOZ, drugi etap to bezpośrednia rozmowa komi-
sji z kandydatami. Komisję konkursową powołał wójt gminy. 
W skład komisji weszli: wójt Artur Szewczyk jako przewodni-
czący, członkami zostali: Waldemar Czapla – przewodniczący 
rady gminy, Andrzej Miller – radny gminy, Witold Chojak – rad-
ny gminy, Wiesław Choroś – radny gminy. Na konkurs zgłosił 
się tylko jeden kandydat Pan doktor Tadeusz Rybus.

Po ocenie merytorycznej złożonych dokumentów, komisja 
konkursowa przystąpiła do drugiego etapu konkursu. Podczas 
rozmowy z kandydatem komisja zadawała pytania w zakresie 
koncepcji działania SPZOZ, możliwości rozwoju, możliwości 
rozszerzenia usług medycznych świadczonych przez gminne 
przychodnie, spraw związanych z profilaktyką, korupcją w służ-
bie zdrowia, oraz zamierzeń na najbliższy okres funkcjonowania 
placówek zdrowia. Po udzieleniu przez kandydata wyczerpują-
cych odpowiedzi, komisja przystąpiła do tajnego głosowania. Pan 
doktor Tadeusz Rybus został przez komisję wybrany jednogło-
śnie (pięć głosów za). W związku z decyzją komisji, wójt gminy 

wydał Zarządzenie w sprawie powołania Pana 
Tadeusza Rybusa na stanowisko Kierownika 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Ciepielowie na okres sześciu 
lat począwszy od dnia 1 listopada 2008 roku 
do dnia 1 listopada 2014 roku.

Unijne wnioski

Na ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego, konkursy na dofinan-
sowania zadań przez Unię Europejską złożyliśmy trzy wnioski. 
Pierwszy w zakresie RPO WM Priorytet III Regionalny System 
Transportowy, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – przebu-
dowa – modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia –
Stare Gardzienice – Ciepielów na łączną kwotę zadania 
1 661 8000 zł, w którym staramy się o przydział środków 
unijnych w kwocie 1 199 670 zł. Pierwszy etap drogi o długo-
ści 1,9 km wykonaliśmy w tym roku, na drugi etap o długości 
2,3 km staramy się pozyskać środki unijne. Na potrzeby przy-
gotowania i złożenia wniosku opracowaliśmy wymagane prze-
pisami unijnymi studium wykonalności oraz dokonaliśmy ak-
tualizacji projektu technicznego budowy drogi. Nasz wniosek 
przeszedł już pierwszy etap oceny merytorycznej.

Drugim ze złożonych wniosków w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV 
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie 
4.1 Gospodarka wodno – ściekowa – budowa sieci wodociągo-
wej Wólka Dąbrowska – Anusin – Drezno na łączną kwotę 
857 662 zł, w którym staramy się o pozyskanie dofinansowania 
ze środków unijnych w kwocie 428 739 zł. Na potrzeby wnio-

sku opracowano stu-
dium wykonalności 
projektu, pozostałe 
dokumenty opra-
cowano w związku 
z planem budowy 
wodociągu.

Trzecim ze złożonych wniosków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Prio-
rytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, 
działanie 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa – jest budowa 
stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wo-
dociągową w miejscowości Kunegundów na łączną kwotę 
2 673 723 zł, w którym staramy się o pozyskanie dofinansowa-
nia ze środków unijnych w kwocie 2 008 861 zł. Na potrzeby 
wniosku opracowano studium wykonalności projektu, pozostałe 
dokumenty opracowano w związku z planem budowy wodocią-
gu. Zadanie to jest zadaniem priorytetowym dla gminy w obec-
nej kadencji. Wybudowanie stacji da możliwość szybkiego 
zakończenia wodociągowania gminy i dostarczenia wody do 
miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas, Kunegun-
dów, Podgórze, Antoniów, Czerwona, Bielany, Pasieki, Podola-
ny, Borowiec.

Mariusz Borek

Zmiana kierownika SPZOZ w Ciepielowie
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 7 listopada br, wójt i radni 

gminy, podziękowali doktorowi Władysławowi Burakowskiemu 
za 40 letnią pracę na rzecz gminy Ciepielów oraz złożyli najlep-
sze życzenia w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę.

Pan doktor Władysław Burakowski ukończył Wyższą Aka-
demię Medyczną w Warszawie 1967 roku i uzyskał uprawnienia 
do wykonywania zawodu lekarza. W 1979 roku uzyskał pierwszy 
stopień specjalizacji w zakresie medycyny ogólnej. Od 7 sierpnia 
1968 roku pracował w Ośrodku Zdrowia w Ciepielowie jako le-
karz i kierownik ośrodka. Przez 40 lat pracy pan doktor dał się po-
znać jako wzorowy pracownik i wspaniały lekarz. W wykonywa-
nej pracy odznaczał się dużym zaangażowaniem i poświeceniem 
dla dobra pacjenta. Jako kierownik SPZOZ w Ciepielowie wyka-
zywał się dużymi zdolnościami organizacyjnymi, umiejętnościa-
mi kierowania podległym personelem. Z dniem 31 października 
pan doktor Burakowski odszedł na zasłużoną emeryturę.

W związku z przejściem na emeryturę doktora Burakowskie-
go, wójt gminy ogłosił konkurs na stanowi-
sko Kierowania Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie. 
Postępowanie konkursowe było dwu etapo-
we. Pierwszy etap to złożenie wymaganych 
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w Ciepielowie ze składek członkowskich Żołnierzy WP, BCH, 
AK, AL. AD 2007 Potomnym Ku pamięci.

