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Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Wójt Gminy Ciepielów podczas rozmo-
wy na temat budowy drogi Bąkowa – Kochanów realizowanej w ramach Narodowe-

go Programu Budowy Dróg, marzec 2009.

Szanowni Mieszkańcy!

Obecny rok, który jak planowaliśmy 
z Radą Gminy miał być kolejnym okresem 
zrównoważonego rozwoju zaczął się od 
światowego kryzysu gospodarczego. Jego 
skutki widać już także w naszej gminie. 
Przede wszystkim ministerstwo edukacji 
obniżyło subwencję oświatową dla naszej 
gminy o 250 tysięcy złotych. Jest to oczy-
wiście uzasadnione drastycznie zmniejsza-
jącą się, co roku liczbą dzieci w szkołach, 
ale strata dla budżetu ogromna, a przecież               
w tym roku czeka nas także znacząca pod-
wyżka dla nauczycieli, na którą jeszcze żad-
na gmina nie dostała środków finansowych. 
Pierwszy kwartał tego roku trzeba było 
więc rozpocząć od poszukiwania oszczęd-
ności w wydatkach budżetowych, tak aby 
w związku ze zmniejszeniem wspomnianej 
subwencji nie zagrożone były płace dla 
grona nauczycielskiego. Podjęliśmy szereg 
decyzji, które z jednej strony uporządko-
wały system oświatowy na terenie gminy, 
uszczelniły system wydatkowania środków 
finansowych oraz zapewniły oszczędności, 
które pozwolą bez przeszkód sfinansować 
działalność oświatową. 

Rok zapowiadający się w naszych me-
diach jako rok kryzysu gospodarczego, 
a co za tym idzie, także jako rok kryzysu 
społecznego, po wielu przemyśleniach 
postanowiliśmy na przekór wykorzystać 
na przyśpieszenie infrastrukturalnego roz-
woju gminy. Już w pierwszym kwartale 
rozstrzygnęliśmy przetargi na cztery wo-
dociągi oraz na trzy drogi, w tym na drogę 
w ramach Narodowego Programu Budowy 
Dróg. Wynik – przetargi w czasie kryzysu 
rozstrzygnęliśmy taniej niż zwykle, tańsze 
więc będą inwestycje. Wodociąg w pierw-
szej kolejności dotrze do mieszkańców 
Wólki Dąbrowskiej, Anusina, Drezna, Re-
kówki, przysiółków w Kałkowie Piaskach, 

Kałkowie Ogrodach, Gardzienicach Kolo-
nii, Dąbrowie pod lasem, połączona będzie 
wreszcie studnia w lecznicy weterynaryjnej 
w Ciepielowie wraz ze stacją uzdatniania 
wody (zabezpieczenie ujęcia wody w Cie-
pielowie). Unijny wniosek na połączenie 
drogi w Starych Gardzienicach z drogą kra-
jową w Ciepielowie przeszedł kolejny etap 
uzgodnień przez unijnych ekspertów.

Myślę, że to najlepszy rok na inwesty-
cje gminne, dlatego jeszcze w tym roku 
planujemy wykonanie ogromnej inwestycji 
wodociągowej tj. stacji uzdatniania wody 
w Kunegundowie wraz z siecią wodociągo-
wą Kunegundów – Podgórze – Czerwona – 
Antoniów – Bielany – Pasieki. Dla ochrony 
środowiska podejmujemy inwestycję w za-
kresie rekultywacji gminnego składowiska 
odpadów w Ciepielowie. 

Czas pokaże czy mieliśmy rację. Obec-
ne rozstrzygnięcia przetargów gminnych 
napawają nas entuzjazmem do dalszych 
inwestycji. W zakresie inwestycyjnym 
podczas kryzysu słychać dwa odmienne 
poglądy, jedni mówią nic nie robić, prze-
czekać bo muszą nadejść w końcu lepsze 
czasy na inwestycje infrastrukturalne, inni 
zaś tak jak my że właśnie teraz trzeba in-
westować, zresztą na co czekać, „manna 
z nieba” przecież nie spadnie. W naszej 
gminie z inwestycjami czekano latami, dla-
tego mamy takie zaległości, róbmy więc 
wszystko żeby jak najszybciej te zaległości 
niwelować, a tylko dzięki temu mieszkań-
com gminy będzie się żyło lepiej. Pomimo 
znaczącego obniżenia podatków gminnych 
na 2009 rok, co przecież wpłynęło na dość 
duże zmniejszenie dochodów budżetu gmi-
ny, pomimo zmniejszenia dotacji z budże-
tu państwa, wstrzymania wszystkich do-
tychczas funkcjonujących dofinansowań 
z urzędu marszałkowskiego, podejmujemy 
działania, których wymierne efekty miejmy 
nadzieję niedługo zaobserwujecie Państwo 
na terenie całej gminy. O szczegółach re-

alizowanych inwe-
stycji szerzej prze-
czytacie Państwo na 
kolejnych stronach 
biuletynu.  W  za-
kresie pozyskania 
środków unijnych 
złożyliśmy kolej-
ne wnioski, w tym 
dwa na zagospoda-
rowanie centrów 
Wielgiego i Ciepie-
lowa, które zamie-
rzamy zrealizować 
w ramach programu 
unijnego z którego 
wcześniej  zreali-
zowa l i śmy  pa rk 
w Ciepielowie, dom 
ludowy w Wielgiem 

Współpraca 
z Wojewodą Mazowieckim

Z początkiem roku kilkakrotnie od-
byłem rozmowy z wojewodą mazo-

wieckim Panem Jackiem Kozłowskim 
i podległymi  mu służbami na temat 

możliwości pozyskania dofi nansowania 
do zadań inwestycyjnych 

dla naszej gminy.

Pan Wojewoda, bardzo dobrze rozumie-
jący problemy polskiej wsi, po zapo-
znaniu się z wykonanymi w ostatnich 
czterech latach inwestycjami w naszej 
gminie, przede wszystkim w zakresie 

budowy wodociągów, oświetlenia 
ulicznego, podjętych działań w zakresie 
segregacji odpadów, budowy dróg,   ale 
także bardzo dobrej umiejętność wyko-
rzystania przez naszą gminę funduszy 
unijnych na „Odnowę i rozwój wsi”, 

– doceniając nasze ogromne zaangażo-
wanie,  zobowiązał podległe mu służby 
do daleko idącej pomocy i przychylno-

ści dla Mnie i całej naszej gminy. 
Z wojewodą jestem w bardzo do-

brym kontakcie, już zaprosiłem Pana 
Wojewodę na 70 rocznicę uroczystości 

pod Dąbrową. Największym  jednak 
wymiernym  efektem naszej współ-

pracy są środki pozyskane na budowę 
drogi gminnej w ramach Narodowego 
Programu Budowy Dróg. Oczywiście 
jak podkreśla Pan Wojewoda najwięk-
szą pracę wykonaliśmy sami przygoto-
wując perfekcyjnie wniosek na drogę, 
o czym świadczy najwyższe w naszym 

regionie miejsce w zakresie oceny 
złożonych wniosków. 

Moje dobre kontakty z Panem Woje-
wodą postaram się wykorzystać dla 
dobra naszej gminy, w jak najwięk-

szym stopniu niwelując skutki kryzysu 
gospodarczego

i Pcinie. Przystąpiliśmy do realizacji pro-
gramu w ramach tzw. kapitału ludzkiego, 
na który pozyskaliśmy ponad 100 tysięcy 
złotych unijnego dofinansowania. Realizu-
jemy także program unijny PPAOW (unij-
ne dofinansowanie to ponad 270 tysięcy 
złotych), ze środków tych w tym roku prze-
prowadzone będą dwa pikniki rodzinne na 
dzień dziecka w Ciepielowie i na zakoń-
czenie lata w Bąkowej. Będą także zajęcia 
dla dzieci i młodzieży, dla osób starszych, 
zespół ludowy otrzyma długo wyczekiwa-
ne stroje.

Oddają do rąk Państwa kolejny numer 
naszego kwartalnika, życzę miłej lektury.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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30 marca wprowadziliśmy szereg 
zmian w zaprojektowanych na ten rok 
zadaniach inwestycyjnych. Większość 
z nich podyktowana była rozstrzygnię-
ciami przetargów ogłoszonych stosownie 
do ustawy o zamówieniach publicznych. 
Z powodu kryzysu gospodarczego, braku 
jakichkolwiek dofinansowań inwestycji 
z zewnątrz zwiększyliśmy wydatki wła-
sne na inwestycje, tak aby zaplanowane 
wodociągi i drogi mogły zostać w tym 
roku zrealizowane.

