Nasza Gmina – nr 42–43 /maj–sierpień 2009/

Szanowni Mieszkańcy!
Uchwalając budżet na 2009 rok, pomimo docierających do naszego kraju
prognoz zbliżającego się światowego
kryzysu gospodarczego, na gminne inwestycje przeznaczyliśmy bardzo dużą kwotę dochodów własnych gminy bo ponad
1,8 miliona złotych. Wówczas stanowiło
to 12,8% wszystkich dochodów gminy.
Wszechogarniający nas kryzys gospodarczy w znacznym stopniu zmniejszył
w ciągu pierwszego półrocza dochody naszej gminy, dodatkowo zmniejszone podatki lokalne, drastyczne obniżenie subwencji oświatowej o ponad 250 tysięcy
złotych, niekorzystnie zaczęło wpływać
na nasze tegoroczne zamierzenia inwestycyjne. W całym kraju wstrzymano dofinansowanie gminnych inwestycji. Dofinansowanie, które planowaliśmy uzyskać
wzorem lat ubiegłych stanęło pod dużym
znakiem zapytania. Trzeba było więc
zacisnąć pasa, poszukać oszczędności.
Wstrzymaliśmy między innymi zakupy
bieżące jednostek podlegających gminie,
poszukaliśmy oszczędności na rozmowach telefonicznych, materiałach eksploatacyjnych, energii, wynagrodzeniach.
Dzięki temu zatrudniliśmy ponad 30 osób
na prace publiczne, dodatkowo, chociaż
na krótki czas zmniejszając stopę bezrobocia na terenie naszej gminy. Podjęte
działania, ciągle przyświecająca mi myśl,
żeby dla mieszkańców naszej gminy w jak
najkrótszym czasie zrobić jak najwięcej,
a przede wszystkim dobre zarządzanie
finansami gminnymi, przyczyniło się do
umożliwienia, pomimo kryzysu gospodarczego, dodatkowego dofinansowania
gminnych inwestycji. Dzisiaj po trzech

zmianach budżetowych, na gminne inwestycje przeznaczyliśmy rekordową kwotę
z dochodów własnych gminy, mianowicie ponad 2,6 miliona złotych. Stanowi to
dzisiaj ponad 18% wszystkich dochodów
własnych gminy. Należy wyjaśnić, że
są to tylko i wyłącznie dochody własne
gminy, dodatkowo do naszych inwestycji
staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne. W zakresie ich pozyskiwania nasza
gmina zawsze plasowała się w czołówce
gmin wiejskich, w tym roku jest jeszcze lepiej. W tym roku planuję pozyskać
dla naszej gminy kwotę co najmniej 2,5
milionów złotych z zewnątrz, co łącznie
dawałoby ponad 5 milionów złotych na
gminne inwestycje. Plan ambitny, ale
możliwy do osiągnięcia. Jak już informowałem państwa w poprzednim numerze
biuletynu nasza gmina uzyskała jako jedna z nielicznych dofinansowanie budowy
drogi Bąkowa – Kochanów w ramach
Narodowego Programu Budowy Dróg
(nasz wniosek został oceniony najwyżej
spośród gmin wiejskich naszego regionu
– 11 miejsce na 41 zakwalifikowanych
wniosków spośród 314 gmin województwa mazowieckiego). W tej sprawie już
podpisaliśmy stosowną umowę z panem
Wojewodą, przetarg został rozstrzygnięty, budowa zaś czeka na sprzyjającą pogodę.
Kolejną miłą wiadomością w zakresie pozyskania środków zewnętrznych,
a zarazem olbrzymim sukcesem gminy
jest otrzymanie prawie 500 tysięcy złotych na przebudowę drogi gminnej Gardzienice Kolonia – Ciepielów. Sukces
jest olbrzymi dlatego, że jesteśmy jedyną gminą wśród gmin wiejskich powiatu
zwoleńskiego i lipskiego, która uzyskała
to unijne dofinansowanie z Regionalnego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk. Warszawa, czerwiec 2009 r.
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Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego. Jeszcze raz stanowi to
dowód, że umiemy i wiemy jak pisać
unijne wnioski o dofinansowanie naszych
inwestycji. Jeżeli dołożymy do tego pozyskanie przez powiat środków na budowę
drogi Bąkowa – Wielgie, plasuje to naszą
gminę wśród gmin, w których pozyskano najwięcej środków unijnych. Oprócz
tych środków kontynuujemy realizację
programu integracji społecznej na który
pozyskaliśmy dość znaczne środki unijne, dzięki którym miedzy innymi zorganizowaliśmy pierwszy raz na tak dużą
skalę piknik rodzinny na stadionie w Ciepielowie, zakupiliśmy stroje ludowe
i sfinansowaliśmy działalność naszych
zespołów ludowych, przeprowadziliśmy zajęcia pozalekcyjne w szkołach,
informatyczne zajęcia dla dorosłych, dla
naszych seniorów gminy dzień seniora.
Już dzisiaj zapraszam wspólnie z panią
dyrektor Anną Kozieł na drugi w tym
roku piknik „Pożegnanie lata”, który odbędzie się w dniu 30 sierpnia w Bąkowej.
Atrakcji dla wszystkich z pewnością nie
zabraknie. Z innych dofinansowań unijnych, podpisaliśmy umowę na ponad 250
tysięcy złotych w ramach programu budowanie społeczeństwa informacyjnego
i rozwój elektronicznej administracji. Od
29 czerwca przystępujemy do realizacji
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
na który otrzymaliśmy ponad 114 tysięcy złotych unijnego wsparcia. Z sukcesów tych trzeba i należy się cieszyć, bo
pozyskanie środków w czasach kryzysu
to bardzo duże wyzwanie dla wszystkich
zarządzających gminami.
W ostatnim czasie miałem okazję spotkać się i porozmawiać z panem premierem Donaldem Tuskiem. Człowiekiem
o ogromnej wiedzy na temat potrzeb gmin
wiejskich takich jak nasza gmina, a przy
tym pozostającym osobą skromną, otwartą, bardzo wrażliwą na ludzką krzywdę.
Po rozmowie z panem premierem Tuskiem na temat możliwości jakie polski
rząd tworzy dla gmin wiejskich w zakresie dodatkowych środków unijnych,
o dalsze losy naszego kraju, naszej gminy, możemy być spokojni.
Optymistycznie patrząc w przyszłość
jestem pewien, że dzięki podjętym działaniom nasza gmina pomimo światowego
kryzysu będzie w dalszym ciągu rozwijać
się z pożytkiem dla wszystkich naszych
mieszkańców.
Oddając do rąk Państwa kolejny numer
naszego kwartalnika, życzę miłej lektury.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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Podsumowanie działań integracyjnych w Czarnolesie
Mazowieckie podsumowanie działań Unijnego Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, odbyło się na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W spotkaniu wzięły udział gminy realizujące
program z powiatów zwoleńskiego, lipskiego i kozienickiego. Każda gmina prezentowała swoje dotychczasowe
osiągnięcia, przed zebraną w dworku Jana Kochanowskiego publicznością. Koordynator programu pan Sebastian
Musioł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dokonał
podsumowania działalności programu na terenie prezentowanych gmin, następnie gminni koordynatorzy otrzymali
specjalne dyplomy. Niewątpliwą atrakcją dla licznie zgromadzonej publiczności była prezentacja tych gmin, których działania wyróżniają się na tle pozostałych, między
innymi naszej gminy, którą reprezentował dziecięcy zespół

ludowy „Ulijanki”. Nasz dziecięcy zespół ludowy, którego
działalność finansowana jest w ramach programu integracji społecznej, dał popisowy koncert na schodach dworku
mistrza Jana. Dzieci śpiewały ludowe przyśpiewki, tańcząc w rytm
ludowej muzyki. Piękne ludowe
stroje, profesjonalne przygotowanie muzyczne, uśmiechnięte twarze młodych artystów zaskarbiły
sobie przychylność publiczności.
Na Poakcesyjny Program
Wspierania Obszarów Wiejskich
gmina Ciepielów uzyskała dotację w wysokości prawie 80 tysięcy
euro. W ramach programu na terenie gminy Ciepielów w ubiegłym
roku zrealizowano następujące
usługi społeczne:
1. Zespół wokalny „Ulijanki”.
Zajęciami wokalno-tanecznymi
objętych jest 25 dzieci. Zespół bierze udział w szkolnych wydarzeniach muzycznych, festiwalach,
konkursach gminnych i powiatowych. W ramach środków na reali-

zację PPWOW zakupiliśmy sprzęt muzyczny oraz stroje
ludowe dla członków zespołu „Ulijanki”. Takich strojów
ludowych nie mają nawet profesjonalne zespoły ludowe.
2. Rodzinny rajd rowerowy. W 2008 r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem: „Cudze chwalicie
swego nie znacie…” zorganizowany przez PSP w Bąkowej. Przedsięwzięcie miało na celu
poznawanie walorów krajobrazowych
naszej Małej Ojczyzny – Gminy Ciepielów, popularyzację turystyki rowerowej oraz integrację dzieci, młodzieży,
nauczycieli i rodziców ze wszystkich
szkół gminy. W rajdzie wzięło udział 70
uczestników, w tym 8 opiekunów.
3. Rozwijamy talenty i szanse
dzieci na lepsze jutro. Głównym celem
tego przedsięwzięcia było rozwijanie
zainteresowań i inwencji twórczej dzieci w zakresie plastyki i techniki. Z propozycji skorzystało 24 dzieci. Podczas
zajęć w Klubie 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
3

Nasza Gmina – nr 42–43 /maj–sierpień 2009/

przyniósł zamierzony efekt i utwierdził nas w przekonaniu, że tego rodzaju zajęcia pozalekcyjne są cenną formą
spędzania wolnego czasu.
4. Koło regionalne w PSP Ciepielów. PSP w Ciepielowie prowadziła zajęcia pozalekcyjne. Dzięki przeprowadzonemu cyklowi spotkań uczniowie poznali 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. Wycieczka po gminie
pozwoliła poznać jej zabytki. Legendy o najbliższym regionie przybliżyły uczestnikom zajęć ludowe opowieści
związane z naszą gminą.
W bieżącym roku w ramach unijnego programu inte-

gracji społecznej realizujemy między innymi następujące
zadania.
1. Organizacja festynu rodzinnego „Mamo, Tato
bawcie się za mną!” – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ciepielowie (festyn odbył się w dniu 31 maja na stadionie w Ciepielowie).
2. Organizacja różnorodnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu całej
gminy – zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej – Publiczne
Gimnazjum w Ciepielowie (zajęcia przeprowadzono na
terenie całej gminy realizując program „Z boiska na stadiony”).
3. Prowadzenie dziecięcego zespołu ludowego „Ulijanki” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem (zajęcia prowadzone z dziećmi już przynoszą sukcesy rozsławiając naszą gminę).
4. Utworzenie „Klubu integracji międzypokoleniowej” – Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie (między innymi zorganizowano gminny dzień seniora, w okresie wakacyjnym odbędzie się autokarowa wycieczka dla
seniorów, prowadzone są zajęcia i kursy komputerowe dla
dorosłych, do biblioteki zakupione zostaną nowe komputery, pomocą objęto dorosły zespół ludowy, dla którego
potrzeb uszyto stroje ludowe, organizuje się spotkania
z historią, z twórcami ludowymi, wystawy itp).
5. Organizacja gminnego festynu rodzinnego „Pożegnanie lata” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej
(na festyn zapraszamy 30 sierpnia do Bąkowej).