W Publicznym Gimnazjum odbyła się uroczystość patrio-
tyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Ciepielowie. Na słowa wielkiego uzna-
nia zasługuje jakże potrzebna i pozytywna inicjatywa społeczna 
Związku Kombatantów. Dziękujemy.

mentalista historii 74 GPP, 
ustalił że plutonowy saper 
Stanisław Lewandowski, 
podoficer 74pp jest po-
chowany wśród towarzy-
szy broni na wojskowym 
cmentarzyku w miej-
scowości Dobrodzień, 
ok 29 km od Lublińca, 
gdzie pułk stacjonował. 
Ranny w boju już 2 wrze-
śnia, zmarł 5 września 
w niemieckim szpitalu 
wojennym i wraz towa-
rzyszami został pochowa-
ny w Dobrodzieniu, który 
był po stronie niemieckiej 
i nazywał się Gutenmorgen. Synowie Stanisława Andrzeja Le-
wandowskiego, Aleksander i Stanisław postanowili kultywować 
pamięć swego ojca w dwu miejscach, jak dotychczas w każdą 
drugą niedziele września w Ciepielowie, a w pierwszą niedzielę 
września w Dobrodzieniu.

Pan doktor Tadeusz Rybus ukończył w 1982 roku studia me-
dyczne na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie, następnie w 1987 
roku uzyskał Dyplom I Stopnia Specjalizacji w zakresie chorób 
wewnętrznych, a II stopień w 1993 roku. Pan doktor do tej pory 
pełnił funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Sa-

modzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Zwoleniu. A ponadto pracował w Poradni Kardiologicznej 
SPZZOZ, a także wykonywał badania gastroskopowe. Zastępo-
wał również naszego Pana doktora Burakowskiego w okresie 
urlopowym w Ośrodku Zdrowia w Ciepielowie.

Grób ojca odnaleziony po 69 latach…

Plutonowy Stanisław Andrzej Lewandowski urodził się 
12 listopada 1908 r. w Lipnicy jako jeden z dziesięciorga dzieci 
Adama i Józefy z Warychów Lewandowskich. Służbę wojskową 
odbył w 29 pp w Poznaniu. W lipcu 1939 r. został powołany na 
przeszkolenie do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu. 
30 sierpnia, w ramach przepustki, odwiedził w łódzkim szpitalu 
żonę z nowonarodzonym synkiem. Z wojny nie wrócił.

Powojenne poszukiwania prowadziły do miejscowości Cie-
pielów, gdzie wycofujący się przed Niemcami żołnierze 74GPP 
pod dowództwem majora Józefa Pelca, stoczyli ostatni, nierów-
ny bój z Niemcami. Dnia 9 września ok. 300 polskich żołnierzy 
wziętych do niewoli zostało bestialsko rozstrzelanych, była to 
pierwsza w tej wojnie zbrodnia Wehrmachtu. Las pod Ciepie-
lowem został przez rodzinę uznany jako miejsce gdzie zginął 
Stanisław Andrzej. Od lat w drugą niedzielę września, synowie 
uczestniczą w kościelnych i wojskowych uroczystościach kulty-
wowanych w miejscu niemieckiego mordu na polskich jeńcach 
wojennych.

W sierpniu tego roku, Pan Marian Berbesz, badacz i doku-

Renowacja pomnika
Związek Kombatantów przeprowadził renowację pomnika 

w Starym Ciepielowie. Uroczystość odsłonięcia wyremontowa-
nego pomnika rozpoczęła się mszą świętą, która została odpra-
wiona w Kościele w Ciepielowie. Po mszy uczestnicy uroczy-
stości udali się do Starego Ciepielowa, gdzie najpierw nastąpiło 
poświęcenie pomnika, następnie złożono wiązanki i zapalono 
znicze. Z powodu obfitych opadów deszczu pozostałą część 
uroczystości przeniesiono do budynku Publicznego Gimnazjum 
w Ciepielowie.

Napis na odsłoniętym pomnik brzmi: Trzeźwość, Uczciwość, 
Umiejętność to Droga Szczęścia – Hasło Wychowawcze Bata-
lionów Chłopskich. W latach 1939–45, w tym regionie hitle-
rowcy wymordowali nie 600 ale ok. 900 osób. Polaków, Żydów, 
Romów, w tym Kobiety i Dzieci. 30 IX 1943 roku Zgrupowanie 
Partyzanckie Batalionów Chłopskich „Ośki” pod dowództwem 
„Boryny” pobiło ekspedycję Karną SS w Ciepielowie sprawców 
tych zbrodni. Niektórzy z pomordowanych są wymienieni na po-
mniku „Ośki” w Rynku i na cmentarzu w Ciepielowie. – Re-
nowacji tego pomnika dokonał Związek Gminny Kombatantów 
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Rajd Związku Gmin nad Iłżanką
Tradycyjnie już w ramach naszego udziału w Związku Gmin 

nad Iłżanką, zorganizowano i przeprowadzono dwudniowe raj-
dy rowerowy szlakiem Związku Gmin nad Iłżanką. W tym roku 
dla uatrakcyjnienia wycieczek rowerowych zmieniono trasy.