W zakresie wodociągów:
1. budowa sieci wodociągowej Wólka 

Dąbrowska – Anusin – Drezno – 
przetarg na kwotę 489.904,49 zł wy-
grał P.W.Hydrosan Jerzy Skowronek 
z Lubartowa – łączna wartość zadania 
w budżecie gminy to: 500.000 zł;

2. budowa sieci wodociągowej z przy-
łączami dla przysiółków Dąbrowa 
pod lasem, Kałków Piaski, Kałków 
Ogrody, Gardzienice Kolonia – prze-
targ na kwotę 194.892,17 zł wygrał 
Promar – Zakład Usługowy Krzysz-
tof Prokopczuk z Radomia – łączna 
wartość zadania w budżecie gminy to: 
200.000 zł;

3. budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości Reków-
ka – przetarg na kwotę 139.118,70 zł 
wygrał Promar – Zakład Usługowy 
Krzysztof Prokopczuk z Radomia – 
łączna wartość zadania w budżecie gmi-
ny to: 145.000 zł;

4. budowa odcinka wodociągu łączą-
cego studnię z Lecznicy Weteryna-
ryjnej ze stacją uzdatniania wody 
w Ciepielowie – przetarg na kwotę 
184.642,73 zł wygrał Usługowy Za-
kład Hydrauliczny z Radomia – łącz-
na wartość zadania budżecie gminy 
to: 190.000 zł;

Realizacja inwestycji 2009
5. budowa stacji uzdatniania wody 

w Kunegudnowie wraz z siecią wodo-
ciągową: Kuegundów – Podgórze – 
Antoniów – Czerwona – Bielany – 
Pasieki – obecnie jesteśmy na etapie 
zakupu działki pod stację uzdatniania 
wody oraz kończymy projektowanie 
sieci wodociągowej. Przewidywany 
koszt tej inwestycji to około 1,5 mi-
liona złotych. Ogłoszenie przetargu 
na ten jakże wyczekiwany wodociąg, 
planujemy na czerwiec bieżącego 
roku. Realizacja zaś planowana jest 
do 15 grudnia 2009 roku;

6. opracowanie projektu technicznego 
pod wodociąg: Podgórze – Anto-
niów – Czerwona – Bielany – Pasie-
ki – 60.000 zł;

7. opracowanie projektu technicznego 
pod wodociąg: Bąkowa – Kochanów 
Sajdy – Czarnolas – 60.000 zł;

8. opracowanie projektu technicznego 
pod wodociąg: Świesielice – 60.000 zł;

9. budowa punktu zlewnego przy 
oczyszczalni ścieków w Ciepielowie – 
40.000 zł.

W zakresie budowy dróg:
1. przebudowa drogi gminnej w miej-

scowości Rekowka – przewidywany 
koszt to 350.000 zł;

2. przebudowa drogi gminnej w miej-
scowości Wielgie „Podobórki” – 
przewidywany koszt to 120.000 zł;

3. modernizacja ulicy Konopnickiej 
w Ciepielowie – przetarg na kwotę 
36.449,70 zł wygrało Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych ze Zwolenia – 
łączna wartość zadania w budżecie 
gminy to: 38.000 zł;

4. modernizacja ulicy Polnej w Ciepie-
lowie – przetarg na kwotę 51.896,12 zł 
wygrało Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych ze Zwolenia – łączna war-

tość zadania w budżecie gminy to: 
54.000 zł;

5. modernizacja ulicy Malczewskiego 
i Źródlanej w Ciepielowie – przewi-
dywany koszt 80.000 zł, realizacja na-
stąpi po wykonaniu połączenia stud-
ni w lecznicy ze stacją uzdatniania 
wody.

6. przebudowa drogi gminnej w miej-
scowości Bąkowa – Kochanów – 
w ramach Narodowego Programu Bu-
dowy Dróg uzyskaliśmy 50% dofinan-
sowania w kwocie 163.814 zł. Prze-
targ na kwotę 209.177,99 zł wygrało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
ze Zwolenia – łączna wartość zadania 
w budżecie gminy to: 327.628 zł;

7. przebudowa – modernizacja drogi 
gminnej Gardzienice Kolonia – Sta-
re Gardzienice – Ciepielów, etap 
II Stare Gardzienice – Ciepielów – 
1.317.260 zł – na zadanie złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej – droga prze-
szła drugi etap oceny, jeśli wszystko 
się dobrze ułoży do przetargu dojdzie 
jeszcze w tym roku;

8. budowa drogi powiatowej Ciepie-
lów – Świesielice (w Ciepielowie 
wraz z chodnikiem przy ulicy szkol-
nej) – przewidywany udział gminy to 
około 150.000 zł;

9. budowa drogi powiatowej przez An-
toniów (po 50% powiat i gmina) prze-
widywany udział gminy: 100.000 zł.

Z innych inwestycji:
1. zakup samochodu strażackiego z prze-

znaczeniem dla OSP Ciepielów;
2. modernizacja budynku PSP w Ciepie-

lowie – wymiana podłóg – 50.000 zł;
3. wymiana centralnego ogrzewania w 

PSP Bąkowa – 50.615 zł;
4. dobudowa nowych punktów oświe-

tlenia ulicznego – 70.000 zł – zadanie 
w całości zostało wykonane;

Wodociągowanie
to główny priorytet naszej gminy

Budowa nowych dróg to drugi 
z inwestycyjnych priorytetów naszej gminy

Nowe place zabaw wybudowaliśmy 
w Bąkowej i Wielgiem
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Szanowni Państwo
Samorząd Województwa Mazo-

wieckiego po raz pierwszy realizować 
będzie działanie „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013. 
Jest ono niezwykle ważne, ponieważ 
dotyczy inwestycji infrastruktural-
nych, koniecznych, by tereny wiej-
skie nadal mogły się rozwijać. Infra-
struktura techniczna stanowi bowiem 
podstawę wszelkiej działalności go-
spodarczej oraz wyznacznik pozio-
mu życia i pracy ludności. Pomoc 
w ramach działania jest kierowana do 
władz lokalnych, które mają możli-
wość współfinansowania projektów 
przyczyniających się do rozwoju ob-
szarów wiejskich, między innymi po-
przez realizację inwestycji w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 
ścieków, wytwarzania lub dystrybucji 
energii ze źródeł odnawialnych.

W imieniu Zarządu Województwa 
Mazowieckiego zachęcam wszyst-
kich beneficjentów: gminy, gminne 
zakłady budżetowe i jednoosobowe 
spółki gminy do korzystania ze środ-

Pikniki na dzień dziecka i na zakończenie lata
Na terenie Gminy Ciepielów realizowany jest Program 

Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu 
Wspierania Obszarów Wiejskich. Do dyspozycji Gminy 
na ten rok jest 237.151,71 zł.

W tym roku część konkursów już została rozstrzy-
gnięta. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie przy-
stąpiła do realizacji projektu w ramach PPWOW. Celem 

5. zagospodarowanie i modernizacja terenów przyległych do centrum Cie-
pielowa wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu – złożyliśmy 
wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Od-
nowa i rozwój wsi” na łączną kwotę 713.197,18 zł, wkład własny gminy to 
kwota 274.757,18 zł;

6. zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem 
małej architektury krajobrazu – złożyliśmy wniosek w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną 
kwotę 717.449,11 zł, wkład własny gminy to kwota 276.395,11 zł;

7. budowa placu zabaw dla dzieci w Wielgiem – 40.000 zł – zadanie zostało 
w całości wykonane;

8. budowa placu zabaw dla dzieci w Bąkowej – 40.000 zł – zadanie zostało 
w całości wykonane;

9. wykonanie tablic sołeckich – 30.000 zł – zadanie jest w trakcie realizacji, 
w tym roku wszystkie sołectwa otrzymają nowe tablice.