Najwyższa frekwencja w powiecie
Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które
odbyły się 7 czerwca, na terenie naszej gminy odnotowano najwyższą frekwencję wyborczą w powiecie lipskim.
Z pewnością przyczyniła się do tego kampania informacyjna przeprowadzona przez wójta gminy. W ulotce
przedstawiono nasze osiągnięcia w zakresie pozyskiwania
i wykorzystania środków unijnych, które zostały przydzielone w związku z okresem przedakcesyjnym i naszej przynależności do rodziny europejskiej. Nieważne na kogo
głosowaliśmy, bo to zostaje wyłącznym uprawnieniem
każdego z głosujących, ważny jest sam fakt obywatelskiej
postawy naszych mieszkańców, oczywiście tych, którzy
poszli do wyborów. Oddali swój głos.
Głosowanie obyło się w siedmiu lokalach wyborczych na
terenie całej gminy, mianowicie w:
Antoniowie, Bąkowej, Ciepielowie,
Świesielicach, Wielgiem, Pcinie
i Łaziskach. Po raz ostatni przeprowadziliśmy głosowanie w miejscowości Świesielice. Stan budynku
dotychczasowo będący siedzibą
obwodowej komisji wyborczej nie
nadaje się do przeprowadzenia kolejnych wyborów. W tej sprawie
odpowiednie decyzje na przyszłość
podejmie Rada Gminy.
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Wybory zostały przeprowadzone prawidłowo, bez
żadnych zakłóceń. Po podliczeniu wszystkich głosów
w powiecie okazało się, że najwyższa frekwencja wyborcza była
właśnie w naszej gminie. Cieszy
fakt dojrzałości demokratycznej
naszych mieszkańców. My bierzemy sprawy w swoje ręce, nikt
nie decyduje za nas. Najwyższa
frekwencja w powiecie właściwie
nie dziwi, skoro głosy oddawano
przyjeżdżając pod lokal wyborczy
nawet konno.
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Z wizytą u ambasadora USA
Dnia 19 maja w rezydencji ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Victora Ashe’a w Warszawie
odbyło się spotkanie z Weteranami II Wojny Światowej.
Jako jedyny przedstawiciel powiatu lipskiego zaproszenie otrzymał mieszkaniec naszej gminy płk Władysław
Owczarek „Bula”.
W spotkaniu wzięło udział ponad 600 osób: wysocy
rangą przedstawiciele wojskowi, weterani II wojny światowej, żołnierze operacji Iraqi Freedom i operacji Enduring Freedom w Afganistanie. Obecni byli również goście
ze sceny politycznej, korpusu dyplomatycznego i duchowieństwa. Najliczniejszą grupą była reprezentacja Klubu
Kawalerów Orderu Virtuti Militari, której członkiem jest
płk Władysław Owczarek. W przemówieniu do zaproszonych gości Ambasador Ashe podkreślił męstwo, poświęcenie i odwagę żołnierzy walczących w II wojnie światowej, podziękował również za wsparcie USA w walce
z międzynarodowym terroryzmem w obecnych misjach

wojskowych – w Iraku i Afganistanie. Za szczególne zasługi w międzynarodowej współpracy i utrzymaniu światowego pokoju ambasador odznaczył gen. Tadeusza Buka
dowódcę polskich wojsk w Iraku Legią Zasługi – jest to
najwyższe amerykańskie odznaczenie wręczane obywatelom innych państw. Po spotkaniu z kolegami broni płk
Owczarek podziękował za zaproszenie i wręczył ambasadorowi napisaną przez siebie książkę „Ludzka Droga”.
Marcin Bielecki

Wyniki wyborów do Europarlamentu
W wyniku wyborów przeprowadzonych 7 czerwca partie polityczne w całym kraju uzyskały następujące poparcie:
Platforma Obywatelska – 44,43% (co dało 25 mandatów
do Parlamentu Europejskiego), Prawo i Sprawiedliwość –
27,4% (15 mandatów), Sojusz Lewicy Demokratycznej –
Unia Pracy – 12,34% (7 mandatów), Polskie Stronnictwo Ludowe – 7,01% (3 mandaty). Pozostałe ugrupowania biorące udział w wyborach nie przekroczyły wymaganego 5-procentowego progu wyborczego, w związku
z czym nie otrzymały miejsc w parlamencie: Centrolewica
(2,44%), Prawica Rzeczpospolitej (1,95%), Samoobrona
(1,46%), Libertas (1,14%), Unia Polityki Realnej (1,1%),
Polska Partia Pracy (0,7%), Polska Partia Socjalistyczna
(0,02%). Naprzód Polsko-Piast (0,02%). Z naszego regionu wyborczego mandaty uzyskali miedzy innymi: Jolanta
Hibner z Platformy Obywatelskiej, Adam Bielan z Prawa
i Sprawiedliwości oraz Jarosław Kalinowski z Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Frekwencja wyborcza w całym
kraju wyniosła 24,53%.
5
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Zajęcia logopedyczne
16 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie odbyło się spotkanie podsumowujące terapię logopedyczną prowadzoną w roku szkolnym 2008/2009.

Już od kilku lat taka forma zakończenia rocznej pracy
logopedycznej ma na celu integrację uczniów z wadami
wymowy oraz nagrodzenie ich wysiłku i zaangażowania
podczas ćwiczeń. Po raz kolejny oprócz dzieci i ich rodziców w spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Ciepielów pan
Artur Szewczyk oraz panie dyrektor:
Anna Kozieł, Elżbieta Giemza i Dorota Korczak.
W minionym roku szkolnym na
zajęcia logopedyczne uczęszczało 94
uczniów ze wszystkich szkół na terenie naszej gminy. Dobra organizacja
pracy jak również bardzo dobra współpraca z rodzicami pozwoliły na zakończenie terapii u 22 uczniów, którym
zostały wręczone dyplomy i książki
ufundowane przez pana Wójta. Szczęśliwi uczniowie po otrzymaniu nagród
podziękowali panu Wójtowi za obecność i zainteresowanie problemami
uczniów z wadami wymowy, słowami: „Kto serce swe dzieciom daje,
jeszcze większe od nich dostaje.” Słowa te wyrażają jak bardzo ważne jest

Dzień Matki w PSP w Bąkowej
Dnia 26 maja odbyła się w naszej szkole
uroczysta akademia pod hasłem „My kochamy nasze mamy”. Przedstawiciele klas 0–VI
zaprezentowali bogatą część artystyczną.
Wszyscy uczniowie szkoły zaśpiewali dla
Mam gromkie „Sto lat” i wręczyli upominki.
Wielu wzruszeń dostarczyły gościom pieśni
w wykonaniu zaproszonego na tę okazję zespołu regionalnego z Domu Kultury w Iłży.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem
gości i nauczycieli przy herbacie i ciastku
w stołówce szkolnej.
Zofia Pastuszka
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to, że w naszej gminie wspierani i dostrzegani są nie tylko
uczniowie odnoszący sukcesy, ale również ci, którzy muszą wkładać dużo pracy by osiągnąć coś, co innym przychodzi bez większego wysiłku.
Bardzo duża liczba dzieci i młodzieży uczestniczących
w minionym roku szkolnym w terapii logopedycznej,
świadczy też o rosnącej świadomości rodziców w zakresie
znaczenia prawidłowej wymowy dla odpowiedniego rozwoju ich dziecka. Zaburzony rozwój
mowy często niesie ze sobą trudności
w czytaniu i pisaniu, eliminuje dziecko z udziału w konkursach recytatorskich, zaniża poczucie własnej wartości oraz przeszkadza w osiąganiu
odpowiedniego do wieku poziomu
edukacji szkolnej. Jednak wczesna diagnoza i terapia logopedyczna ułatwia
wyrównywanie szans edukacyjnych
oraz pozwala dzieciom na osiąganie
późniejszych sukcesów. Doskonałym
tego przykładem jest gimnazjalista
Kamil Kominek, który odebrał w tym
roku dyplom za ukończenie terapii logopedycznej a ponadto wiele nagród
za osiągnięcia szkolne.
Anna Grandos
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Pokazy strażackie
W dniu 5 maja w PSP w Bąkowej rozległ
się sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu pożarem. Wszyscy uczniowie i pracownicy, zgodnie z planem ewakuacji, opuścili
budynek szkoły udając się na boisko. Ewakuacja przebiegła w sposób sprawny i szybki. Na szczęście był to tylko próbny alarm
przeciwpożarowy, nad którego bezpiecznym
przebiegiem czuwali strażacy z Państwowej
Straży Pożarnej w Lipsku.
Po odwołaniu alarmu uczniowie i zapro-

szeni goście z Domu Samopomocy
w Łaziskach z zaciekawieniem oglądali pokaz ratownictwa medycznego
przygotowanego przez zawodowych
strażaków. Uczniowie dowiedzieli się
na czym polega praca strażaka, jak
zabezpieczać rannych po wypadku
oraz jak przeprowadzać reanimację.
Mieli również możliwość zapoznania
się z wyposażeniem nowoczesnego
samochodu ratowniczo-gaśniczego,
poczuć się małymi strażakami. Największe zainteresowanie wzbudził
pokaz wykorzystania armatki wodnej. Dzień pełen wrażeń zakończył
się wspólnym grilowaniem.