Rajd przeprowadzony w osobnych terminach najpierw dla 
szkół podstawowych (około 100 osób), później dla uczniów 
szkół gimnazjalnych (około 125 osób), rozpoczął się w miejsco-
wości Chotcza. Uczestnicy pod opieką organizatorów dojechali 
do Ciepielowa , gdzie w budynku gimnazjum czekał na nich go-
rący obiad, następnie udali się do Wielgiego, gdzie w domu lu-
dowym spędzili nocleg. Drugiego dnia rajdowcy ruszyli poprzez 
gminę Kazanów na teren gminy Iłża, skąd kolejką wąskotorową 
udali się na ognisko. Po ognisku uczestnicy rajdu odtransporto-
wani zostali do swoich gmin.

W rajdzie uczestniczyła młodzież ze szkół w Chotczy, Cie-
pielowie, Kazanowie i Iłży. Rajd po raz kolejny objął swoim 
patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego, który za 
pośrednictwem prezesa związku jednocześnie naszego wójta 
przekazał uczestnikom upominki w postaci kasków rowerowych, 
sprzętu rowerowego, światełek odblaskowych i plecaków.

W tym miejscu na podkreślenie zasługuje osoba Pana Mar-
szałka Piotra Szprendałowicza, który nie szczędził środków dla 
naszych rajdowców. Dzięki Panu Marszałkowi, uczestnicząca 
w turystycznej imprezie młodzież nie tylko mogła poznać okoli-
ce Związku Gmin nad Iłżanką, ale także doposażyć swoje rowery 
w sprzęt podnoszący bezpieczeństwo rowerzysty na co dzień.

Koło Regionalne w PSP Ciepielów

Od 20 września do 30 listopada w Publicznej Szkole Pod-
stawowej prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w ramach Pro-
gramu Integracji Społecznej Finansowanego ze Środków Poak-
cesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Zajęcia 
prowadziły Marionata Mordak, Małgorzata Synderowska, Lidia 
Jamka i Zofia Kucharska. Uczestniczyły w nich cztery grupy 
uczniów z klas III i IV.

Dzięki przeprowadzonemu cyklowi spotkań uczniowie po-
znali bliżej swoją „Małą Ojczyznę”. Dzieci poszerzyły wiedzę 
o szkole, jej Patronie poprzez oglądanie czasopism, książek, 

kronik szkoły oraz miejsc związanych z życiem i działalnością 
doktora Mariana Papuzińskiego. Na podstawie mapy Gminy 
Ciepielów poznały podział terytorialny naszej gminy. Wyciecz-
ka po gminie pozwoliła poznać jej zabytki: dworek W. Długo-
sza w Gardzienicach Starych, kościółek cmentarny, suszarnię 
chmielu, ptaszarnię i aleję kasztanową w Wielgiem, dworek 
z pięknym piecem kaflowym w Bąkowej, dworek „Uroczysko” 
w Łaziskach. Wycieczka ulicami Ciepielowa poszerzyła wiedzę 
uczniów o historii naszej miejscowości oraz pozwoliła poznać 
i utrwalić nazwy ulic.

Legendy o najbliższym regionie przybliżyły uczestnikom 
zajęć ludowe opowieści związane z naszą gminą. Cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, a dzieci bardzo chętnie brały udział 
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i poznanie swoich „korzeni” poprzez wykonanie prac plastycz-
nych różnymi technikami, słuchanie opowieści o przeszłości, 
oglądanie starych fotografii, przyrządzanie potraw regional-
nych, organizowanie konkursów, prezentowanie własnych do-
konań. Miłym wspomnieniem po kółku są szkolne gazetki na 
korytarzu szkolnym. Wielu uczniów pragnęłoby, aby te ciekawe 
zajęcia były kontynuowane. Jest jeszcze wiele ciekawych tema-
tów dotyczących życia wsi, które trzeba przekazać młodemu 
pokoleniu, aby nigdy nie zostały zapomniane, bo to jest cenna 
cząstka naszej spuścizny narodowej.

Dofinansowanie straży pożarnych

Już drugi raz nasza gmina wzięła udział w Mazowieckim 
Programie Wsparcia Ochotniczych Straży pożarnych OSP – 
2008. W roku poprzednim udało nam się pozyskać 40 tysięcy 
złotych na generalny remont samochodu pożarniczego będące-
go na stanie OSP Ciepielów.

W tym roku wójt gminy złożył wnioski na zakup sprzętu 
strażackiego do pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Cie-
pielów. Dzięki przychylności samorządu mazowieckiego, w tym 
w szczególności pani Bożenny Pacholczak i pana Piotra Szpren-

w konkursie pod tytułem „Jaka to legenda?”. Uczestnicy kółka 
spotkali się z pułkownikiem Władysławem Owczarkiem, który 
przybliżył historię II wojny światowej. Poznali umundurowanie 
żołnierza – ułana. Spotkanie andrzejkowe i zabawy z zespołem 
ludowym „Ulijanki” z Wielgiego wprowadziły uczniów w daw-
ne tradycje związane z wigilią św. Andrzeja.

Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych pozwoliło rów-
nież dzieciom na ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu 
z rówieśnikami i interesującymi ludźmi. Zajęcia te umożliwiły 
im kontakt z polską kulturą ludową, identyfikowanie się z nią 

dałowicza, uzyskaliśmy bardzo duże dofinansowanie w ramach 
złożonych przez gminę wniosków. OSP Łaziska – 30 tys zł dofi-
nansowania do zakupu agregatu prądotwórczego, OSP Bielany –
6 tys zł dofinansowania do zakupu mundurów, OSP Bąkowa –
13 600 zł dofinansowania do zakupu specjalistycznych ubrań, 
piły spalinowej, sprężarki, OSP Antoniów – 9000 zł dofinan-
sowania do zakupu ubrań specjalistycznych i najaśnicy. Łączna 
dotacja dla naszej gminy to kwota 58 600 zł, co wraz z udziałem 
własnym gminy stanowi 74 076 zł przeznaczonych na zakupy 
sprzętu i mundurów strażackich.

Marszałek Piotr Szprendałowicz podczas oficjalnego podpisania umów na dofinansowanie 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Wójt gminy wraz z panią skarbnik Grażyną Szczodrą podczas podpisywania umów na dofi-
nansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych

Zimowe odśnieżanie
Dzięki zakupowi pługów do odśnieżania, które zostały za-

montowane na samochodach strażackich, zwiększyliśmy zabez-
pieczenie gminy w zakresie zimowego 
odśnieżania dróg. Za odśnieżanie odpo-
wiedzialne są trzy jednostki, OSP Ciepie-
lów (Pan Marian Tarka i inspektor urzędu 
Józef Matysiak); – Wólka Dąbrowska, 
Anusin, Drezno, Kałków, Dąbrowa, 
Świesielice, Kawęczyn, Rekówka, Pcin, 

Ranachów „B”, Ciepielów, Satry Ciepielów, Ciepielów Kolonia. 
OSP Bąkowa (Pan Andrzej Wietrzyński i inspektor urzędu Ma-
riusz Borek); – Bąkowa, Gardzienice Kolonia, Stare Gardzienice, 
Chotyze, Łaziska, Marianki, Wielgie, Borowiec. OSP Antoniów 
(Pan Rafał Chmielewski i inspektor urzędu Mariusz Borek); An-

toniów, Czerowna – Olszyny, Bielany, 
Pasieki, Podgórze, Podolany, Kochanów, 
Sajdy, Kunegudnów, Czarnolas. Sołtysi 
zostali poinformowani o telefonach kon-
taktowych do osób odpowiedzialnych za 
zimowe utrzymanie dróg gminnych.
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W ubiegłym roku, w 65 rocznicę tragicznych wydarzeń 
z czasów wojny odbyła się premiera filmu „Życie za życie” 
poświeconego pamięci Polaków, którzy oddali życie by rato-
wać Żydów. Od tego wydarzenia minął właśnie rok. Uroczysta 
premiera filmu zorganizowana została przez Muzeum Niepod-
ległości, Narodowe Centrum Kultury, Picaresque oraz Instytut 
Pamięci Narodowej w dniu 5 grudnia 2007 roku.

Film, pośród dziesięciu historii, zawierał także historię z na-

szej gminy. W ciągu dwóch dni 6 i 7 grudnia 1942 r. na terenie 
wsi Rekówka i Stary Ciepielów, za udzielanie pomocy Żydom 
– sąsiadom i znajomym zamieszkującym Ciepielów przed wojną, 
Niemcy zamordowali 33 Polaków, między innymi siedmioosobo-
wą rodzinę Kowalskich 
oraz sześcioosobową 
rodzinę Obuchowiczów 
w Starym Ciepielowie, 
14 osób z rodziny Ko-
siorów oraz małżeństwo 
Skoczylasów z Reków-
ki. Byli paleni żywcem, 
lub ich ciała, po uprzed-
nim rozstrzelaniu, wrzu-
cano do ognia.

Po filmie organiza-
torzy przeprowadzili 
debatę pod tytułem „Co 
wiemy o Kowalskich, 
którzy ginęli ratując 
Żydów?” Do debaty 
zaproszono twórców 

Film o Polakach którzy ratowali Żydów – „Rodzina Kowalskich”

filmu, historyków i publicystów. Dyskusja dotyczyła poszuki-
wań odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tej pory nie zrobiliśmy 
nic, aby udo-
k u m e n t o w a ć 
ludzi, którzy 
ratując innych, 
w tym przy-
padku Żydów, 
ponieśli śmierć. 
Jako pierwszy 
w dyskusji za-
brał głos pan 
Maciej Pawlic-
ki twórca ca-
łego projektu, 
który stwier-
dził, że historie 
o p o w i e d z i a -
ne w filmie, 
w tym historia 
rodziny Kowal-
skich z gminy 
Ciepielów, to 
jedynie wyci-
nek, cytowanej 
w filmie wy-
powiedzi pro-

fesora Strzembosza „góry 
lodowej wielkiego nieopi-
sanego dobra Polaków”. 
Debata tocząca się rok 
temu zakończyła się zło-
żeniem obietnicy, że w ra-
mach projektu „Życie za 
życie” będzie się dążyło 
do opisania wszystkich 
przypadków polskiego he-
roizmu, a o samej tragedii 
w Ciepielowie już planuje 
się nakręcenie filmu.

Nie trzeba było dłu-
go czekać, bo już wiosną 
tego roku, rozpoczęły się 
przygotowania do realiza-

Maciej Pawlicki scenarzysta i współreżyser z operatorem Tomaszem Madejskim

Mania Janczarska odtwarzająca postac Heńki Korduli próbuje 
ucieczki (w tyle John Weisgerber)

Przy pomocy aktorów ekipa odtwarza jedyne zachowane zdjęcie Kowalskich

Operator Tomasz Madejski w scenie targu

Rodzina Pinechesów
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Tematem tym, przez wiele lat pozostającym w uśpieniu, z wiel-
kim oddaniem zajął się Maciej Pawlicki, scenarzysta i współreży-
ser projektu. Wraz z reżyserem Arkadiuszem Gołębiewskim od 
wielu miesięcy jeżdżą po kraju, rozmawiając z niewieloma już 
pozostałymi przy życiu naocznymi świadkami wydarzeń.