Na wzór modernizacji parku w Ciepielowie, złożyliśmy 
wnioski na zagospodarowanie dalszej części centrum 

Ciepielowa oraz zagospodarowania centrum Wielgiego

podjętych działań jest zorganizowanie na terenie gminy 
różnych form usług dla osób starszych, mających na celu 
zintegrowanie ich z całą społecznością, utrzymywanie ak-
tywności społecznej, pielęgnowanie umiejętności i wiedzy 
osób starszych poprzez organizację zajęć rozwijających 
ich zainteresowania oraz utworzenie „Klubu Integracji 
Międzypokoleniowej”. W ramach prowadzonych działań 
będą organizowane kursy komputerowe dla osób starszych 
w celu zapoznania ich z obsługą komputera, dla zespołu 

ków unijnych mających wpływ na 
poprawę jakości życia mieszkańców 
Województwa Mazowieckiego.

Terminy składania wniosków dla 
poszczególnych zakresów są nastę-
pujące:
1. gospodarki wodno-ściekowej 

w dniach od 4 maja do 30 czerwca 
2009 r.

2. tworzenia systemu zbiórki, segre-
gacji lub wywozu odpadów komu-
nalnych w dniach od 4 maja do 30 
czerwca 2009 r.

3. wytwarzania lub dystrybucji ener-

gii ze źródeł odnawialnych 
w dniach od 4 maja do 30 czerwca 
2009 r.
Miejscem składania wniosków jest 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego przy ul. B. Brech-
ta 3; 03-472 Warszawa (Kancelaria 
Ogólna).

Zachęcam Państwa do współpracy

Piotr Szprendałowicz 
Członek Zarządu 

Województwa Mazowieckiego

Zbliżające się Święta Wielkanocne zajmują 
szczególne miejsce w naszej tradycji.

To czas reelekcji, przemyśleń i zadumy, 
ale też wzajemnych odwiedzin, ciepła 

rodzinnego i miłości.

Życzę Państwu, 
aby te świąteczne dni spędzone 

w gronie rodziny i przyjaciół przyniosły 
wiele szczęśliwych chwil i optymizmu, 
pokoju ducha, wiary w Boga i Ludzi.
Życzę Nam Wszystkim umiejętności 

dostrzegania piękna tego świata i oczywi-
ście wiary w siebie i swoje możliwości.

Z poważaniem
Piotr Szprendałowicz

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
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ludowego „Po Co Ci 
To” będą uszyte stroje, 
zostanie zorganizowana 
wycieczka dla członków 
klubu, w maju planowa-
ne jest zorganizowanie 
dnia seniora.

Cześć dotacji prze-
znaczono na realizację usługi dotyczącej organizacji, ak-
tywnych form spędzania czasu wolnego, w tym festynów, 
imprez okolicznościowych mający na celu integrację spo-
łeczności lokalnej. Pierwszy festyn pod nazwą „Mamo, 
Tato bawcie się ze mną!” organizowany przez Publiczną 
Szkołę Podstawową w Ciepielowie odbędzie się 7 czerw-
ca. W trakcie trwania festynu Organizatorzy przewidzie-
li mnóstwo zabaw i innych atrakcji oraz cenne nagrody, 
głównie dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczestnicy 
zabawy będą mogli bezpłatnie korzystać z przewoźnego 
placu zabaw. Festyn uświetnią występy zespołów BAHA-
MAS, TSK, a dla dzieci wystąpi zespół teatralno-muzycz-
ny „Smerfuj na całość”.

Na pożegnanie lata Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bąkowej, 30 sierpnia zorganizuje kolejny festyn, tym 
razem w Bąkowej. Podczas imprezy wystąpią liczni wy-
konawcy, między innymi zespoły ludowe „Po Co Ci To”, 

„Łaguszowianki”, „Kot i mysz”. Festyn uświetni występ 
kabaretu „Masztalscy”. Na zakończenie imprezy planu-
jemy występ zespołu cygańskiego oraz pokaz sztucznych 
ogni.

Imprezie towarzyszyć będą konkursy z nagrodami, de-
gustacje ciast, wystawy twórców ludowych, stoiska han-
dlowe i gastronomiczne. Przewoźny plac zabaw dla dzieci – 
GRATIS.

Wszystkie imprezy będą poprzedzone akcją informa-
cyjną i promocyjną.

W ramach projektu organizowanego ze środków 
PPWOW odbywają się również zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży pod hasłem „Z podwórka na stadion”. Zajęcia 
sportowe – piłka nożna – prowadzone są na terenie szkół 
z wykorzystaniem ich bazy sportowej. Zajęcia kończą się 
turniejami a na „Balu mistrzów sportu” najlepsi zostaną 
uhonorowani nagrodami. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Wielgiem kontynuuje projekt z roku ubiegłego. W za-
jęciach będzie uczestniczyło 25 dzieci z terenu gminy 
w Ciepielów. Są to dzieci uzdolnione muzycznie, odno-
szące sukcesy w konkursach organizowanych przez Lip-
skie Centrum Kultury. W planach jest również nagranie 
płyty przez zespół „Ulijanki”.

Aneta Wyrwach

Sport w Bąkowej
Sport szkolny cieszy się wśród naszych uczniów du-

żym zainteresowaniem. Popularność zdobywa piłka noż-
na. Praca z dziećmi na lekcjach i pozalekcyjnych społecz-
nych zajęciach sportowo-rekreacyjnych przyniosła efekty 
w postaci pierwszego miejsca w „GMINNYM HALO-
WYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ” chłopców klas V 
i młodszych w Ciepielowie.

Chłopcy wywalczyli drugie miejsce w „MIKOŁAJ-
KOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH POWIATU LIPSKIEGO O PUCHAR 
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W LIP-
SKU”, który odbył się w Siennie. Rywalizując z uczniami 
z Lipski, Sienna, Rzeczniowa i Chotczy zdobyli nowe do-
świadczenie. Królem strzelców w tym turnieju został nasz 
zawodnik Bartek Niziołek.

Również dziew-
częta odnoszą suk-
cesy sportowe. Wy-
grały GMINNE, od-
bywające się w Cie-
pielowie, oraz PO-
WIATOWE,  roz-
grywane w Solcu, 
sztafetowe  biegi 
przełajowe (druży-
nę tworzy dziesięć 
dziewcząt). Na za-
wodach REGIONU 
RADOMSKIEGO 
w Domaniowie uplasowały się na siódmym miejscu (star-
towało szesnaście drużyn). Zdobyły pierwsze miejsce 
w GMINNYM TURNIEJU piłki ręcznej, oraz drugie na 
zawodach POWIATOWYCH w Lipsku.

Tradycyjnie dużą popularnością cieszy się tenis stoło-
wy. W ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej odbył się w naszej szkole GMINNY DRUŻYNOWY 
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO z udziałem dziewcząt 
i chłopców szkół podstawowych. W obydwu kategoriach 
eliminacje gminne po wyrównanej „walce” wygrały dru-
żyny z Bąkowej. W kolejnych eliminacjach powiatowych 
w Woli Soleckiej wywalczyły awans i będą reprezentować 
powiat lipski na zawodach międzypowiatowych ZIEMI 
RADOMSKIEJ w Jedlińsku.

Opracował: mgr Marek Bryczek
(opiekun drużyny)



6

Nasza Gmina – nr 41 /styczeń–kwiecień 2009/

POKL
Osoby zaliczone do grup zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym zamieszkujące w gminie Ciepielów wymagają kom-
pleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do 
integracji ze społeczeństwem. Gmina wchodzi w skład powiatu 
lipskiego, zamieszkuje ją około 6500 mieszkańców.

Jednym z głównych problemów społecznych Gminy jest 
bezrobocie mające charakter strukturalny. Na koniec stycznia 
2009 r. gmina liczyła 385 osób bezrobotnych, z czego 173 to 
bezrobotne kobiety, których główne źródło dochodów to zasiłki 
z pomocy społecznej. Prawo do zasiłku wypracowało sobie tyl-
ko 55 z 385 bezrobotnych. 108 osób bezrobotnych w gminie to 
młodzież do 25 roku życia. Dużym problem osób bezrobotnych, 
zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, jest niechęć do szukania 
pracy, a „organizowanie” wszelkiego rodzaju zasiłków trakto-
wane jest jako praca. Realizacja niniejszego projektu umoż-
liwi podjęcie działań zmierzających do kształcenia umie-
jętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania 
samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji 
zawodowych. Istotny jest również rozwój nowych form i metod 
wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji 
zawodowej i społecznej.

Cel ogólny: Rozwijanie aktywnych form integracji społecz-
nej i umożliwianie dostępu do nich osobom wykluczonym spo-
łecznie z terenu gminy Ciepielów.