W świecie biblioteki
W Filii Bibliotecznej w Wielgiem odbyło się spotkanie
z dziećmi klasy II Szkoły Podstawowej w Wielgiem pod
opieką wychowawcy Aliny Niedzieli. Spotkanie zostało
zorganizowane przez Joannę Niedzielę z okazji obchodów
„Tygodnia Bibliotek”.
Spotkanie rozpoczęło się zapoznaniem dzieci z biblioteką publiczną. Następnie mali goście zaprezentowali swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem. Dzieci
przedstawiły swoje zdolności plastyczne wykonując zakładkę do książki. Każda wykonana praca została nagrodzona pamiątkowym dyplomem i długopisem.

Dzieciom bardzo spodobała się wizyta w bibliotece
i z chęcią przyznały, że będą ją odwiedzać częściej.
Joanna Niedziela
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Wycieczka pierwszoklasistów
Aby docenić 100 procentową promocję obecnych klas
pierwszych, uczniowie wraz z wychowawczyniami wybrali się na szkolną wycieczkę do Bałtowa i Krzemionek
Opatowskich. Jak bardzo atrakcyjna to miejscowość wiedzą nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale już cała Polska.
Dzieci zwiedziły Park Jurajski – i jak przystało na
uczniów – zaskakiwały przewodnika wieloma ciekawostkami z życia prehistorycznych gadów. Z okien wycieczkowego autobusu przyglądały się zwierzętom mieszkającym
na 40. hektarowym obszarze Zwierzyńca. Niezwykle urokliwą okolicę zwiedzały podróżując kolejkę. W programie wycieczki było również zwiedzanie podziemnej trasy
kopalni krzemienia w pobliskich Krzemionkach Opatow-

skich oraz warsztaty plastyczne – malowanie farbami figurek dinozaurów.
Z dobrymi humorami i z ciekawymi pamiątkami dzieci
wróciły do domów.
Marta Opalska, Katarzyna Gołda

Przedszkolaki w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie zorganizowała spotkanie z przedszkolakami w ramach Tygodnia
Bibliotek. Dla większości przedszkolaków było to pierwsze spotkanie z biblioteką. Pracownicy placówki zorganizowali dla nich krótką lekcję biblioteczną. W trakcie zajęć
dzieci z chęcią oraz wielkim zaciekawieniem obejrzały
całą bibliotekę. W ramach zajęć plastycznych pt. „Biblio-

teka w oczach dziecka” dzieci namalowały stronę tytułową książki oraz zrobiły zakładki do książek. Prace dzieci
zostały wyeksponowane w holu biblioteki.
Spotkanie zakończono miłym akcentem. Gospodarze
poczęstowali dzieci drobnymi słodkościami oraz wręczyli
dyplomy za udział w zajęciach plastycznych.
Renata Gołębiowska-Ambrozik
8
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Dzień Ziemi
W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie PSP w Ciepielowie obchodzili „Dzień Ziemi” w jednym z najpiękniejszych miejsc naszego regionu – Puszczy Kozienickiej.
Święto naszej planety rozpoczęło się wizytą klas IV, V
i VI w Muzeum Przyrodniczym w Augustowie. Pracownicy muzeum przekazali uczniom szkoły wiele informacji
na temat rezerwatów przyrody w Puszczy Kozienickiej.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały ekspozycje
prezentowane w izbach muzealnych. Szczególny entuzjazm u uczniów wzbudziła możliwość obserwacji żółwi
błotnych, które są hodowane na terenie Muzeum Przyrodniczego w Augustowie. Po wizycie w muzeum uczniowie
wraz z nauczycielami udali się do „Źródeł Królewskich”
położonych w jednym z rezerwatów Puszczy Kozienickiej. Źródła swą nazwę zawdzięczają królowi Władysławowi Jagielle, który często przebywał w tych stronach.
Wszystkich uczestników wycieczki zachwyciła przepiękna, dziewicza przyroda naszej puszczy. Obchody „Dnia
Ziemi” zakończyło wspólne ognisko, przygotowane przez
leśniczego.
Tegoroczne święto Ziemi pozwoliło uczniom naszej
szkoły lepiej poznać przyrodę swojego regionu i przekonać się ,że jest ona równie zachwycając jak odległe i nieznane miejsca naszej planety.

Podobny przebieg miała wycieczka do Puszczy Kozienickiej dzieci z klas I–III. Trasa biegnąca drewnianą kładką wzdłuż płynącej rzeki oraz możliwość spróbowania
krystalicznie czystej wody ze „Źródeł Królewskich” dała
uczniom nie tylko możliwość aktywnego odpoczynku, ale
również wprowadziła niecodzienne elementy nauki w terenie. Przepiękny taras widokowy z możliwością obserwacji pływających kaczek w ich naturalnym środowisku
to kolejna niezapomniana lekcja przyrody.
Następnym punktem programu wycieczki była zabawa w wiosce indiańskiej gdzie dzieci poznawały zwyczaje indiańskie, oglądały „domy”
Indian wraz z całym wyposażeniem, strzelały z łuku jak również
przyrządzały sobie posiłek – piekły
kiełbaski na przygotowanym przez
siebie ognisku.
Wyjazd i obcowanie z przyrodą
pozwoliło przybliżyć zagadnienia
związane z ochroną Ziemi, bo właśnie młode pokolenie będzie musiało umieć żyć w zgodzie z naturą, by
móc ŻYĆ.
D. Kozieł,
I. Fijałkowska,
M. Opalska
9
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Gminny Dzień Seniora
W dniu 14 czerwca na terenie gminy Ciepielów odbył
się Dzień Seniora w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Uroczystość
została zorganizowana przez Wójta Gminy Ciepielów,
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie
oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Ciepielowie.
Obchody rozpoczęły się mszą odprawioną w intencji
seniorów przez księdza proboszcza Stanisława Sławińskiego. Po mszy uroczystości przeniosły się do budynku
Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. Wszystkich zebranych powitała pani Krystyna Małaczek – przewodnicząca Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Ciepielowie.

Pani Krystyna Małaczek przywitała wszystkich zaproszonych gości, następnie w kilku słowach przedstawiła
aktualną sytuację zarządzanego przez nią związku. Minutą ciszy uczczono śmierć dotychczasowych członków
związku. Pani przewodnicząca poinformowała również,
że gminna biblioteka wraz z panem wójtem w ramach realizacji programu unijnego organizuje w okresie wakacyjnym wycieczkę dla seniorów, w związku z czym poprosiła wszystkich chętnych do zapisywania się na wycieczkę
w biurze związku. Następnie dyrektor biblioteki, oraz
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Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy!
Z okazji przypadającego dnia Seniora w imieniu
własnym , a także jako wójt gminy w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Ciepielów, życzę Państwu
wszystkiego, co tylko najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia i spokoju. Przede wszystkim jednak, życzę Państwu
zrozumienia u swoich dzieci, osób najbliższych, którzy
na co dzień się Wami opiekują. Życzę jak najwięcej dni,
lat, spędzonych wśród najbliższych, przyjaciół. Aby
wasze utrudzone życie przebiegało w atmosferze miłości, radości i spokoju.
Nawiązując do jakże pięknych słów księdza proboszcz w dzisiejszej mszy św. odprawionej w intencji
wszystkich naszych seniorów – „jesteście piękną księgą ludzkiego życia”, życzę aby księgi waszego życia jak
najdłużej zapisywały nowe historie na pożytek całego
naszego społeczeństwa.
Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

Wójt Gminy złożyli seniorom uroczyste życzenia. Pani
Krystyna Małaczek i pan Stanisław Miller wyróżnili pana
Zygmunta Jamkę jako prężnego działacza i przyjaciela
PZERI wręczając Złotą Odznakę Honorową Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Po przemówieniach wystąpił Zespół Ludowy „Po
Co Ci To” z Wielgiego pod kierownictwem pani Iwony
Giemzy. Następnie zebrani przeszli na salę bankietową, na
której wzniesiono tradycyjny toast za zdrowie wszystkich
seniorów naszej gminy. Całość uroczystości uświetnił zespół ludowy śpiewając pieśni ludowe. Brzmienia muzyki
towarzyszyły również podczas poczęstunku.
Renata Gołębiowska-Ambrozik
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IV edycja Gminnego Konkursu z języka angielskiego „Pokaż język”
A family of mice were surprised by a big cat.
Father Mouse jumped and shouted: „Bow, wow!”
The cat ran away.
„What was that, dad?” asked Baby Mouse.
„Well, son, you see why it’s so important to learn a second
language.”
Rodzina myszy została zaskoczona przez dużego kota.
Mysi ojciec podskoczył i krzyknął: „Hau, hau!”
Kot uciekł.
– Co powiedziałeś tato?- zapytało mysie dziecko.
– Synu, teraz powinieneś zrozumieć, dlaczego trzeba uczyć
się języków obcych.
22 maja już po raz czwarty w naszej gminie odbył się
konkurs języka angielskiego pt. „Pokaż język” organizowany przez PSP w Bąkowej. Corocznie patronat nad
konkursem obejmuje Wójt gminy pan Artur Szewczyk
sponsorując nagrody i dyplomy. W tym roku startowało
63 uczestników: 54 ze szkół podstawowych oraz 9 najlepszych gimnazjalistów. Konkurs wymagał od piszących
świetnej znajomości słownictwa, a w starszych klasach
również gramatyki, która nie jest prosta (co wiedzą wszyscy, którzy próbowali się uczyć tego języka).
Walka o pierwsze trzy miejsca była dość zaciekła, co dostarczyło komisji sprawdzającej testy sporo emocji. W kilku
przypadkach o tym, kto zajmie punktowane miejsce decydowały dziesiętne punktu. Wyniki konkursu są następujące:
Szkoła podstawowa: klasa I: I miejsce – Julia Wiktorowska,
II miejsce – Norbert Nędzi, III miejsce – Michał Markowski;
klasa II: I miejsce – Aleksandra Gębka, II miejsce – Agata Małaczek, III miejsce – Konrad Kobylański; klasa III: I miejsce –
Mateusz Gębka, II miejsce – Wojciech Wajs, III miejsce –