W swoim filmie zadali sobie wiele trudu, aby w części fa-
bularyzowanej jak najwierniej odtworzyć tragiczne wydarzenia 
w Ciepielowie, kiedy w 1942 roku Niemcy spalili żywcem kilka 
polskich rodzin, które ukrywały Żydów.

Sceny, które wydarzyły się w Ciepielowie nakręcone zostały 
w Radzanowie, w którym zachowały się jeszcze przedwojenne 

fragmenty zabudowy. W zdjęciach na targu i wywózce Żydów 
wzięło udział kilkudziesięciu statystów z Radzanowa i okolic. 
Uczestniczenie czy oglądanie dramatycznych scen było ogrom-
nym przeżyciem dla mieszkańców Radzanowa. Starsi ze łzami 
w oczach patrzyli na ożywione wspomnienia tragicznych dni 
okupacji, a młodzi statyści, biorąc udział w dramatycznych 
scenach, mieli okazje poczuć strach i panikę ludzi w okrutny 
sposób wyrzucanych z domów podczas wywózki. Była to naj-
bardziej wstrząsająca lekcja historii. Filmowcy ożywili także 
świąteczny kościół z okresu okupacji. Piękne zdjęcia nakręcone 
były w kościele w Sońsku.

Natomiast skansen w Radomiu został wykorzystany do 
pokazania autentycznych przedwojennych zagród chłopskich 
i wnętrz chat, w których aktorzy przypominali o życiu w tam-
tych czasach. Tam właśnie nagrywano pamiętne sceny poranne-
go najazdu niemieckiej żandarmerii, która otoczyła domostwa 
Kowalskich, Obuchiewiczów i Skoczylasów.

A potem stało się to co najstraszniejsze – spalenie żywcem 
całych rodzin…

Autorem zdjęć fabularnych jest Tomek Madejski. Film bę-
dzie emitowany w TVP 2 w przyszłym roku.

Hanna Bieniusiewicz, Artur Szewczyk

cji filmu o rodzinie Kowalskich. Wójt gminy Artur Szewczyk 
kilkakrotnie w tej sprawie spotykał się z ekipą filmową. Wresz-
cie przystąpiono do realizacji zdjęć. Ekipa filmowa przez kilka-
naście dni gromadziła na terenie gminy materiał niezbędny do 
realizacji filmu.

Dzięki przychylności filmowców, otrzymaliśmy informację 
na temat realizacji filmu wraz z unikatowymi zdjęciami, które 
publikujemy jako pierwsi. A oto sprawozdanie ekipy tworzącej 

film, autorstwa pani Hanny Bieniuszewicz z Picaresque, spe-
cjalnie dla „Naszej Gminy”:

W listopadzie w radomskim skansenie gościła ekipa filmowa 
realizująca dla telewizji publicznej część fabularyzowaną doku-
mentalnego filmu „Rodzina Kowalskich”. Film poświęcony jest 
pamięci Polaków, którzy podczas II wojny światowej narażali 
życie, by ratować Żydów. Wielu z nich wraz z rodzinami zostało 
bestialsko zamordowanych przez niemieckich żandarmów.

Żandarmi znajdują dowody na przechowywanie Żydów w domu Kosiorów

W skasenie – żandarmi pędzą rodzinę Kowalskich na spalenie

Rodzina Kowalskich pędzona na śmierć (na pierwszym planie aktorka Jolanta Grusznic)

Rodzina Skoczylasów w rekach żandarmów

Żydzi w swojej kryjówce (Wenanty Nosul, Ewelina Gnysińska i Krzysztof Gostkiewicz)
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Jak co roku, uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Ciepielowie reprezentowali szkołę w kolejnej edy-
cji konkursu ornitologicznego „Miłośnicy Ptaków Na Start” 
im. L. Pacmarnackiego.

W etapie wojewódzkim konkursu I miejsce w kategorii gim-
nazjów zdobył uczeń kl. II B Emil Wdowiak, natomiast miej-
sce II uczennica kl. II c Katarzyna Gębka, kwalifikując się tym 
samym do finału konkursu. W ogólnopolskim finale konkursu 
Emil Wdowiak zdobył II miejsce. Uczeń ten już od trzech lat 
jest finalistą i laureatem konkursów ornitologicznych. Pięknie 
zaprezentował się również, bo z wyróżnieniem, absolwent na-
szego gimnazjum Kamil Rychłowski.

Młodzi ornitolodzy biorący udział w konkursach prezentu-
ją naprawdę ogromną wiedzę na temat gatunków ptaków, ich 
liczebności, zagrożeń, posługują się bogatą terminologią or-
nitologiczną, rozpoznają głosy ptaków, ich gniazda, sylwetki, 
a wszystko to czynią z godną pozazdroszczenia pasją i zapałem. 
Laureaci i finaliści obdarowani zostają zawsze pięknymi nagro-
dami. Wielką przyjemnością jest dla nich również pobyt w pięk-
nie położonym ośrodku Centrum Edukacji Ekologicznej i In-
tegracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko, 
miejscu konkursów, spotkań z ornitologami i zajęć terenowych. 