Cel szczegółowy jakim jest rozwój form aktywnej integracji 
realizowany będzie poprzez uzgodnienie, podpisanie i realiza-
cję Kontraktów Socjalnych i „ścieżek reintegracji”, obejmu-
jących szkolenia, nowe formy wsparcia indywidualnego oraz 
usługi stanowiące instrument aktywizacji społecznej. Działania 
te będą realizowane poprzez: pracę socjalną, aktywną integrację 
w tym aktywizację zdrowotną (badania profilaktyczne lub spe-
cjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia), 
aktywizację społeczną (treningi kompetencji i umiejętności spo-
łecznych) oraz edukacyjną (szkolenia podnoszące kwalifikacje 
uniwersalne w poruszaniu się po otwartym rynku pracy), a także 
poprzez prace społecznie użyteczne.

Ze względu na wybór grupy docelowej uczestników oraz 
strukturę klientów pomocy społecznej przewiduje się minimum 
50% udział kobiet w realizacji projekt. Przedstawione propo-
zycje skierowane są do uczestników bezrobotnych w rozumie-
niu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy – niezatrudnionych i nie wykonują-
cych innej pracy zarobkowej, do 60 roku życia w przypadku 
kobiet i do 65 roku życia w przypadku mężczyzn. Projektem 
zostanie objętych 12 osób długotrwale bezrobotnych. Wszy-
scy uczestnicy klasyfikowani będą jako osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym, jednocześnie w wieku aktywno-
ści zawodowej, których obecna sytuacja zdrowotna i predys-
pozycje psycho-społeczne skłaniają do wnioskowania, iż ich 
powrót do aktywności zawodowej i społecznej jest możliwy. 
Wybór grupy docelowej podyktowany został lokalną sytuacją 
społeczną. Zgodnie z definicjami ustawowymi, osobami dłu-
gotrwale bezrobotnymi są osoby pozostające bez pracy powy-
żej 12 miesięcy – w tym przypadku są to zazwyczaj kobiety, 
które nie podejmują prac dorywczych w okresie letnim (np. 
prace sezonowe w rolnictwie), a także nie mogą sobie pozwo-
lić na utratę „statusu bezrobotnej”, w wyniku pracy na czarno, 
ze względu na ubezpieczenie zdrowotne dla rodziny i dzieci, 
a także pomocy ze strony opieki społecznej.

Bezrobotni są bene-
ficjentami blisko 85% 
świadczeń okresowych 
z pomocy społecznej. Pau-
peryzacji sprzyja także wy-
konywanie nisko płatnej 
pracy, co dotyka na ogół 
ludzi niewykształconych. 
W tym kontekście od kilku 
lat obserwowane jest zjawisko tzw. „working poor” czyli pra-
cowników, którzy otrzymują wynagrodzenia na takim poziomie, 
który nie zapewnia godziwego standardu życia dla nich i ich ro-
dzin. W Polsce do tej grupy zaliczają się przede wszystkim nie-
wykwalifikowani pracownicy oraz część rolników. Długotrwale 
bezrobotni stanowią słabo zróżnicowaną grupę. Najczęściej ce-
chuje ich stosunkowo niski poziom wykształcenia, niskie docho-
dy, ograniczony stopień aktywności społecznej i obywatelskiej. 
Dodatkowo osoby te, w wyniku długotrwałego wyłączenia z ży-
cia zawodowego, stają się zdemotywowane do podejmowania 
prób poprawy swojej sytuacji i bierne. Charakterystyczne jest 
to, że, jak wynika z badań, długoterminowe bezrobocie ma ten-
dencję do utrwalania się i może stać się zjawiskiem społecznego 
dziedziczenia dla całych rodzin i grup społecznych.

GOPS w Ciepielowie posiada doskonałe rozeznanie wśród 
klientów pozostających pod opieką instytucji, dlatego selekcja 
uczestników nastąpi po konsultacji pracowników projektu i re-
komendacji pracownika socjalnego. Po zweryfikowaniu kwali-
fikowalności uczestnictwa od strony formalnej przeprowadzony 
zostanie wywiad środowiskowy, o którym mowa w przepisach 
o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń z pomocy społecz-
nej uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością 
w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych.

Pomoc społeczna nie może stanowić stałego źródła utrzy-
mania, zwłaszcza jeśli idzie o osoby, które mają wszelkie 
warunki ku temu, aby podjąć pracę. Zakłada się, że pomoc 
społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do ży-
ciowego uaktywnienia się osoby korzystającej ze świadczeń, 
a także jej integracji ze środowiskiem społecznym. Pomoc 
społeczna adresowana jest do obywateli polskich i cudzoziem-
ców posiadających prawo stałego pobytu lub status uchodźcy, 
zamieszkujących i przebywających na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Osoby i rodziny, które korzystają z pomocy 
społecznej obowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu 
swoich trudnych sytuacji życiowych przy wsparciu ze strony 
pracownika socjalnego. Niemożność odnalezienia się w nowej 
rzeczywistości prowadzą do ciągłego obniżania się zdolności 
mieszkańców do samodzielnego rozwiązywania problemów 
i uzależnienia się od sformalizowanych procedur i instytucji 
państwowych i samorządowych. Wysoce niepokojące jest 
także trwałe uzależnienie się od pomocy społecznej i niechęć 
do podejmowania osobistej odpowiedzialności za los własny 
i własnej rodziny, prowadzący do wykorzystania pomocy spo-
łecznej i instytucji gminnych jako naturalnego i należnego 
sposobu świadczeń ze strony społeczeństwa.

Jednym z głównych celów prowadzonej polityki społecz-
nej powinno być zatem wyrobienie umiejętności społecznych 
w takim zakresie, aby mieszkańcy potrafili samodzielnie roz-
wiązywać pojawiające się przed nimi problemy i zagrożenia. 
Instytucje państwowe i samorządowe winny pełnić wobec 
jednostek, rodzin i organizacji społecznych rolę jedynie po-
mocniczą.

Aneta Wyrwach
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Z Prac Gminnej Komisji
Zarządzeniem Wójta Gminy w grudniu 2008 r. powołano 

nowy skład GKPiRPA, której przewodniczącą została Anna Ko-
zieł. W składzie Komisji znaleźli się również: Barbara Garga-
nisz, ks. Stanisław Sławiński, dr Tadeusz Rybus, Marzena No-
wakowska, Aneta Wyrwich oraz Anna Ryło.

Komisja przyjęła do realizacji Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania 
Narkomanii na rok 2009, którego głównymi zadaniami są:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;
2. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, 

w których występuje problem alkoholowy lub narkomanii;
3. zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz 

osobom dorosłym z grup podwyższonego ryzyka (konkursy, 
turnieje, zajęcia sportowe);

4. ograniczenie dostępu do alkoholu.
W ramach działań GKPiRPA odbyło się spotkanie z udzia-

łem właścicieli sklepów, pedagoga oraz policji, na którym 
przedstawiono problem uzależnień na terenie gminy. Pedagog 
szkolny Barbara Garganisz ukazała zjawisko coraz wcześniej-
szego sięgania przez młodzież po alkohol i inne środki odurzają-
ce. Kierownik posterunku policji w Ciepielowie Roman Nachy-
ła zapoznał wszystkich z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości 
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz odpowiedzialności kar-
nej wynikającej z łamania jej przepisów.

Nawiązano współpracę z psychologiem Małgorzatą Wyrostek 
oraz z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Lipsku.

Zorganizowano również spotkanie dla młodzieży gimna-
zjalnej, na którym gościem specjalnym był wokalista zespołu 
Odział Zamknięty Jarek Wajk.

Program artystyczny w wykonaniu Jarka wywarł ogromne 
wrażenie na młodzieży i nauczycielach. Artysta pokazał wszyst-
kim… Drogę do Domu, Rodziny, Miłości, Drogę do drugiego 
Człowieka.

Oto jak spotkanie odebrała jedna z naszych gimnazjalistek 
Olga Wężykowska.

Jutro jest… wtedy pochylisz się nad sobą
Jest 19 lutego, dzień, jak co dzień. Czekamy z klasą na ko-

lejną lekcję. Coraz większy tłum ludzi zmierza w kierunku sali 
gimnastycznej. Okazuje się, że za chwilę odbędzie się spotkanie 
z Jarkiem Wajkiem. Nazwisko niewiele nam mówi. Na twarzach 
osób idących na miejsce spotkania można zauważyć uśmiechy 
oraz ogólne rozluźnienie. Na sali panuje harmider. Część cie-
szy się, że przepadnie kilka lekcji, innych ciekawi kim jest gość 
i zniecierpliwieni czekają na rozpoczęcie koncertu. Wokalista 
otoczony sprzętami muzycznymi czeka aż każdy zajmie miejsce 
i zapanuje cisza.