Patrycja Pawelczyk; klasa IV: I miejsce – Sylwia Wolszczak,
II miejsce – Aleksandra Standowicz, III miejsce – Albert Nowotnik; klasa V: I miejsce – Patrycja Gębka, II miejsce – Jakub
Nowakowski, III miejsce – Klaudia Gołębiowska; klasa VI:
I miejsce – Patrycja Wajs, II miejsce – Karolina Wojciechowska, III miejsce – Monika Boroch. Gimnazjum: klasa I:
I miejsce – Wojciech Markowski, II miejsce – Ewa Mażysz,
III miejsce – Zięba Patrycja; klasa II: I miejsce – Dominika
Kucharska, II miejsce – Karolina Wdowiak, III miejsce – Ilona Kosiór; klasa III: I miejsce – Mateusz Stolarek, II miejsce –
Andżelika Siadaczka, III miejsce – Kamil Kominek

Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!
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Wspomnienie
o polskim żołnierzu śp. Janie Olejniku rozstrzelanym 8 września 1939 r. w wiosce Marianki. Z opowiadania naocznego świadka śp. Genowefy
Łukasiewicz spisane przez dawną mieszkankę wsi Stanisławę Pastuszka, obecnie siostrę zakonną ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek
Jako dziecko często zastanawiałam się nad tą, niezwykłą mogiłą, znajdującą się niedaleko mojego rodzinnego
domu. Moja kochana mama opowiadała:
„To polski żołnierz. Dlaczego nie na cmentarzu jak inni
ludzie? Co uczynił złego, że go pochowali na polu, nie na
poświęconym miejscu?”
Po upływie niedługiego czasu zrozumiałam. Z lekcji
historii poznałam tragedię wojny i ciężkie jej następstwa.
Początek II wojny światowej. Na naszych terenach szaleje straszna zawierucha wojenna. Nieprzyjaciel hitlerowski niszczy całą wioskę ogniem. Do przymusowych prac
zabierają mężczyzn. Mój tato zabrany został do Węgier.
W ciężkich warunkach materialnych i biedzie pozostają
członkowie rodzin. Jakby do większego jeszcze dramatu
i ciężkich przeżyć dochodzi do rozstrzelania młodego polskiego żołnierza, którego Niemcy przywieźli
do wioski Marianki – Nowy Dwór
8 września 1939 r. Egzekucji dokonali w małym wówczas lasku –
zagajniku. Po odjechaniu Niemców zebrali się mieszkańcy by zobaczyć nieżyjącą już ofiarę. Nasuwają się pytania: Kto to jest? Skąd
jest? Gdzie go pochować? Przez
niedopatrzenie oprawców lub
zbieg okoliczności zachowała się
żołnierska czapka, pod podszewką
której była zaszyta mała fotografia
z napisem: „Jan Olejnik”. Decyzją
ówczesnego ks. proboszcza Franciszka Sendysa pochowano zmarłego w miejscu gdzie zginął.
Zaszumiał silniej mały zagajnik
To żołnierska kapela
Zaśpiewał ptaszek na drzewie
To organy kościelne
Spłynęła z oczu łza
To święcona woda

Bliscy naszym sercom – kilka słów o… Dniu Mamy i Taty
Z okazji Dnia Mamy i Taty organizowane są uroczystości okolicznościowe, które mają na celu docenienie roli
matek i ojców. W tym roku we wszystkich placówkach
wchodzących w skład zespołu zorganizowano akademie,
podczas których dzieci i młodzież podziękowali swoim
rodzicom, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Dzień
27 maja był bardzo uroczystym dniem w gimnazjum, ponieważ gościliśmy rodziców z okazji ich święta. Uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz I i III gimnazjum
12

Do nieba jak woń kadzidła wznosiła się cicha z serca
płynąca modlitwa.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Nasza piaszczysta ziemia przyjęła ciało polskiego bohatera i obrońcę
Ojczyzny. Po upływie wojennej zawieruchy ks. proboszcz
podał wiadomość wraz z fotografią do Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wszystkie jednak zabiegi i starania okazały się bezskuteczne. Miał widocznie zostać pośród tych, co zginą.
I został. Obok rosnącego lasu, uprawnych pól, łanów zbóż
ozdobionych czerwonymi makami i chabrem, znajduje się
skromna, mało widoczna mogiła polskiego żołnierza. Ponad 60 lat mieszkańcy wioski pamiętali o niej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia została w 2001 r. postawiona
płyta na wysokim postumencie z czerwonych cegieł. Poświęcenia pomnika,
przy udziale licznie zgromadzonych
mieszkańców, dokonał proboszcz parafii, do której należy wioska Marianki, ks. kanonik Mieczysław Marchewka. Rozbrzmiewały pieśni żołnierskie
i patriotyczne. Biało-czerwona flaga,
kwiaty i znicze ozdobiły skromny
lecz odtąd bardziej widoczny pomnik.
Przez mieszkańców jest on otaczany
pamięcią – utrzymują porządek, stawiają kwiaty i znicze. Znicze stawiają
również przedstawiciele Urzędu Gminy w Ciepielowie.
Pisząc te wspomnienia – wyżej
opisaną historię, pragnęłam poszerzyć
krąg wiadomości, przez umieszczenie
jej w biuletynie z okazji 70. rocznicy
śmierci naszego polskiego bohatera
i obrońcy.
Nie zapominajmy nigdy o tych, co
za nas walczyli, nas bronili, za nas życie oddali.
Kazimierz Niedziela

pod kierunkiem pań Ewy Sulimy i Anny Marek od dłuższego czasu przygotowywali się do tej uroczystości. Scenariusz akademii zawierał zarówno zabawne opowiastki,
jak i refleksyjne przemyślenia. Uczniowie recytowali
utwory liryczne i śpiewali piosenki przy akompaniamencie gitary, na której grała Martyna Suwała z kl. III b. Występy uświetniły stroje galowe. Na zakończenie uroczystości jedna uczennica w imieniu wszystkich występujących
złożyła rodzicom życzenia i podziękowała wszystkim
Mamom i Tatom za miłość, uśmiech, codzienną pomoc
i wskazywanie właściwej drogi w życiu.
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Zarówno rodzicom, jak i nauczycielom przedstawienie
bardzo się podobało, o czym świadczyły gromkie brawa.
Po występie uczniowie zaprosili swoich rodziców na poczęstunek, podczas którego dzielili się wrażeniami.
W dniu 9 czerwca uczniowie klas III Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie i ich rodzice świętowali
Dzień Mamy i Taty. Uroczystość rozpoczęła akademia.
Dzieci za trud wychowania, miłość i poświęcenie dziękowały piosenką, tańcem, wierszem i kwiatami. Po wystę-

pach rozpoczęło się rodzinne grillowanie i wesołe zabawy
sprawnościowe, w których brały udział Mamy, Tatusiowie
i ich pociechy. Na koniec spotkania był słodki poczęstunek, z którego najbardziej cieszyły się dzieci. Słowem –
wszystko było wspaniałe i nawet pogoda uznała wyższość
uroczystości nad swoimi kaprysami.
Ewa Sulima,
Małgorzata Synderowska

V Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”
W dniu 21 maja, już po raz piąty, odbył się Gminny
Konkurs Ortograficzny Mistrz Ortografii. Honorowy Patronat sprawował Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk,
który był jednocześnie fundatorem nagród.
Eliminacje gminne przeprowadzono w Publicznym
Gimnazjum w Ciepielowie, zaś organizatorem konkursu
była Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Koordynatorami były: w kategorii klas I–III pani Małgorzata
Rusinowska wicedyrektor szkoły podstawowej, w kategorii klas IV–VI panie Agnieszka Kowalska i Ewa Sulima
nauczycielki języka polskiego, w kategorii klas I–III gimnazjum panie Ewa Sulima, Danuta Wiktorowska nauczycielki języka polskiego oraz Marta Balcerowska wicedyrektor gimnazjum.
Do udziału w V Gminnym Konkursie Ortograficznym
zgłoszono 90 uczestników z następujących szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, opiekunowie: Małgorzata Rusinowska, Agnieszka Kowalska, Ewa Sulima;
Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie, opiekunowie: Marta Balcerowska, Danuta Wiktorowska, Jadwiga Broda,
Ewa Sulima; Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej,
opiekunowie: Dorota Cichoń, Monika Hejn; Publiczna
Szkoła Podstawowa w Wielgiem: opiekunowie Agnieszka
Pietruszka, Alina Niedziela.
Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki
ortografii, promowanie poprawnej pisowni, kształtowanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności samodzielnej
pracy oraz podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.
Konkurs ortograficzny cieszy się popularnością wśród
uczniów i nauczycieli polonistów gminy Ciepielów. Przystępują do niego laureaci klasowych, a potem szkolnych
konkursów, stąd poziom umiejętności jego uczestników
jest wysoki. Zważając na to, iż w konkursie uczestniczą
szkolni mistrzowie i wicemistrzowie ortografii, aby wy-