Nauczycielem przygotowującym uczniów do konkursu jest pani 
Aleksandra Nieciecka.

Młodzi ornitolodzy

Zakończyły się eliminacje okręgowe  Pierwszej Olimpiady 
Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji. W finale 64 uczniów bę-
dzie rywalizować o 16 indeksów w Wyższych Szkołach Banko-
wych. Do  etapu centralnego awansowali: Kamila Nowak z kla-
sy II LO A oraz  Magda Mejzner i Piotr Więcław z klasy I LO A. 
Olimpiada Wiedzy o Finansach –Banki w Akcji została zareje-
strowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowe i znajduje się 
w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych, których laureaci 
i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje zawodowe i otrzymują roczną ocenę celują-
cą z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Organizatorami olimpiady są Fundacja Młodzieżowej Przed-
siębiorczości i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Pa-
tronat nad tegoroczną edycją olimpiady objął Narodowy Bank 
Polski. W eliminacjach szkolnych wzięło udział około 9000 
uczniów z 589 szkół. W dniach 7-8 października 2008 uczniowie 
rozwiązywali test składający się z zadania problemowego (czas 
30 minut) i 30 pytań (czas 1 minuta na pytanie). Do elimina-
cji okręgowych awansowało 384 uczestników zawodów szkol-
nych, którzy najlepiej rozwiązali test wiedzy. Z naszej szkoły do 
II etapu awansowali: Kamila Nowak i Michał Kwaśnik z klasy 
II LO A oraz  Magda Mejzner i Piotr Więcław z klasy I LO A. 
18 października 2008 w Warszawie odbyły się warsztaty dla 
nauczycieli i uczniów z zakresu angielskojęzycznej gry symu-

Finaliści Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
walczą o indeksy Wyższych Szkół Bankowych.

lacyjnej „Banks In Action”. W nagrodę za awans szkoła otrzy-
mała grę z licencją na 6 miesięcy. W okresie 22 października –
–7 listopada 2008 trwały eliminacje okręgowe i obejmowały 
8 rund w grupach 6 osobowych. Uczniowie podejmowali decy-
zje finansowe dotyczące m. in. wysokości stóp procentowych 
kredytów krótko- i długoterminowych, nakładów na marketing 
oraz badania i rozwój. Ich celem było takie zarządzanie swoimi 
wirtualnymi bankami, by osiągnęły one jak najlepsze wyniki na 
wirtualnym rynku. O wyniku ostatecznym decydował wskaźnik 
BPI (sposób jego obliczania znany jest tylko organizatorom). 
Do eliminacji centralnych awansowało 64 uczniów – mistrzów 
grup okręgowych. W okresie 14-25 listopada 2008 odbędzie 
się pierwsza runda zawodów centralnych i będzie obejmować 
8 rund w grupach 8 osobowych. Do  etapu centralnego z naszej 
szkoły awansowali: Kamila Nowak  z klasy II LO A oraz  Mag-
da Mejzner i Piotr Więcław z klasy I LO A. Wielkim zaskocze-
niem było wyeliminowanie Michała Kwaśnika z klasy II LO A 
mimo uzyskania najlepszego wyniku finansowego (+1411$ –
– 12% przewaga nad kolejnym uczestnikiem) i wygrania 5 
rund. Zadecydował nieokreślony wskaźnik BPI. Do ostatniej 
rundy awansuje dwóch mistrzów eliminacji centralnych. Każdy 
z nich otrzyma indeks (z opłaconym czesnym) jednej z Wyż-
szych Szkół Bankowych w Polsce. Trzymam kciuki za naszych 
uczniów.
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Niedziela 14 września 2008 roku powitała nas chłodną aurą. 
Chmury zasnuły niebo, nie pozwalając przebłysnąć słońcu. 
Nie przeszkodziło to jednak mieszkańcom Ciepielowa i okolic 
zgromadzić się licznie w lesie pod Dąbrową, aby upamiętnić 
tragiczne wydarzenia wojenne sprzed 69 lat. Mimo upływu cza-
su, wciąż na nowo ożywają one w naszych sercach i wzbudzają 
ducha patriotyzmu. W tłumie można było również dostrzec go-
ści z dalekich stron oraz poczty sztandarowe. Miejsce pamięci 
narodowej pod Dąbrową niezmiennie przyciąga swą niezwykłą 
historyczną mocą.

Uroczystości rozpoczęły się Apelem Poległych. Chwila ta, 
jak co roku, wywołała wiele wzruszeń. Do żołnierskiej służby 
zostali bowiem na nowo powołani Ci, którzy ofiarowali Ojczyź-
nie najcenniejszy dar – własne życie.

Po apelu, ksiądz proboszcz parafii Ciepielów – Stanisław 
Sławiński odprawił mszę świętą, podczas której mówił o ofiar-
ności i męstwie polskich żołnierzy. Podkreślał, że obowiązkiem 
późniejszych pokoleń jest pamięć o poległych w walkach o wol-
ność Ojczyzny.