Nagle usłyszeliśmy: – W latach osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych byłem wokalistą jednej z najpopularniejszych grup 
rockowych w Polsce, Oddziału Zamkniętego.

I oto hałas cichnie. Każdy zatrzymuje wzrok na mężczyźnie, 
który wyjaśnia, że wcale nie przyjechał w celu odśpiewania kil-
ku piosenek. Zaczyna opowiadać o życiu…, prawdziwym życiu – 
nie takim z filmów czy bajek. Każdy wsłuchuje się uważnie w je-
go słowa. Imponuje nam. O sprawach wstydliwych, rzadko oma-
wianych na spotkaniach młodzieży mówi w sposób zrozumiały, 
prosty, bez owijania w bawełnę. Jarosław Wajk wspomina o sa-
motności w tłumie i wielkich koncertach, gdzie jest łatwiej wy-
stępować niż w kameralnym gronie. Gładko toczy się opowieść 
o przemijaniu i z pozoru szczęśliwym życiu artysty w nierzeczy-
wistym świecie narkotyków i alkoholu. Nie boi się powiedzieć 

prawdy. Przyznaje, że sam do tego świata należał. Spogląda-
jąc wokoło można było zauważyć dziesiątki skupionych twarzy, 
wpatrzonych w jednego człowieka, który opowiada historie, 
na pozór tak dalekie od naszego życia, a tak naprawdę doty-
kające coraz więcej osób. W uszach dźwięczą słowa o młodych 
ludziach, którzy niszczą swoje życie, uciekają z domu, biorą 
narkotyki, kilka lat wegetują na dworcach zanim umrą z wy-
cieńczenia. Mężczyzna dużo czasu poświęca na omawianie ceny 
wejścia w piekło nałogu. Śmiało wskazuje jednak, gdzie należy 
szukać źródeł ucieczki. W swych rozważaniach nie zapomina 
o drogach wyjścia z problemu, na które składają się trzy, zda-
niem artysty, niezbędne czynniki, a mianowicie: osobista chęć 
zmiany, miłość i wybaczenie ze strony bliskich osób oraz wiara, 
kontakt z Bogiem.

– Warszawa to miasto zasypane białym proszkiem. – stwier-
dza. Spoglądam na twarze osób siedzących obok mnie, którzy, 
podobnie jak ja, zaskoczeni są wypowiedzianymi słowami. 
Dla nas Warszawa to duże miasto, stolica. On tam się wycho-
wał i kojarzy mu się z ludźmi, którzy „wpadli” w nałóg, ludźmi 
którzy uciekają przed sobą, ludźmi wykształconymi i bogatymi, 
ale jakże zagubionymi. Poznajemy drugie oblicze tego miasta, 
z resztą nie tylko tego.

– To nie jest czas na twój samodzielny los. – słyszymy. To 
proste i oczywiste zdanie powoli docierało do każdej osoby na 
sali. Powoli, bo było skierowane do każdego oddzielnie. Każdy 
mógł je zinterpretować w dowolny sposób.

Uważnie wsłuchujemy się w teksty piosenek wokalisty, które 
nie są pustymi utworami. To rock. Ostre tony i przede wszystkim 
prawdziwe słowa.

W rozważaniach Wajka nie zabrakło miejsca na wspomnie-
nie Ryśka Riedla – wokalisty zespołu Dżem, który dał się złapać 
w sidła narkotyków. Niestety, w przeciwieństwie do naszego go-
ścia, nie wyszedł z tego i zmarł.

Niejeden tu w tej sali stawia sobie pytanie: Czy on mówi 
prawdę, czy też przesadza? Ważne jest to, że Jarek potrafił się 
odbić od dna, zostawił wszystko prawie z dnia na dzień.

I teraz przyjechał do nas, aby tymi prostymi słowami ostrzec 
przed niebezpieczeństwem.

Na koniec wypowiada słowa: Masz swoje życie i swoją drogę. 
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Nie musisz się ze mną zgadzać. Przemyśl to, co Ci powiedziałem.
Na ile ów apel może być wiarygodny dla ludzi młodego po-

kolenia? Nie mam pojęcia. Mam jednak nadzieję, że długie bra-
wa i poruszone twarze moich rówieśników o „czymś” świadczą. 

A ja… Ja po spotkaniu ustawiłam się w długą kolejkę po auto-
graf tego (nie)zwykłego człowieka.

Przewodnicząca GKPiRPA Anna Kozieł

6 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Filii 
w Wielgiem odbyło się spotkanie autorskie z panią Marią 
Sotowicz, autorką wierszy. Uczestniczyli w nim czytelni-
cy biblioteki oraz zaproszeni goście, w sumie ok. 30 osób. 
Gospodarzem uroczystości była Marianna Kosior – inicja-
torka spotkania.

Na początku spotkania autorka opowiedziała kilka słów 
o sobie. Dowiedzieliśmy się, że jest członkinią Klubu Nie-
odkrytej Poezji „Szuflada” działającym przy Radomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, a pisaniem wierszy zajmuje 
się od kilku lat. Niedawno pani Maria wydała tomik poezji 
zatytułowany „Słowa jak motyle”.

Od kilku miesięcy poetka mieszka w okolicach Wiel-
giego, w związku z tym zaczęła tworzyć wiersze związane 
z nowym miejscem zamieszkania.

Pani Maria Kotowicz autorka poezji ( po lewej  stronie ) otrzymuje kwiaty podziękowania od 
bibliotekarki Marianny Kosiór

Przebudzenie

Muśnięciem ust swoich
budzisz mnie co ranka

na stoliku z kawą
chińska filiżanka

śni moje ciało
pieszczotą rozmarzone
ktoś jeszcze tak pięknie

budzi swoją żonę?

Majka Sotowicz

W dalszej części spotkania poetka zaprezentowała swo-
je wiersze, na które żywo reagowali słuchacze. Po części 
oficjalnej można było zakupić tomik wierszy z autografem 
autorki oraz porozmawiać z nią przy poczęstunku.

Małgorzata Stańczyk, Justyna Grzeszczyk

Poezja w Wielgiem
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Żegnaj Zimo – witaj Wiosno!
W piątek, 20 marca już po raz kolejny w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbyły się uroczysto-
ści związane z powitaniem wiosny. Pośród wielu okrzy-
ków, piosenek, odbyły się również liczne konkursy w któ-
rych udział wzięli uczniowie naszej szkoły.

Klasy I–III do konkursu przygotowały kukły Marzan-
ny oraz gaik-maik. Najstraszniejsza Marzanna to kukła 
wykonana przez klasę IIIb, natomiast w kategorii naj-
ładniejszego gaika-maika wyróżniona została klasa IIIa. 
W czasie trwania obchodów odbył się konkurs plastyczny 
na karykaturę Marzanny, w którym wyróżnienia otrzyma-
ły: miejsce I – Marta Kustra klasa Vb, miejsce II – Kaja 
Balcerowska klasa IVa, miejsce III – Lucyna Bańcerow-
ska klasa VIa. Uczniowie przygotowując się do obchodów 
Święta Wiosny hodowali wiosenne nowalijki, które pre-
zentowali w konkursie. W klasach I–III wyróżniona zosta-
ła klasa IIIb, a w klasach IV–VI wygrała klasa Vb.

Uczniowie wszystkich klas przyszli powitać wiosnę 
w przygotowanych przez siebie wiosennych kapeluszach. 
Kapelusze były bardzo barwne i zapewne kosztowały 
wiele pracy. W klasach I–III nagrody otrzymali: miejsce 
I – Jakub Kapciak klasa Ib, miejsce II – Mikołaj Drąg kla-
sa Ia, miejsce III – Mikołaj Gębka klasa IIa. Natomiast 
w klasach IV–VI wyróżnione zostały: miejsce I – Patrycja 

Górmińska klasa IVb, miejsce II – Karolina Rosiak klasa 
IVb, miejsce III – Adrian Kucharski klasa Vb.

Prace były oceniane przez Szanowne Jury, w skład 
którego weszli wylosowani uczniowie naszej szkoły oraz 
Pani Dyrektor Elżbieta Giemza i Pani Wizytator Renata 
Otolińska. Jury również wręczyło nagrody.