łonić najlepszych spośród najlepszych zadania musiały
sprawić uczestnikom pewną trudność.
W tym wyjątkowym dniu, uczniowie prezentowali się
w galowych strojach niezwykle dostojnie, panowała podniosła atmosfera. Punktualnie o godzinie 8.15 Pani Elżbieta Giemza Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Ciepielowie dokonała otwarcia i uczestnicy otrzymali
zestawy konkursowe, a następnie rozpoczęli zmagania ortograficzne. Każdy miał za zadanie m.in. uzupełnić tekst
z lukami, rozwiązać ortograficzny rebus, zagadki i krzyżówkę oraz uzasadnić pisownię wyrazów. Zadania były
ciekawe i urozmaicone, sprawdzały nie tylko umiejętności
ortograficzne, ale i interpunkcyjne oraz językowe. Ćwiczyły umysł, a poprzez zabawę ze słowem, doskonaliły
poprawność ortograficzną. Mimo bardzo skomplikowanych tekstów, naszpikowanych trudnymi wyrazami i wyrażeniami, uczniowie zaprezentowali wysoki poziom.
W wyznaczonym czasie, 45 minut, zakończyli oni pracę
nad testami. Po ortograficznym wysiłku odbył się słodki poczęstunek, a komisja konkursowa bardzo uważnie
sprawdzała prace.
Kulminacyjnym punktem dnia było ogłoszenie wyników. Na twarzach dzieci widać było napięcie i zniecierpliwienie. Pan Artur Szewczyk wójt Gminy wyczytywał
zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych,
składał gratulacje i wręczał nagrody. Również pani Elżbieta Giemza przekazała zwycięzcom gratulacje i życzyła
wielu dalszych sukcesów.
Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:
Szkoły Podstawowe: w kategorii klas I: I miejsce – Michał Kostyra PSP Ciepielów, II miejsce – Krystian Krzos
PSP Ciepielów, III miejsce – Szymon Pstrąg PSP Wielgie;
w kategorii klas II: I miejsce – Weronika Skoczylas PSP
Ciepielów, II miejsce – Aleksandra Gębka PSP Wielgie,
III miejsce – Marta Sudoł PSP Bąkowa; w kategorii klas III:
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I miejsce – Sandra Garbarczyk PSP Ciepielów, II miejsce –
Mateusz Gębka PSP Bąkowa, III miejsce – Roksana Gozdur PSP Ciepielów; w kategorii klas IV: I miejsce – Sylwia
Wolszczak PSP Ciepielów, II miejsce – Sara Łojek PSP
Ciepielów, III miejsce – Marlena Farkowska PSP Ciepielów; w kategorii klas V: I miejsce – Klaudia Gołębiowska
PSP Bąkowa, II miejsce – Adrianna Marczak PSP Ciepielów, III miejsce – Kamil Pajączkowska PSP Ciepielów;
w kategorii klas VI: I miejsce – Karolina Wojciechowska
PSP Ciepielów, II miejsce – Monika Boroch PSP Ciepielów, III miejsce – Patrycja Wajs PSP Bąkowa.
Gimnazjum: w kategorii klas I: I miejsce – Iwona Maziarz, II miejsce – Kamil Sałbut, III miejsce – Damian
Rozwadowski; w kategorii klas II: I miejsce – Karolina
Wdowiak, II miejsce – Ilona Kosiór , III miejsce – Katarzyna Gębka; w kategorii klas III: I miejsce – Mateusz
Stolarek, II miejsce – Kamil Magierek, III miejsce – Anna
Mordak.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i akcesoria
turystyczne. Wszystkim uczestnikom wręczono upominki i dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Radość
dzieci była ogromna, a ich niegasnące uśmiechy były

najwdzięczniejszą zapłatą za trud przygotowania tej imprezy. Nauczyciele wchodzący w skład komisji konkursowej otrzymali podziękowania i nagrody książkowe od
pana Wójta za organizację i czuwanie nad prawidłowością
przebiegu eliminacji.
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom
konkursu, zachęcając jednocześnie do wzięcia udziału
w zmaganiach z ortografią w następnym roku szkolnym.
Gminny Konkurs Ortograficzny Mistrz Ortografii wzbudził duże zainteresowanie i wyzwolił wiele emocji zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Przygotowanie do
konkursu wymagało od uczestników systematycznej i wytrwałej pracy, która w finale przyniosła znakomite rezultaty i pozwoliła na odniesienie sukcesu. Taka forma pracy
nad poprawnością ortograficzną uczniów to nie tylko ćwiczenia, czasami żmudne i uciążliwe, ale również wspaniała zabawa, umożliwiająca sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości, kształtująca współzawodnictwo, a także
pozwalająca na nawiązanie współpracy między szkołami
i nauczycielami.
Agnieszka Kowalska,
Ewa Sulima

Występy Ulijanek

towały Gminę Ciepielów na konferencji podsumowującej
współpracę z 13 gminami województwa mazowieckiego,
która odbyła się 11 maja w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Dzieci wystąpiły w nowych strojach
ludowych i mogły zaprezentować dorobek artystyczny.
Swoim wyglądem i śpiewem wzbudziły zainteresowanie obecnych gości. Po występach artystycznych
zwiedziły muzeum i spróbowały regionalnych potraw.
Dnia 28 kwietnia „Ulijanki” uświetniły swoją
obecnością Dzień Regionalny w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie, a 31 maja wystąpiły podczas
Pikniku Rodzinnego. Duże podziękowanie za pomoc w realizacji programu składamy panu wójtowi
Arturowi Szewczykowi, pani dyrektor Dorocie Korczak, paniom Anecie Wyrwich i Annie Sotowicz-Kąkolewskiej oraz rodzicom.

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizując Program Integracji Społecznej
zespół dziecięcy „Ulijanki” z PSP z Wielgiego reprezen-

Iwona Giemza
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Z ostatniej sesji
Od marca odbyły się trzy posiedzenia sesji Rady Gminy. Pierwsze z posiedzeń odbyło się 29 kwietnia. Porządek obrad obejmował między innymi: Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2008 punkt
ten zawierał: Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2008,
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie
budżetu w roku 2008, Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ciepielowie
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za rok 2008,
Dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania
budżetu gminy, Podjęcie
uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy
za rok 2008 i udzielenia
absolutorium
Wójtowi Gminy Ciepielów.
W wyniku przeprowadzenia głosowania powyższa uchwała została
przyjęta – za 15, przeciw
0, wstrzymujących się 0. W kolejnym punkcie posiedzenia rada podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008 rok – rachunek zysków
i strat SPZOZ w Ciepielowie oraz w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Instytucji Kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2008 rok.
W ostatnim punkcie posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Druga zwołana 15 czerwca 2009 sesja, była sesja
nadzwyczajną i zawierała następujący porządek obrad:
dokonanie zmian uchwały Nr XIII/77/2008 Rady Gminy
w Ciepielowie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielgie, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy z Powiatem Lipskim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3547W

Iłża – Antoniów w miejscowości Antoniów w km 11+970
do 13070 na długości 1100mb – udzielanej przez Gminę
Ciepielów, podjęto także uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Kolejne XXVI posiedzenie
Rady Gminy, zwołano 29 czerwca z następującym porządkiem obrad: Ustalenie zasad usytuowania na terenie
gminy Ciepielów miejsc sprzedaży alkoholu, określenia
warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
i w miejscu sprzedaży, a także zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w niektórych
miejscach na terenie gminy Ciepielów. Podjęcie uchwały
intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie
nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej –
tytuł projektu: „Mały
przedszkolak – mądry i wesoły Polak”, Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na realizację
projektu finansowego z Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – tytuł projektu: „Dajmy
szansę naszym dzieciom – polski przedszkolak przyszłością Europy”. W ostatnim punkcie posiedzenia dokonano
zmian w budżecie gminy wprowadzając między innymi
do realizacji nowe zadania inwestycyjne (treść uchwał
opublikowana jest na stronie internetowej gminy Ciepielów w biuletynie informacji publicznej).
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Liczba ludności w miejscowościach gminy Ciepielów w XIX wieku
Artykuł został napisany w oparciu o materiały statystyczne znajdujące się w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1880), Encyklopedii
Powszechnej (1861) i Wielkiej Encyklopedii Powszechnej
Ilustrowanej (1893). Statystyki ludności obejmują głównie
lata 1827 i 1880, w odniesieniu do miasta Ciepielowa także
lata 1859 i 1893. Dla ośmiu wsi udało się odnaleźć liczbę
ludności tylko z roku 1880.
Już na wstępie trzeba stwierdzić, że liczba ludności gminy i miasta Ciepielowa w XIX w. wykazywała się znaczną
dynamiką wzrostu. Według literatury przedmiotu było to cechą Ziem Polski. I między innymi z tego względu nie udało
się zaborcom – ludności polskiej – ani zrusyfikować ani zgermanizować. W zakresie liczby ludności, analizowanego terenu, dominowało miasto Ciepielów. W 1827 r. miejscowość
tę zamieszkiwało 479 osób, w 1859 już 622, w tym Żydów
249 (37,3%). Prawosławni stanowili tylko 0,2%. W 1893 r.
cała gmina wraz z miastem Ciepielowem liczyła 5392, w tym
ludności niestałej 374 osób. Przeważała ludność katolicka
(90,4%), w mniejszym stopniu żydowska (9,3%) i tylko 0,3%
protestancka. Odrębną, administracyjną jednostką w XIX w.
była wieś Ciepielów Stary, której liczba ludności w latach
1827–1880 powiększyła się z 165 do 231 osób.
Relatywnie dużą wsią były Świesielice. Według Jana
Długosza w XV w. była to królewszczyzna, w XIX w. nazywana chłopską. Liczba jej mieszkańców w 1827 r. sięgała
401, w 1880 wzrosła do 437 osób. Nieco mniejszą jednostką,
biorąc pod uwagę liczbę ludności, była wieś Wielgie. Jedna
ze starszych miejscowości o czym świadczyła również jej
dawna pisownia Wielgie. W analizowanym okresie, 1827–
–1880, liczba jej mieszkańców powiększyła się z 331 do 360
osób. Przy czym w 1880 r., trzeba tu jeszcze dodać 46 osób
Poduchownego, stanowiącego wówczas wieś położoną na
północy, za starym, modrzewiowym kościołem z 1412 lub
1414 r. W późniejszym okresie Poduchowne stało się częścią
Wielgiego. Dosyć dynamicznie w zakresie demograficznym
rozwijała się wówczas wieś Łaziska. W latach 1827–1880
ilość jej mieszkańców wzrosła z 207 do 311 (66,5%).
Podobnie szybko powiększała się liczba ludności wsi Dąbrowa, będącej wtedy w 1880 r. folwarkiem dóbr Ciepielowa.
Wieś ta w tym roku liczyła tylko 10 mieszkańców. W następnych dziesięcioleciach folwark ten rozparcelowano między
okoliczną ludność. Jej dokładnej liczby nie znamy.
We wspomnianych 8 wsiach, co do których zachowały się
źródła tylko z 1880 r., stan ludności przedstawiał się następująco: w Bąkowej zamieszkiwało 177 osób, Kochanowie 48,
Kunegundowie 104, Mariankach 48, Pcinie 213, Podgórzu
110, Podolanach 151 i w Sajdach 47. Dla siedmiu wsi udało
się odnaleźć liczbę mieszkańców za lata 1827–1880.
Zaprezentowany wzrost liczby ludności w Ciepielowie
i okolicznych wsiach, ze względu na brak miejsc pracy poza
rolnictwem, pogłębiał głód ziemi. W Ciepielowie i okolicznych miastach nie było przemysłu. Rzemiosło w Ciepielowie
opanowane było przez ludność pochodzenia żydowskiego.
Żydzi trudnili się też handlem. W Ciepielowie w okresie międzywojennym (1918–1939), jak pamiętam, tylko jeden sklep
spożywczy należał do Kaczmarzyka. Żydzi nie wykonywali
zawodów wymagających dużych sił fizycznych. Mam tu na
uwadze kowali, drwali i traczy. Ostatni zajmowali się piło16

waniem drzewa na bale i deski. Należy podkreślić, że przy
panującym bezrobociu, nazywanym ukrytym, byli również
aktywni i odważni, którzy wyruszali za pracą do Ameryki.
Część wracała z zarobionymi pieniędzmi. Przeznaczali je,
przykładowo w Ciepielowie na budowę młyna (Kuśmiński),
lub na zakup ziemi (w Gardzienicach Kolonii Fereniec).
Niektórzy już nie wracali do Polski. Brat dziadka Stanisław
Pajączkowski wyjechał z Kałkowa z kolegą. Ten w Dortmundzie okradł S. Pajączkowskiego i zmusił do pozostania
w Niemczech. Dorobił się tam znacznego majątku. Zmarł
przed wybuchem II wojny światowej.
Nazwa wsi
Chotyze
Czerwona
Gardzienice
Kałków
Kawenczyn
Ranachów
Rekówka