Następnie głos zabrał pan Wójt Gminy Ciepielów – Artur 
Szewczyk

– Szanowni Państwo! Spotykamy się w miejscu gdzie 69 lat 
temu Polscy żołnierze 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lu-
blińca, utrudzeni wieloma wcześniejszy-
mi marszami i stoczonymi bojami, stanęli 
ostatni raz, tutaj pod Dąbrową, do walki 
w obronie naszej Ojczyzny. Stanęli do 
walki z przeważającą siłą niemieckiego 
Wermachtu, z którym walczyli mężnie 
i ofiarnie, niestety dla nich, po wyczer-
paniu amunicji, musieli się poddać.Za 
swoje męstwo i odwagę w obronie Rze-
czypospolitej ponieśli największą ofia-
rę – śmierć, poprzez rozstrzelanie z rąk 
niemieckiego oprawcy. Dziś, tradycyjnie, 
w drugą niedzielę września, w rocznicę 
tych wydarzeń zbieramy się wspólnie, aby 
poległym i pomordowanym oddać cześć, 
szacunek i podziękowanie. Spotykamy się, 
aby na tej świętej dla wszystkich Polaków 
ziemi, cmentarzu wojennym, okupionym 
śmiercią ponad trzystu polskich żołnierzy 
oddać im należny hołd, za to, że oddali 
swoje życie za nas i całą Naszą Ojczyznę. 
Szanowni Państwo, dziękuję Państwu, że 
pomimo upłynięcia już 69 lat od tamtych, 

Musimy pamiętać!

jakże bolesnych dla nas wszystkich wydarzeń, jesteście, co roku 
z nami dając swoją osobą dowód, że ofiara złożona przez żoł-
nierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty nie została złożona 
na darmo.

Do chwili zadumy i refleksji nad ludzkim losem skłoniły 
nas wyrecytowane przez panią Bogumiłę Wojczakowską piękne 
wiersze.

Ważnym momentem uroczystości było oddanie hołdu pod 
pomnikiem żołnierzy bestialsko pomordowanych w lesie pod 
Dąbrową 8 września 1939 roku. Wiele delegacji w ciszy i sku-
pieniu złożyło symboliczne wieńce i kwiaty. Tylko świerkowy 
las szumiał nad głowami zebranych swą odwieczną melodię, 
a płonące znicze przypominały o nici łączącej zmarłych z po-
koleniami żyjących.

Niezwykłych wrażeń dostarczyła kolejna część uroczysto-
ści. Z wielką gracją na polanę leśną wjechał oddział ułanów 
ubranych w tradycyjne stroje oraz rogatywki z białym otokiem. 
Jeźdźcy z grupy rekonstrukcyjnej, składającej się z członków 
klubu jeździeckiego „Ciepielowski Klub Jeździecki „Jamka”, 
zaprezentowali wspaniałe pokazy musztry ułańskiej. Mogliśmy 
podziwiać wdzięk, zwinność i precyzyjne przygotowanie.

Po ułańskich pokazach nastąpiła rekonstrukcja bitwy pod 
Dąbrową z podkreśleniem okrutnego mordu dokonanego na po-
nad trzystu jeńcach 74 pułku piechoty z Lublińca. Została ona 
przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych „GRE-
GOR” z Puław i GRH 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych 
z Iłży. Sceny, jakie ukazały się widzom poruszyły wyobraźnię 
i pozwoliły poczuć grozę wrześniowych chwil z 1939 roku. Na-
wet po tylu latach od wydarzeń bestialstwo okupanta poruszyło 
do głębi niejednego z nas.

Historyczny komentarz do poszcze-
gólnych odsłon zbrojnego starcia Polaków 
z okupantem zaprezentował pan Krzysztof 
Górski – nauczyciel Publicznego Gimna-
zjum w Ciepielowie. Jego relacja wprowa-
dziła nas w atmosferę pamiętnych wyda-
rzeń i przybliżyła ważne fakty.

Oczom zebranych ukazał się nagle od-
dział piechoty, który zatrzymał się przed 
wiejską chatą. Można było dostrzec zmę-
czonych żołnierzy z I batalionu 74 pułku 
piechoty z Lublińca pod dowództwem 
mjr. Józefa Pelca. Gospodarze przyjęli 
ich z wielkim szacunkiem, poczęstowali 
chlebem. To właśnie ci żołnierze stoczyli 
bitwę z oddziałami niemieckiego III ba-
talionu zmotoryzowanego 15 pułku pie-
choty. Rekonstrukcja wydarzeń ukazała 
sceny z tego starcia. Straty poniosły obie 
strony. Jednak przewaga militarna wroga 
była znacząca. Opór Polaków ustał do-
piero po wyczerpaniu amunicji. Żołnierze 



35

Nasza Gmina – nr 38–40 /maj – grudzień 2008/

poddali się, wyszli z lasu, licząc na ludzkie potraktowanie. Stało 
się inaczej. Obdarci z polskich mundurów, dokumentów, pamią-
tek zostali brutalnie rozstrzelani. W rekonstrukcji bardzo reali-
stycznie przedstawiono scenę mordu polskich jeńców, dobijania 
rannych, wykonywania zdjęć przez jednego z hitlerowców. War-
kot niemieckich motorów, krzyki oprawców, odgłosy strzałów, 
ciała zabitych wzbudziły w widzach lęk, grozę i współczucie.