Uczniowie wypędzali zimę licznymi okrzykami, a wi-
tali wiosnę śpiewem i dobrą zabawą. Odtańczony także 
został „wiosenny taniec”. Całość zakończyła się „Witami-
nowym zastrzykiem” czyli poczęstunkiem z wyhodowa-
nych nowalijek.

W przygotowaniu wiosennego poczęstunku dla każde-
go ucznia pomagali rodzice dzieci z klas I–III.

Marta Gawin

Sukces gimnazjalistki w „Konkursie Geograficznym”
W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie Publiczne-

go Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie wzięli 
udział w konkursach przedmiotowych organizowanych 
przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Milena Nowak 
– uczennica klasy IIIb gimnazjum odniosła sukces w Kon-
kursie Geograficznym.

Celem konkursu było poszerzanie zainteresowania 
uczniów przestrzenią geograficzną – własnym regionem, 
terytorium Polski, Europy, kształtowanie w uczniach po-
szanowania innych narodów, systemów wartości i sposo-
bów życia. Tematem przewodnim konkursu były „Góry 
Polski i Świata”.

Eliminacje szkolne „Konkursu Geograficznego” odby-
ły się 13 października 2008 r. Laureatką została Milena 
Nowak, która jako jedyna przekroczyła próg 70% prawi-
dłowych odpowiedzi i dostała się do etapu rejonowego.

Eliminacje rejonowe odbyły się 6 grudnia w Radomiu. 
Aby uzyskać kwalifikacje do następnego etapu trzeba 
było uzyskać 90% trafnych odpowiedzi. Milena uzyska-
ła bardzo wysoką ilość punktów i zakwalifikowała się do 
etapu wojewódzkiego, który odbył się 7 marca w Warsza-
wie. Test konkursowy rozwiązywało 118 uczniów z wo-
jewództwa mazowieckiego. Zadania, z którymi zmierzyli 
się uczestnicy okazały się bardzo trudne i podchwytliwe. 
Gimnazjaliści musieli wykazać się ogromną wiedzą. Mi-
lena poradziła sobie doskonale, uzyskała 75% prawidło-
wych odpowiedzi i została finalistką. To bardzo duże osią-
gnięcie uczennicy gimnazjum.

Do konkursu Milenę Nowak przygotowała pani Dyrek-
tor Elżbieta Giemza.

Jesteśmy dumni z naszej gimnazjalistki. Składamy 
gratulacje zwyciężczyni – Milenie Nowak, jej rodzicom 
i pani Dyrektor Elżbiecie Giemza. Życzymy dalszych suk-
cesów!
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Sukces Moniki
Już po raz drugi uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Ciepielowie przystąpili do konkursów przed-
miotowych organizowanych przez Mazowieckie Kurato-
rium Oświaty. W tym roku największy sukces przypadł 
uczniom uczestniczącym w konkursie przyrodniczym.

Celem tego konkursu jest rozwijanie zainteresowań 
uczniów światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięk-
nem, zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodni-
czych i dokonywania ich opisu oraz wyrobienie poczucia 
odpowiedzialności za środowisko. Temat przewodni kon-
kursu – „Woda w przyrodzie” był inspiracją do opracowa-
nia zadań konkursowych na poszczególne etapy.

W etapie uczestniczyło 8 uczniów, tylko dwoje z nich – 
Monika Boroch i Michał Baryłkiewicz, zakwalifikowało 
się do etapu rejonowego, którego eliminacje odbyły się 
29 listopada w Radomiu. Z bardzo dobrym wynikiem – 
54 punkty (90%) Monika Boroch zakwalifikowała się do 
etapu wojewódzkiego.

Eliminacje wojewódzkie odbyły się 7 lutego w War-
szawie. Do tego dnia, Monika, pod okiem mgr Danuty Ko-
zieł – nauczycielki przyrody, przygotowywała się bardzo 
pieczołowicie. Był to okres niezwykle pracowity, zarówno 
dla nauczycielki jak i uczennicy.

Pani Danusia spotykała się z Moniką niemalże w każdej 
wolnej chwili, aby omówić i przedyskutować zagadnienia 
konkursowe. Nadmienić należy, iż program merytorycz-
ny konkursu znacznie wykraczał poza treści programowe 
przyrody w szkole podstawowej. Przygotowując się do 
konkursu, Monika korzystała nie tylko z podręczników 
i zeszytów ćwiczeń, ale także atlasów, czasopism przyrod-
niczych i artykułów dostępnych w internecie. 18 lutego 
był jednym z najszczęśliwszych dni w życiu Moniki. Tego 
właśnie dnia ukazały się w internecie wyniki z etapu wo-
jewódzkiego. Wśród laureatów widniało nazwisko Moniki 
Boroch, a tuż obok rewelacyjny wynik – 75 pkt. (93%), 

dając jej szóste miejsce w województwie mazowieckim 
i pierwsze w rejonie radomskim.

Monika sprawiła wszystkim ogromną niespodziankę. 
Gratulujemy Monice wspaniałego wyniku i życzymy nie-
gasnącego zapału w dalszym zagłębianiu tajników wiedzy. 
Gratulujemy Pani mgr Danucie Kozieł ogromnego sukce-
su pedagogicznego i dydaktycznego. Gratulacje należą się 
również rodzicom utalentowanej uczennicy – państwu Da-
nucie i Tadeuszowi Borochom.

Dziękujemy Monice za wspaniałą postawę i piękny 
wynik, który rozsławił naszą placówkę i potwierdził, że 
w naszej szkole nauczyciele uczą na bardzo wysokim 
poziomie. Sukces Moniki udowodnił, że jesteśmy „Małą 
szkołą wielkich talentów”.

Pani mgr Danucie Kozieł dziękujemy za ogromny 
wkład pracy w przygotowanie uczennicy do konkursu. 
Sądzimy, iż podbudowana wynikiem Moniki, pani Danu-
sia będzie pracować jeszcze owocniej ażeby w najbliższej 
przyszłości mogła powtórzyć i pomnożyć ten sukces.

Małgorzata Rusinowska

Z ostatnich sesji
W lutym i marcu odbyły się dwie pierwsze w tym roku 

sesje Rady Gminy. Obydwie były sesjami nadzwyczajny-
mi. Pierwsza z nich zwołana była dla potrzeb przyjęcia 
uchwał w sprawie aplikowania o środki unijne na kompu-

teryzację gminy oraz potrzebę złożenia wniosku na reali-
zację tzw. Kapitału Ludzkiego. Druga, zwołana 30 marca, 
zawierała następujący porządek obrad: Otwarcie, Przyję-
cie porządku obrad, Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, 
Sprawozdanie wójta Gminy Ciepielów. Przyjęcie planu 
pracy Rady Gminy na rok 2009 – powzięcie uchwały.

Przyjęcie planu pracy Komisji 
Rady Gminy w roku 2009 – powzięcie 
uchwały. Dokonanie zmiany uchwały 
Nr XV/98/2008 Rady Gminy w Cie-
pielowie z dnia 29 października 2008 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych za-
sad udzielania rozmiaru zniżek nauczy-
cielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach oraz szczegóło-
we zasady zwalniania od obowiązku re-
alizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, zasady rozlicza-
nia tygodniowego obowiązkowego wy-
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miaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkol-
nego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć na-
uczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym wymiarze godzin. Uchwalenie regula-
minu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ciepielów. 
Ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorzą-
dowego w Ciepielowie i Przedszkola Samorządowego 
w Wielgiem. Dokonanie zmiany w uchwale Rady Gminy 
Nr XX/79/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nada-
nia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku obsługujące-
go budżet gminy Ciepielów. Nabycie na własność Gminy 
nieruchomości położonej w Kunegundowie poprzez do-
konanie zamiany za dopłatą. Dokonanie zmiany uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powia-
tem Lipskim dotyczącej użyczenia przez Gminę Ciepielów 
nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. ewid. 721/1 

o pow. 1,26 ha, położonej w miejscowości Łaziska na cele 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Podjęcie uchwały 
intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez 
Gminę Ciepielów zadania „Zagospodarowanie i moderni-
zacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej archi-
tektury krajobrazu” w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Ciepielów 
zadania „Zagospodarowanie i modernizacja terenów przy-
ległych od centrum Ciepielowa wraz z wykonaniem małej 
architektury krajobrazu” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2009 r. Zakończenie obrad XXIII se-
sji Rady Gminy. Radni podjęli wszystkie uchwały przed-
stawione na sesji.