1827
1880
liczba mieszkańców
112
134
177
147
112
198
122
187
103
143
147
204
147
142

Brak dostatecznej ilości ziemi dla powiększających się rodzin zadecydował o skierowaniu uwagi na ziemię gdzie rosły
lasy. Wprawdzie dostarczały one drewna na opał i budowę
budynków mieszkalnych i gospodarczych to jednak w porównaniu z wydajnością pól, przegrywały. Toteż przed I wojną światową wykarczowano w Gardzienicach las. Jego powierzchnia przekraczała ponad połowę areału całego obszaru
posiadłości. Karczowisko i inną ziemię zakupili okoliczni
chłopi tworząc nową wieś Gardzienice Kolonię. Drugim terenem karczowania lasu był obszar obecnej części Łazisk
nazywanej Zaroślami. W 1933 r. rosły tam jeszcze bardzo
ogromne sosny. Do wybuchu II wojny światowej (1939) po
lesie w Zaroślach nie było śladu. Ziemię po lesie wykupili
chłopi. Kolejnym przykładem zagarniania ziemi pod uprawę były pastwiska miasta Ciepielowa. Był to znaczny obszar ziemi. Pastwiska były własnością ogółu mieszkańców.
Podzielono je między rolników w końcu lat dwudziestych
XX w. Nadział nowej ziemi na pastwiskach otrzymywali
głównie rolnicy miasta Ciepielowa oraz ci, którzy wśród ziemi miejskiej mieli parcele, a mieszkali w sąsiednich wsiach.
Obszar przydzielonych terenów pastwisk obejmował ziemię
od wschodu Ciepielowa i cmentarza żydowskiego nazywanego Kierkutem, od północy jego granicę wyznaczała droga
biegnąca na Podłączę i Rekówkę, na południu droga prowadząca do Lipska. Na wschodzie granicę przydzielonych rolnikom pastwisk, wyznaczał jar i pola mieszkańców Kałkowa. Rozdołem granicznym z pól Dąbrowy do Iłżanki płynęła
woda, najczęściej w okresie wiosennych roztopów. W dawnych czasach, jak mawiano, woda płynęła tam zawsze.
Poza powyższymi przykładami wydzierania lasom i pastwiskom ziemi pod uprawę, realizowano karczowanie mniejszych skrawków zarośli. Ponadto zagarniano gromadzką ziemię, której wokół miasta Ciepielowa było dosyć dużo. We
wsiach gminy Ciepielowa ziemi gromadzkiej było niewiele.
Jak wynika, na przykładzie prezentowanego terenu gminy
Ciepielów, wzrost liczby ludności zadecydował o zmianie
krajobrazu, a ściślej o karczowaniu lasów i zagarnianiu pastwisk i tym samym o powiększaniu obszaru pod uprawę.
Dziekan Wydziału Prawa
Wyższej Szkoły Menedżerskiej
Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski

Nasza Gmina – nr 42–43 /maj–sierpień 2009/

Zadanie dla Asa
W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie
19 maja odbył się III Gminny Konkurs Matematyczny –
„Zadanie dla Asa” dla uczniów szkół podstawowych klas
IV–VI. Inicjatorem i organizatorem konkursu był pan
Krzysztof Musielewicz nauczyciel matematyki z PSP
w Ciepielowie. Patronat nad III Gminnym Konkursem
Matematycznym Zadań Tekstowych objął Wójt Gminy
Ciepielów pan Artur Szewczyk. Powołano komisję konkursową w składzie: Krzysztof Musielewicz – przewodniczący, Teresa Michalec, Elżbieta
Wajs. Konkurs odbył się w trzech
kategoriach wiekowych. Wzięło
w nim udział 35 uczniów ze szkół:
PSP w Bąkowej; PSP w Ciepielowie
i PSP w Wielgiem.
Laureaci III Gminnego Konkursu
Matematycznego – Zadanie dla Asa
Klasa IV: I miejsce – Sylwia
Wolszczak PSP Ciepielów, II miejsce – Patrycja Chmielewska PSP
Bąkowa, III miejsce – Aleksandra
Standowicz PSP Wielgie. Klasa V:
I miejsce – Kamil Pajączkowski PSP
Ciepielów, II miejsce – Bartłomiej
Niziołek PSP Bąkowa, III miejsce –

Jakub Nowakowski PSP Ciepielów. Klasa VI: I miejsce –
Przemysław Lewandowski PSP Ciepielów, II miejsce –
Patrycja Wajs PSP Bąkowa, III miejsce – Michał Baryłkiewicz PSP Ciepielów.
Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe – niespodzianki ufundowane przez pana Artura Szewczyka. Panu Wójtowi za deklarowany wieloletni patronat nad tym konkursem i przekazane nagrody, nauczycielom za pomoc i uczestnikom
konkursu serdecznie dziękuję.
Krzysztof Musielewicz

Przedszkolaki na scenie Lipskiego Centrum Kultury
Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój
dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży
wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. W przedszkolu
realizuje się te zadania poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek
oraz prostych utworów muzycznych. Dzięki nim dziecko uczy
się spostrzegać elementy muzyczne, takie jak: melodia, rytm,
tempo, nastrój itp., co jest podstawą do dalszego kształcenia
muzycznego i tworzenia wrażliwych odbiorów muzyki.
Dzięki codziennej pracy nad uwrażliwianiem dzieci na
piękno utworów muzycznych udało nam się już po raz IV
uczestniczyć w Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Lipskim Centrum Kultury. Festiwal odbył się 21 maja.
Na estradzie nasze przedszkole reprezentowało ośmioro dzieci.
Ich sukcesy przerosły nasze oczekiwania. W grupie wiekowej
3- i 4-latków w gronie laureatów znalazła się Izabela Górska
zajmując I miejsce w kategorii solistów. II miejsce w kategorii
zespołów zdobyły Wiktoria Leszczyńska, Wiktoria Cholewa
i Emilia Kaca. W grupie wiekowej 5- i 6-latków II miejsce
w kategorii solistów wyśpiewała Wiktoria Małecka. Natomiast zespół „Stokrotki” w składzie: Ola Rusin, Natalia Kozek i Julita Rusinowska zdobył wyróżnienie. Występującym
dzieciom dopingowali wszyscy koledzy, ponieważ na festiwal
pojechało całe przedszkole. Artystki zostały przygotowywane
przez nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie: panie Katarzynę Oleś, Agatę Stępniewską, Mariannę
Mróz i Małgorzatę Skoczylas-Sokół. Dzieci wróciły do przed-

szkola dumne i szczęśliwe, obdarowane przez sponsorów i organizatorów festiwalu wspaniałymi prezentami.
nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie
17
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Czy nasza gmina jest zadłużona?
W związku z tym, iż finanse gminy jak i cała jej działalność jest jawna, odpowiadamy na często pojawiające się
w dyskusjach naszych mieszkańców pytanie o zadłużenie
naszego samorządu. Przy okazji chcielibyśmy także zdementować wyssane z palca plotki rozpowiadane przez tych
najbardziej zawistnych przeciwników obecnej rady i wójta gminy, ludzi którzy nie mogą patrzeć i uwierzyć w to,
że tak dużo w ostatnich latach wykonuje się inwestycji na
terenie gminy. Zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy to:
kredyt na przebudowę dróg gminnych 1 080 000,– zł, pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu w Wielgiem
124 350,– zł, pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu Marianki – Łaziska – Chotcze – Kałków – Ciepielów
754 380,– zł oraz pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia 328 125,– zł.
Trzy ostatnie pożyczki podlegają 40% umorzeniu przy
spłacie ostatniej raty poprzedzającej umorzenie, więc, do
spłaty pozostało już niewiele do 40% udzielonych pożyczek. Biorąc pod uwagę, że zasadą pożyczek z WFOŚiGW
jest umorzenie do 40% ich wielkości, zadłużenie obecne
gminy wynosi około 10%, a może wynosić nawet 60%.
Z pewnością jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych gmin.