8 września 1939 roku zamordowanych zostało w lesie pod 
Dąbrową ponad trzystu żołnierzy. Ziemia ta została na wieki na-
znaczona ich krwią. Nosi, więc ślady ofiary i świętości. Trudno 

uwierzyć, że człowiek mógł być aż tak okrutny wobec drugiego 
człowieka. Po zakończeniu historycznego przedstawienia trud-
no było niejednemu z zebranych powrócić do rzeczywistości. 
Obrazy walki na długo pozostawały przed oczami. Uroczystości 
w lesie pod Dąbrową, co roku budzą w zgromadzonych ducha 
patriotyzmu. Są prawdziwą lekcją historii dla młodego poko-
lenia. Pozwalają oddać hołd i cześć pomordowanym w walce 
o wolność Ojczyzny. Niedziela 14 września 2008 roku była ko-
lejnym tego przykładem.

Danuta Wiktorowska
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Dzień Patrona i ślubowanie klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych zapamię-

tają nie tylko uczniowie i nauczyciele, a także zaproszeni goście. 
Jan Paweł II patronuje naszej szkole od 9 czerwca 2006 roku. 
Ten dzień, zgodnie z tradycją, rozpoczęliśmy wspólną Mszą 
Świętą i przemarszem całej społeczności uczniowskiej prowa-
dzonej przez nasz poczet sztandarowy. Jako społeczność szkoły 
na czele z Dyrekcją i nauczycielami zgromadziliśmy się na uro-
czystej Mszy Św. w kościele Św. Trójcy w Lipsku, którą celebro-
wał J. E. ks. Biskup Edward Materski. W swojej homilii Biskup 
przekazał wszystkim ważne przesłanie kierowania się w życiu 
słowami Jana Pawła II. Wszyscy zgromadzeni modlili się za całą 
społeczność szkolną i szybką beatyfikację Jana Pawła II.

W tym roku kapituła naszej szkoły postanowiła uhonorować 
kilka osób specjalnym wyróżnieniem nadając Dyplom Przyja-
ciela naszej szkoły. Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: 
Biskup Edward Materski, Roman Ochyński – Starosta Lipski, 
Artur Szewczyk – Wójt Gminy Ciepielów, Czesława Kunkie-
wicz Waligóra, Maria Rzepkowska – Wizytator, Izabela Rondu-
da, Tomasz Krzyczkowski – Przewodniczący Rady MiG w Lip-
sku, Alicja Łygan – Restauracja „Mars”, Błażej Siewierski.

Po Mszy Świętej udaliśmy się do szkoły na Apel przed miej-
scem Patrona oraz na uroczyste Ślubowanie klas pierwszych.

Apel na pierwszym piętrze przygotowany został przez 
ks. S. Olaka. Lata posługi Ojca Świętego są dla nas wszystkich 
wielkim darem, dlatego młodzież chciała w wyjątkowy sposób 
oddać Mu hołd. Był dla nas wszystkich moralnym autorytetem, 
ukochanym Papieżem, 
który tak wiele zrobił dla 
naszej ojczyzny i całego 
świata. Dzień Patrona 
stał się okazją, aby Mu 
za to wszystko podzięko-
wać. Delegacja z każdej 
klasy złożyła symbolicz-
ną gałązkę margerytki 
czcząc w ten sposób 
pamięć Jana Pawła II. 
Następnie wszyscy od-
śpiewali ulubiona pieśń 
Papieża – „Barkę”.

Dalsza część uroczy-
stości odbyła się na sali 
gimnastycznej. Wprowa-
dzono uroczyście sztan-

dary: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i sztandar Organizacji 
Strzelec. Pan dyrektor Mieczysław Mejzner przywitał serdecz-
nie zaproszonych gości.

„– Obchodzimy dziś uroczyście dzień patrona szkoły po-
łączony ze ślubowaniem klas pierwszych. W tym roku dzień 
obchodzony jest w 30 rocznicę powołania Kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową.” Odśpiewano hymn państwowy, 
wręczone zostały dyplomy Przyjaciel szkoły.

W tym szczególnym dniu miała miejsce również uroczy-
stość ślubowania klas pierwszych. Na sztandar szkoły ślubowali 
uczniowie wytypowani z danego typu szkoły. W naszej szkole 
mamy siedem klas pierwszych. Pani vice dyrektor Justyna Ka-
czor odczytała Rotę Ślubowania, a uczniowie klas pierwszych 
uroczyście powtarzali słowa tej przysięgi. Po ślubowaniu od-
śpiewany został „Hymn rodziny szkół”.

W trakcie uroczystości na sali gimnastycznej miało miejsce 
ogłoszenie wyników przeprowadzonych w szkole konkursów. 
Zwycięzcami konkursu wiedzy o Janie Pawle II został Jacek 
Łyjak z klasy I TM. Laureatką konkursu plastycznego została 
K. Sołtys z klasy I LOP. Dwie uczennice otrzymały w tej katego-
rii wyróżnienie, były to: Magda Mejzner z klasy I LOA i Beata 
Misiak a klasy III LOA. Niezapomnianych wrażeń dostarczy-
ła wszystkim prezentacja multimedialna pt. „Rok z Patronem” 
przygotowana przez panią vice dyrektor Justynę Kaczor i pana 
Marka Sowę. Po programie artystycznym młodzież klas pierw-

szych udała się wraz z rodzicami i wychowawcami na spotkanie 
w salach lekcyjnych oraz na konsumpcję pysznych tortów.

Dzień ten na długo po-
zostanie w naszej pamięci. 
Wierzymy, że młodzież 
Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Lipsku, 
każdego dnia będzie da-
wać świadectwo temu, że 
jesteśmy godni nosić imię 
Jana Pawła II w myśl jego 
słów:

„Człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest, 
nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się 
z innymi”.

Renata Boniatowska
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