(treść uchwał opublikowana jest na stronie internetowej 
urzędu gminy w biuletynie informacji publicznej)

Barbara Gębka

Babciu!! Dziadku!! Kochamy Was!

W tym roku Babcie i Dziadkowie musieli uzbroić się 
w cierpliwość, ponieważ ich święto przypadło w trakcie 
ferii. W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie 
uczczono je dopiero po powrocie z przerwy zimowej. 

18 lutego na swą uroczystość przybyły Babcie i Dziad-
kowie uczniów klas IV–VI. Uroczystość rozpoczęła pani 
wicedyrektor Małgorzata Rusinowska, która powitała 
przybyłych gości i zaprosiła uczniów do zaprezentowania 
swojego programu artystycznego pt. „Wdzięczni wnuko-
wie” przygotowanego pod kierunkiem pań Agnieszki Ko-
walskiej i Małgorzaty Kominek. Dzieci śpiewały i pięknie 
recytowały wiersze, w których starały się przekazać uczu-
cia wdzięczności i miłości jakie mają dla swoich Babć 
i Dziadków. Dumne Babcie i szczęśliwi Dziadkowie, 
raz po raz, nagradzali występujących na scenie gromki-
mi brawami. Czcigodnym Seniorom występ ich wnucząt 
bardzo się podobał, o czym mogły świadczyć głośne bra-
wa i uśmiechy zadowolenia na Ich twarzach. Na koniec 

dzieci odśpiewały swym gościom donośne „Sto lat” i zło-
żyły najserdeczniejsze życzenia, po czym zaprosiły Sza-
nownych Gości na poczęstunek przygotowany przez Radę 
Rodziców.

Równie licznie przybyli Babcie i Dziadkowie 19 lute-
go na akademię pt. „Dla Ciebie Babciu, dla Ciebie Dziad-
ku…” przygotowaną przez klasy I pod kierunkiem wycho-
wawczyń – pani Marty Opalskiej i pani Katarzyny Gołda. 
Pierwszaki przygotowały dla gości oprócz wierszy i piose-
nek kilka konkursów, którym musieli stawić czoło goście. 
Były zagadki, w których rozwiązywaniu przodowała pani 
A. Fałek, były konkurencje na czas: ubijanie piany, obie-
ranie ziemniaków i nawijanie włóczki. Rozpoznawanie 
wnuków z zawiązanymi oczami było również atrakcyjną 
konkurencją. Dzieci z zapałem kibicowały swoim najbliż-
szym, a goście zaśmiewali się do łez. 

Niespodziankę dla Babć i Dziadków przygotowali rów-
nież uczniowie klas II pod kierunkiem wychowawczyń 
– pani Iwony Fijałkowskiej i pani Iwony Leszczyk-Kaca. 
Dzieci zaprezentowały program pt. „Herbatka dla Babci 
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i Dziadka”, były wzruszające wiersze i piosenki, a także 
inscenizacja wiersza „Rzepka”. Barwne stroje i wspaniała 

Zabwa Walentynkowa

10 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa walentyn-
kowa. W jej trakcie nauczyciele prowadzący rozdali kartki 
walentynkowe, które uczniowie przez tydzień poprzedza-
jący zabawę mogli wrzucać do specjalnie przygotowanej 
skrzynki. Zorganizowany został również konkurs na „Naj-

gra młodych aktorów zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami.

Niespodziankom nie było końca! Kolejnym punk-
tem uroczystości była zabawa taneczna przy muzyce 
w wykonaniu zespołu ludowego z Wielgiego. Wnuczęta 
z wielką radością pląsały z Babciami i Dzidkami. Spo-
tkanie przyniosło wszystkim wiele radości, miłych wra-
żeń i wspomnień.

Uroczystość zakończyła pani wicedyrektor, która po-
dziękowała Babciom i Dziadkom za przybycie i życzyła 
im pociechy z wnucząt oraz doczekania w zdrowiu spo-
tkania w przyszłym roku.

Agnieszka Kowalska, Katarzyna Golda, 
Marta Opalska, Iwona Fijałkowska, 

Iwona Leszczyk-Kaca

ciekawszą klasową Walentynkę”. Komisja zgodnie przy-
znała dwa pierwsze miejsca: kl. III a i kl. III b.

Katarzyna Golda, Małgorzata Synderowska

Młodzież zapobiega pożarom

W dniu 19 lutego 2009 roku w PSP w Bąkowej odbyła 
się na szczeblu gminnym XXXII edycja Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. Brało w niej udział łącznie ze wszystkich szkół 
naszej gminy 22 uczniów.

Młodzież miała za zadanie odpowiedzieć na 20 pytań. 
Eliminacje przeprowadzane były w formie testu. 

Uczniowie szkół podstawowych uplasowali się nastę-
pująco:

1. Marchewka Norbert PSP Ciepielów
2. Kominek Dominik PSP Bąkowa
3. Fijałkowski Michał PSP Ciepielów
4. Niziołek Bartłomiej PSP Bąkowa
Najlepsi w gimnazjum byli:
1. Magdalena Kominek
2. Mateusz Sykut
3. Emilia Choroś
4. Mariusz Bębenek
Uczniowie, którzy zajęli 1, 2 i 3 miejsce wezmą udział 

w eliminacjach powiatowych.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki od 

Wójta Gminy Ciepielów.
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Agrotech 2009
Po raz kolejny zorganizowaliśmy wyjazd rolników na 

targi rolnicze Agrotech do Kielc. W tym miejscu słowa 
podziękowania składamy Panu Stanisławowi Lenartowi 
ze stacji paliw w Ciepielowie za ufundowanie paliwa na 
przejazd dla naszych rolników. Na targach rolnicy mogli 

zobaczyć wiele nowinek z zakresu mechanizacji rolnic-
twa, które pojawiają się w większości krajów Unii Eu-
ropejskiej oraz zapoznać się z bogatym asortymentem 
sprzętu dla rolnictwa. Na tle wystawców zagranicznych 
polska oferta handlowa prezentowała się bardzo dobrze 
i konkurencyjnie. W tym roku wystawiane były również 
urządzenia ogrodnicze, środki do produkcji rolnej i akce-
soria dla rolnictwa. Targi zawsze cieszą się dużym zainte-
resowaniem naszych rolników. Specjalistyczny charakter 

Jednocześnie z Turniejem Wiedzy Pożarniczej odbyła 
się XI edycja Ogólnopolskiego konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem: „Klęska – powódź czy hu-
ragan – straż pożarna ci pomaga”. 

W konkursie tym wyróżnieni zostali: 
– Norbert Nędzi, kl. I PSP Bąkowa
– Agata Małaczek, kl II PSP Bąkowa

– Katarzyna Wojciechowska, kl. IIb PSP Ciepielów
– Izabela Lasek, kl. Vb PSP Ciepielów
– Paweł Pstrąg kl. IV PSP Wielgie
– Katarzyna Miller kl. III PG Ciepielów
– Patryk Sitek kl. III PG Ciepielów

E. Wajs

Odśnieżanie dróg

Dzięki zakupom poczynionym w roku ubiegłym, po raz 
pierwszy w historii gminy zima nas nie zaskoczyła. Trzy 
pługi ze straży w Antoniowie, Bąkowej i Ciepielowie, na 
czas odśnieżyły wszystkie drogi gminne. Cieszy fakt, że 
poczynione wcześniej kroki zimowego zabezpieczenia 
naszych dróg przyniosły oczekiwany rezultat. Satysfakcja 
tym większa, bo po raz pierwszy nie mieliśmy żadnych te-
lefonów w zakresie odśnieżania dróg. Na przyszły rok pla-
nujemy zakup jeszcze jednego pługa do traktora będącego 
na stanie gminy. Wraz z pługiem zamierzamy dokonać za-
kupu piaskarki, która wykorzystywana byłaby w okresach 
zlodowaceń na drogach.

targów sprzyja bezpośredniemu dotarciu do rolników. To 
właśnie dla nich utworzone były podczas targów punkty 
konsultacyjne, w których można otrzymać informacje na 
temat programów rozwojowych, kredytów i możliwości 
dofinansowania różnych projektów.
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Radiowóz dla Policji
Przy dofinansowaniu 20 tysięcy złotych 

przekazanych przez nasz samorząd, Komen-
da Wojewódzka Policji zakupiła nowoczesny 
radiowóz dla Policji w Ciepielowie. Z okazji 
fundacji samochodów policyjnych przez sa-
morządy gmin, w Lipsku na terenie Komen-
dy Powiatowej Policji odbyła się specjalna 
uroczystość poświęcenia i przekazania Poli-
cji nowych radiowozów. Nasz wójt odebrał 
podziękowania od między innymi komen-
danta powiatowego policji Janusza Koziar-
skiego, a za pośrednictwem komendy – od 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkie-
go Policji insp. Igora Parafieniuka.