Budowa nowych dróg
Drugie miejsce w budżecie gminy pod względem
wysokości wydatków inwestycyjnych zajmuje budowa
nowych dróg. Po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów, są następujące zadania
1. modernizacja ulicy Konopnickiej w Ciepielowie
– przetarg za kwotę 36 449,70 zł wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia – łączna wartość
zadania budżecie gminy to: 38 000,– zł;
2. modernizacja ulicy Polnej w Ciepielowie – przetarg
za kwotę 51 896,12 zł wygrało Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych ze Zwolenia – łączna wartość zadania budżecie gminy to: 54 000,– zł;
3. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowa
– Kochanów – w ramach Narodowego Programu Bu-
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Większość miast i gmin w Polsce aby się szybciej rozwijać już dawno osiągnęło maksymalny próg 60% zadłużenia. Wszystko zgodnie z prawem, samorząd zbankrutować
po prostu nie może. My wciąż jesteśmy asekuracyjni. To
prawda, że wykonujemy dużo więcej inwestycji w porównaniu do poprzednich lat, ale czy nie powinniśmy pójść
dalej, szybciej wykonać brakujące wodociągi i drogi?
Na pytanie zadane wójtowi co myśli o obecnym zadłużeniu? Wójt bez wahania odpowiada, że jest ono właściwie
żadne, co roku bowiem dla gminy pozyskuje dużo większe środki z zewnątrz niż obecne zadłużenie gminy. Nigdy, tak jak inne gminy, nie zaciągnęliśmy zobowiązań na
wydatki bieżące, posiłkowaliśmy się kredytem i pożyczką tylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne. Nikt nawet
nie pamięta, że na przykład w 2005 roku na kompleksową
modernizację oświetlenia ulicznego zaciągnęliśmy pożyczkę w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 0,5 miliona złotych, dawno ją spłaciliśmy a od ponad czterech lat
światło uliczne wspaniale funkcjonuje. Gdybyśmy chcieli
to wykonać z własnych środków do tej pory mielibyśmy
„ciemnogród”. Wójt stwierdził, że zadłużenie gminy jest
w stanie spłacić bez większego wysiłku w ciągu jednego
roku, ale po co to robić skoro korzystamy z bardzo nisko
oprocentowanych środków i do tego podlegających w dużym stopniu umorzeniu.
dowy Dróg uzyskaliśmy 50% dofinansowania w kwocie 163 814,– zł. Przetarg za kwotę 209 177,99 zł
wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia – łączna wartość zadania w budżecie gminy to:
327 628,– zł. Na to zadanie uzyskaliśmy 50% dofinansowanie. Zadania powyższe zgodnie z podpisanymi
umowami mają być wykonane do końca września
br. W tej chwili z racji na niekorzystne warunki pogodowe (ulewne deszcze) nie ma możliwości na ich
wcześniejsze wykonanie. Kolejne drogi, na które
w chwili ukazania się biuletynu zostały już ogłoszone przetargi to:
4. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgie
„Podobórki” – w budżecie wraz z dofinansowaniem
zarezerwowaliśmy na realizację tego zadania kwotę
110 000,– zł, na to zadanie pozyskaliśmy już dotację
z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w kwocie 55 000,– zł
5. modernizacja ulicy Malczewskiego i Źródlanej
w Ciepielowie – zadanie to już może zostać wykonane
w związku z zakończeniem zadania połączenia studni w lecznicy ze
stacją uzdatniania
wody. Na to zadanie zarezerwowaliśmy 80 000,– zł;
6. współfinansowanie budowy drogi
powiatowej przez
Antoniów (po 50%
gmina i powiat) –
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na to zadanie nasza gmina dofinansowała budżet powiatu kwotą 100 000,– zł. Dzięki czemu jeszcze w tym
roku zostanie wykonany cały odcinek zmodernizowanej drogi począwszy od granic naszej gminy z miastem
i gminą Iłża aż do centrum Wielgiego;
7. przebudowa – modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia – Stare Gardzienice – Ciepielów,
etap II Stare Gardzienice – Ciepielów – na to zadanie po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej otrzymaliśmy jako jedyna
w regionie gmina wiejska środki finansowe w kwocie
497 563,33 zł. Wykonanie wszystkich powyższych
dróg zaplanowaliśmy do połowy października br.;
Drogi oczekujące na pozyskanie środków to między
innymi zaplanowane w budżecie:
8. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rekówka – złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskie-

go celem pozyskania dotacji na rzecz budowy drogi,
przewidywany koszt budowy to 350 000,– zł;
9. współfinansowanie budowy drogi powiatowej Ciepielów – Świesielice (w Ciepielowie wraz z chodnikiem przy ulicy szkolnej) – przewidywany udział
gminy około 150 000,– zł, niestety wszystko wskazuje
na to, że powiat wycofa się w tym roku z tej zaplanowanej inwestycji, chyba, że oprócz naszego dofinansowania pozyska środki z zewnątrz;
10. zakup nowych przystanków autobusowych. Dodatkowo w budżecie przewidzieliśmy zakup 10 nowych przystanków autobusowych, które w pierwszej
kolejności zostaną ustawione w miejscach, w których
mieszkańcy zwracali potrzebę ich zainstalowania – na
ten cel przeznaczyliśmy 30 000,– zł.

Pozyskane środki unijne

ny Programu Wspierania Obszarów Wiejskich),
9. Lokalna Grupa Działania na Obszarach Wiejskich –
28 000,– zł (Leader Plus),
Wybory do Parlamentu Europejskiego pozwoliły na do10.
Modernizacja drogi powiatowej Bąkowa – Czerwokonanie pewnego rodzaju podsumowania osiągnięć naszej
na etap I – 960 000,– zł (Zintegrowany Program Opegminy na polu pozyskiwania środków unijnych. W przyracyjny
Rozwoju Regionalnego),
gotowanej dla Państwa ulotce informacyjnej jednocześnie
11.
Modernizacja
drogi gminnej Gardzienice Kolonia –
agitującej do głosowania w wyborach, wójt przedstawił
Gardzienice Stare – Ciepielów – ponad 1 200 000,– zł –
spis wszystkich zadań zrealizowanych na terenie gmizadanie
jeszcze w tym roku zostanie wykonane w rany Ciepielów przy współfinansowaniu ze środków Unii
mach
Regionalnego
Programu Operacyjnego,
Europejskiej. Z pewnością można było pozyskać więcej
12.
Modernizacja
drogi
powiatowej Bąkowa – Wielgie
środków, ale analizując dokonania sąsiednich gmin w tym
etap II – 1 987 344,– zł – zadanie jeszcze w tym roku
zakresie jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród
zostanie
wykonane w ramach Regionalnego Programu
gmin wiejskich. Przypomnijmy:
Operacyjnego,
1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrowa –
13. Realizacja Programu Operacyjnego „Kapitał Ludz229 776,– zł (program SAPARD),
ki” – 114 537,– zł,
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ciepielo14.
Budowanie społeczeństwa informacyjnego i rozwój
wie – 467 876,– zł (program SAPARD),
elektronicznej administracji samorządu gminnego
3. Modernizacja drogi gminnej Stary Ciepielów – Ciew Ciepielowie – 256 666,– zł,
pielów Kolonia – 508 969,– zł (program SAPARD),
Ciągle
uczymy się pisania wniosków, bierzemy przy4. Modernizacja i zagospodarowanie rynku łącznie
kład
z
najlepszych,
korzystając z podpowiedzi uznanych
z parkiem w Ciepielowie – 376 000,– zł (Sektorowy
autorytetów w tej dziedzinie, między innymi pani KoProgram Operacyjny),
5. Dokończenie budowy domu ludowego w Wielgiem – misarz Danuty Hübner. To wszystko przynosi efekty. Bo
czyż inaczej niż sukcesem, należy nazywać pozyskanie
446 000,– zł (Sektorowy Program Operacyjny),
6. Modernizacja budynku po szkole na dom kultury jako jedynej gminie wiejskiej środków na drogę w ramach
Regionalnego
Programu
w Pcinie – 328 000,– zł
Operacyjnego!
Czas
pokaże,
(Sektorowy Program Opeczy dalsze nasze działania
racyjny),
w
tym zakresie przyczynią
7. Wyposażenie szkół podsię
do rozszerzenia naszych
stawowych w Wielgiem,
osiągnięć
na polu pozyskiCiepielowie, Bąkowej
wania środków unijnych,
oraz gimnazjum w Ciemiejmy nadzieję, że przy
pielowie w nowoczesne
kolejnych
wyborach do Parpracownie informatyczne
lamentu Europejskiego lista
– 250 000,– zł (Europejski
zadań współfinansowanych
Funduszu Społeczny),
ze
środków unijnych wydłu8. Realizacja
Programu
ży się kilkakrotnie, a nam
Integracji Społecznej –
wszystkim
będzie się żyło
Pani Danuta Hübner Komisarz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
231 151,– zł (Poakcesyjlepie i dostatniej.
oraz wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, Warszawa 2009
19

Nasza Gmina – nr 42–43 /maj–sierpień 2009/

Spotkanie z historią
W dniu 15 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Ciepielowie odbyło się spotkanie z Panem Kazimierzem
Niedzielą, regionalistą, znawcą historii naszego regionu.
Wykład pod tytułem „Historia Regionu” został zorganizowany w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej finansowanego z projektu środków Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Pan Kazimierz
Niedziela przybliżył zgromadzonemu audytorium wydarzenia czasów wojennych szczególnie historie prześladowanej ludności. Do wykładu dołączył kilka zdjęć z lat
40. i 50. XX wieku, które szczególnie przyciągnęły uwagę słuchaczy. Historyk posłużył się również statystykami
zawierającymi dane dotyczące miejscowych kapliczek
oraz przydrożnych krzyży. Wyjaśnił również pochodzenie
gminnych miejscowości.
Zgromadzeni słuchacze z zainteresowaniem wysłu-

Żyjmy zdrowo i wesoło
Uczniowie klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wielgiem w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009
uczestniczyli w realizacji programu autorskiego pt. „Żyjmy
zdrowo i wesoło”. Przystępując do pisania tego programu
sięgnęłam do fachowej literatury tego tematu i okazuje się,
że zdrowie człowieka zależy w 10% od profilaktyki i medycyny, a w 53% od naszego stylu życia. Mając te dane
na uwadze postanowiłam: wyposażyć uczniów w wiedzę
i umiejętności niezbędne do podejmowania słusznych
wyborów dla poprawy własnego zdrowia, wszechstronną
edukację prozdrowotną z zastosowaniem metod aktywizujących, kształtować w jednostkach, rodzinie i społeczeństwie poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie,
zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
realne i atrakcyjne możliwości dokonywania słusznych
wyborów.
Działania dydaktyczno-wychowawcze z tego zakresu
prowadziłam na obszarze trzech bloków tematycznych:
1. promocja zdrowia, 2. higiena osobista, 3. zdrowy styl
odżywiania. W ramach pierwszego bloku przeprowadziłam zajęcia dydaktyczne, na których uświadomiłam
uczniom, że dobrze być zdrowym. Zorganizowałam spotkanie z pielęgniarką, na którym uczniowie zapoznali się
z wiedzą na temat „Profilaktyki chorób i nałogów”.
Drugi blok tematyczny realizowałam w ramach programu
edukacji w zakresie higieny jamy
ustnej i higieny ciała. Zajęcia te
koncentrowały się na profilaktyce (fluoryzacji zębów, nauce
prawidłowego
szczotkowania,
codziennej higieny zębów i własnego ciała). Uczniowie poprzez
te działania uświadomili sobie,
że są odpowiedzialni za zdrowie
20