Po poświęceniu nowych radiowozów, 
oficjalnym ich przekazaniu, samochody 
służą już w codziennym wykonywaniu obowiązków poli-
cyjnych. Miejmy nadzieję, że nowy zakup przyczyni się 
do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród naszych 
mieszkańców, z pewnością skróci się czas reakcji i dojazdu 
na miejsce zdarzenia lub interwencji.

Odnowa wsi – zagospodarowanie Wielgiego i Ciepielowia
Od ubiegłego roku przygotowywaliśmy się do złożenia 

wniosków na kontynuację programu z zakresu „Odnowa i roz-
wój wsi”. W tym działaniu z unijnego dofinansowania mamy 
największe dokonania spośród wszystkich okolicznych gmin. 
Przypomnijmy, że większość z unijnych wniosków z poprzed-
niego okresu zrealizowana była właśnie na terenie naszej gminy. 
Modernizacja parku w Ciepielowie, modernizacja domu ludowe-
go w Wielgiem, modernizacja i adaptacja na dom kultury szkoły 
w Pcinie. W tym roku kontynuujemy nasze starania i po długiej 
i żmudnej pracy jaką musieliśmy wykonać aby złożyć wnioski, 
staramy się o trzy dofinansowania naszych projektów. Po pierw-
sze zagospodarowanie Centrum Wielgiego, po drugie kontynu-
acja zagospodarowania centrum od parku w Ciepielowie, trzeci 
wniosek w ramach Leadera złożymy prawdopodobnie jeszcze 
w tym roku – na zagospodarowanie centrum Bąkowej.

Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgie-
go wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu – 
złożyliśmy wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwo-
tę 717.449,11 zł, wkład własny gminy to kwota 276.395,11 
zł. Wykonamy między innymi: chodnik z kostki brukowej od 
szkoły podstawowej, poprzez centrum do cmentarza parafial-
nego. Po drugiej stronie od skrzyżowania z drogą na Łaziska 
wykonamy chodnik z kostki brukowej do ostatniego budynku za 
sklepami w Wielgiem, po drugiej stronie od mostu do wykona-
nia pełnego skrzyżowania z drogą na Kazanów. W tym miejscu 

ustawimy pomnik Jacka Malczewskiego i reprodukcje jego prac. 
Będzie olbrzymi skalniak z latarnią, nowa wiata przystankowa, 
trzydzieści ławek parkowych i śmietników, słupy ogłoszeniowe, 
wykonane będą nasadzenia krzewów ozdobnych – całość nieja-
ko na wzór zmodernizowanego parku w Ciepielowie.

Zagospodarowanie i modernizacja terenów przyległych 
do centrum Ciepielowa wraz z wykonaniem małej archi-
tektury krajobrazu – złożyliśmy wniosek w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Odnowa i roz-
wój wsi” na łączną kwotę 713.197,18 zł, wkład własny gminy 
to kwota 274.757,18 zł. Wykonamy między innymi chodnik 
z kostki brukowej od ulicy Batalionów Chłopskich, przez ulicę 
Słoneczną do ulicy Czachowskiego. Przebudujemy skrzyżowa-
nie koło Kościoła, będzie bezpieczniejsze. W tym miejscu bar-
dziej wyeksponujemy przydrożny krzyż, przy którym zatrzymu-
je się procesja podczas Bożego Ciała. Będą chodniki, naprzeciw 
Kościoła zmodernizujemy parking na potrzeby samochodowe, 
chodnik z kostki brukowej dojdzie do budynku szkoły. Po stro-
nie Kościoła chodnik z kostki brukowej zamierzamy wybu-
dować do cmentarza parafialnego. Będą oczywiście ławeczki, 
latarnie, nowe kosze na śmieci, nasadzenia krzewów, budowa 
skalniaków upiększających cały projekt, ustawimy dwa nowe 
słupy ogłoszeniowe.

Oba wnioskowane projekty złożyliśmy do oceny na koniec 
marca, teraz czekamy na rozstrzygnięcia komisji oceniającej, 
później, jak wszystko pójdzie dobrze, przystępujemy do pracy, 
aby nasze miejscowości wyglądały lepiej. Tak jak na to zasłu-
gują.

Wójt odbiera podziękowanieRadiowozy
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Z demokracją na ty – wizyta w Sejmie
Dzięki współpracy naszego wójta z parlamentarzy-

stami obecnego Sejmu RP, wprowadziliśmy w szkołach 
autorski projekt – „Z demokracją na ty”. Realizując go 
będziemy naszym uczniom przybliżać sprawy związane 
z demokracją.

Ten wyjazd pozostanie na długo w pamięci jego uczest-
ników. 18 marca grupa uczniów z klasy V, IV i VI udała 
się z wizytą do Sejmu w Warszawie. Naszą wycieczkę 
w całości zorganizował Pan Wójt Artur Szewczyk, była to 
nagroda dla naszych uczniów za wspaniałe przygotowanie 
jasełek i pracę w wolontariacie.

Po przybyciu na miejsce i załatwieniu formalności 
w biurze przepustek udaliśmy się do Gmachu Sejmu. 
Chwilę później powitał nas pan poseł Czesław Czechyra.

W Sali Wszechnicy Sejmowej pan poseł Czechyra opo-
wiedział w skrócie o swojej pracy, a następne oddał nas 
w dobre ręce pani przewodnik, z którą rozpoczęliśmy pa-
sjonującą wycieczkę po gmachu parlamentu. Zwiedzanie 
Sejmu rozpoczęło się od galerii sali posiedzeń powstałej 
w latach 1925–1928. Uczniowie mogli na żywo przyjrzeć 

Czesław Czechyra – żonaty, troje dzieci, lekarz medy-
cyny – pediatra. Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala 
Powiatowego w Kozienicach. Założyciel i prezes Funda-
cji „Zdrowe Dziecko”. Doświadczony w pracy samorzą-
dowej w Radzie Miasta i Gminy Kozienice, w Radzie 
Powiatu Kozienickiego oraz w Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. Poseł na Sejm RP VI kadencji, Członek 
Komisji Zdrowia i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za-
równo w pracy jak i działalności społecznej zawsze kie-
ruje się dobrem ludzi, a w szczególności dzieci. Kierując 
fundacją obejmuje pomocą coraz liczniejszą grupę dzieci 
z różnymi chorobami. Warunki leczenia w kierowanym 
przez niego oddziale dziecięcym szpitala powiatowego 
systematycznie ulegają poprawie m.in. w zakresie zakupu 
nowego sprzętu. Wrażliwy na krzywdę ludzką. Zależy mu 
na poprawie warunków życia mieszkańców. Prywatnie 
jest normalnym człowiekiem. Ludzie, którzy go znają za-
świadczą, że jedną z największych jego zalet jest normal-
ność. Jego pasją są góry i piesze wędrówki.

się obradom oraz zobaczyć znane osoby jak: Marszałka 
Sejmu Pana Komorowskiego. W czasie naszej wizyty od-
bywały się obrady Sejmu dotyczące spraw oświaty, prze-
mawiała Pani Minister Hall.

Później poszliśmy na holl główny. Tu naszą uwagę 
zwróciła tablica upamiętniająca posłów II Rzeczpospoli-
tej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Cieszymy się, że tak wartościowa nagroda jaką był wy-
jazd do Sejmu przypadła w udziale naszym uczniom.

Marianna Zięba
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Z ostatniej chwili
Dwa nowe ogródki zabaw dla dzieci w naszej gminie powstały w Wielgiem i Bąkowej. Urządzenia placów zabaw 

posiadają wszelkie niezbędne atesty dla zachowania jak największego bezpieczeństwa naszych dzieci. Jak widać na 
poniższych zdjęciach nowe place sprawiły naszym pociechom wiele zadowolenia. Kolejne place zabaw planujemy wy-
konać między innymi w Ciepielowie (przy budynku przedszkola), w Antoniowie i Łaziskach.
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