chali wykładu, który zawierał dla większości ciekawostki, o których jednak każdy mieszkaniec naszego regionu
w większym bądź mniejszym stopniu powinien wiedzieć.
Spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem,
przy którym oczywiście nie brakowało pytań do znakomitego wykładowcy.
Renata Gołębiowska-Ambrozik
swoich zębów, dziąseł i całego ciała. W ramach tego programu uczniowie uczestniczyli w konkursie plastycznym
pt. „Zęby myj, radośniej żyj”, którego organizatorem była
Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna. Wzięli
również udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu na etapie powiatowym z piosenką pt. „Zdrowy
dziecięcy blues”, którą zaśpiewał Kamil Lenart pozostali
uczniowie wykonywali układ choreograficzny.
Trzeci blok tematyczny cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ oprócz zajęć teoretycznych uczniowie
wykonywali zadania praktyczne. Na zajęciach edukacyjnych po zapoznaniu się z wiedzą na temat „Jak dostarczyć
naszemu organizmowi potrzebnych witamin”, które są
niezbędne dla naszego zdrowia uczniowie robili różne surówki z warzyw, sałatki owocowe, kanapki i desery. Wykonane przez siebie posiłki smakowały najlepiej, a później
były przenoszone na grunt swojego domu i swojej rodziny. Dużo czasu poświęcałam również na to, aby uczniowie
ograniczali kupowanie i spożywanie chipsów, snaków czy
napojów, które zawierają barwniki i konserwanty. Uświadomiłam dzieciom, że te produkty nie mają witamin, że
zawierają sztuczne barwniki i konserwanty, które w nadmiarze mogą szkodzić naszemu zdrowiu.
Do realizacji tego programu wdrożyłam rodziców swoich uczniów, wyjaśniając im na spotkaniu o celach i założeniach tych działań. Rodzice odebrali to bardzo pozytywnie. Po każdym przeprowadzonym
bloku edukacyjnym odwiedzaliśmy dom jakiegoś kolegi, gdzie
rodzice prowadzili gospodarstwo
ekologiczne. Tam spożywaliśmy
produkty, które były wykonane
domowym sposobem np. masło,
twaróg, miód, wędlina, warzywa
i owoce. Mieliśmy również sposobność zapoznać się z procesami
ich powstawania.
Zofia Pilecka
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Mamo, Tato bawcie się ze mną!
Tak udanej imprezy dawno w Ciepielowie nie było. W niedzielę 31 maja
na miejscowym stadionie sportowym
odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem
„Mamo, Tato bawcie się ze mną”. Organizatorami festynu byli: Wójt Gminy
Ciepielów oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Impreza zrealizowana została ze środków unijnych
programu integracji społecznej.
Festyn łączył w sobie trzy uroczystości: Święto Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka. Był to
więc prezent dla dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców gminy Ciepielów.
Impreza poprzedzona była długimi przygotowaniami
i wymagała ogromnej pracy ze strony nauczycieli. Już
kilka tygodni przed festynem opracowywali regulaminy
konkursów, które odbyły się zarówno przed, jak i w czasie trwania festynu. Całość była dokładnie zaplanowana
tak, aby w niedzielę około południa wszystko było dopięte
na ostatni guzik. Począwszy od wystroju sceny, poprzez
przygotowanie stoisk promujących kulturę naszego regionu, a skończywszy na upominkach dla dzieci.
Największą niespodziankę sprawiła nam pogoda. Niedzielny poranek przywitał nas deszczem i silnym wiatrem.
Przy takiej pogodzie odbywały się wszystkie prace przygotowawcze: dekoracja sceny, rozkładanie
namiotów i sprzętów
do grillowania oraz
zwożenie krzeseł i stolików. Jedynie błagalne
spojrzenia ku niebu, na
próżno szukające słońca i myśli, że musi się
udać, dodawały wszystkim nadziei i otuchy. Ku
naszej radości godzina
1400 przywitała nas słońcem i piękną pogodą.
Wtedy już było pewne,
że impreza będzie udana. Równie miłą niespodzianką była frekwen-

cja, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Takich
tłumów i takiej ilości aut zaparkowanych wokół stadionu
Ciepielów jeszcze nie widział. Stadion wyglądał imponująco. Każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. Najmłodsi mogli
bez ograniczeń i co najważniejsze za darmo – bawić się
w dmuchanym zamku, suchym basenie z piłeczkami oraz
jeździć na karuzelach. Ponadto na dzieci czekały odpustowe stragany, kuszące rozmaitością zabawek oraz balony
będące nieodłącznym elementem rodzinnych festynów.
Punktualnie o godzinie 14.00 na scenie pojawili się Wójt
Gminy Artur Szewczyk, Dyrektor ZPO Elżbieta Giemza
oraz Wicedyrektor PSP w Ciepielowie Małgorzata Rusinowska, którzy powitali zebranych i dokonali oficjalnego
otwarcia festynu. Na wstępie wręczono nagrody za konkurs na logo festynu. Zwycięzcą została Justyna Górmińska, uczennica klasy III
gimnazjum, której logo
będzie odtąd znakiem
firmującym kolejne festyny rodzinne.
Następnie odbyły
się prezentacje dzieci ze wszystkich szkół
z terenu Gminy Ciepielów. Jako pierwsi
wystąpili uczniowie ze
Szkoły Podstawowej
w Bąkowej, którzy zaprezentowali
bardzo
ciekawy układ taneczny i występy solistów.
Szkołę
Podstawową
w Ciepielowie repre-
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zentował chór szkolny oraz zespół taneczny z klas III,
który wykonał dwa tańce – kujawiaka i krakowiaka.
W dalszej części wystąpił zespół ludowy „Ulijanki”
ze Szkoły Podstawowej w Wielgiem oraz chór i solistki z gimnazjum w Ciepielowie. Każde dziecko,
które prezentowało się na scenie otrzymało upominek
z okazji Dnia Dziecka – pluszową maskotkę. Występy
dzieci przeplatane były konkursami – na najładniejszą fryzurę i sportowym „STONG – MEN”. W międzyczasie ogłoszono wyniki konkursów literackiego
i plastycznego pod wspólnym tytułem „Moje wakacyjne marzenia”. W konkursie literackim w kategorii
klas IV–VI, pierwsze miejsce zdobyła Karolina Wojciechowska, uczennica klasy VI PSP w Ciepielowie,
zaś w kategorii klas gimnazjalnych – Iwona Maziarz
uczennica klasy I. W konkursie plastycznym I miejsce zajęli: Wiktoria Leszczyńska – przedszkole samorządowe, Mateusz Mazurek – PSP w Ciepielowie
i Krzysztof Jędraszek PSP w Ciepielowie.
Festyn był też okazją do złożenia gratulacji i podziękowań uczennicom, dzięki którym głośno zrobiło
się o Ciepielowie na całym Mazowszu. Monika Borach uczennica VI klasy PSP w Ciepielowie została
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego, Milena Nowak z klasy III gimnazjum uzyskała
tytuł finalisty tegoż konkursu. Podziękowania i gratulacje złożył Wójt, który był zarazem fundatorem
wspaniałych nagród dla obu uczennic.
Po zakończeniu prezentacji szkół oraz rozstrzygnięciu konkursów dla dzieci przyszedł czas na
prawdziwą zabawę. Dzieci obejrzały przedstawienie
muzyczne „Mysz i kot w cyrku” oraz „Smerfuj na
całość”. Pełne humoru spektakle rozbawiły nie tylko najmłodszych, ale także licznie zgromadzonych
wokół sceny dorosłych. Festyn rodzinny był też doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku kulturalnego naszej gminy. Na specjalne przygotowanym
stoisku można było obejrzeć wystawę rękodzieła
ludowego. Rzeczywiście było czym się pochwalić.
Haftowane obrusy i serwety, kompozycje kwiatowe
z bibuły, różnobarwne kilimy, papierowe cuda oraz
wiele innych wspaniałości przykuwały uwagę przechodniów. Zgromadzone rękodzieła ludowe oceniała
specjalna komisja, która wyróżniła następujące prace: w kategorii dzieci: Marzenę Wąsiel PSP Bąkowa, Milenę Maziarz PG Ciepielów i Karolinę Figurę
PSP Wielgie; w kategorii dorosłych: Marię Skupień
z Wielkiego, Agnieszkę Kowalską z Ciepielowa, Helenę Nowotnik z Wielgiego, Jolantę Bartos z Chotyz,
Jadwigę Balcerowską z Kałkowa i Marię Łyczak
z Wielgiego. Twórcy wyróżnionych prac otrzymali
atrakcyjne nagrody – obrusy i filiżanki.
Oprócz uciech typowych dla ducha znalazły się
i te dla ciała. Jedną z najciekawszych atrakcji było
stoisko z potrawami regionalnymi, które okazało się
prawdziwym hitem festynu. Takich przysmaków trudno by szukać w najlepszych restauracjach. Na stołach
nakrytych haftowanymi obrusami i serwetkami pre22
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zentowały się: kulebiaki, marchwiaki, kapusta z grochem,
rozmaite pierogi, kugiel, pyzy, wykwintne ciasta i wiele
innych smakołyków, na wspomnienie których człowiekowi cieknie ślinka. Uroku dodawały pęta swojskiej kiełbasy, kaszanki, ogromna szynka wiejska oraz wyglądające
z wiklinowych koszyków okazałe bochny chleba. Przynie-

sione pyszności walczyły z tytuł najlepszej potrawy regionalnej i puchar wójta Gminy Ciepielów. Zwycięzcą tego
konkursu została pani Grażyna Bańcerowska z Kałkowa,
której kulebiaki i marchwiaki nie miały sobie równych.
W nagrodę otrzymała obrus, filiżanki, komplet ściereczek,
a przede wszystkim puchar wójta.
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Osoby wyróżnione również otrzymały obrusy i filiżanki, a pozostali uczestnicy – komplety ściereczek kuchennych. Nie mniej atrakcyjnie prezentowało się stoisko
z ciastami. Mamy naszych uczniów, które przygotowały
te pyszności mogłyby z powodzeniem konkurować z najlepszymi cukierniami. Nic więc dziwnego, że ciasta rozprzedano błyskawicznie. Niewątpliwie przyczyniły się do
tego też spryt mam z Rady Rodziców, które poradziłyby
sobie nawet z najmniej chodliwym towarem. Do spożywanych słodkości można było nabyć gorącą kawę i herbatę.
Zwolennicy bardziej konkretnych potraw mogli zakupić
tradycyjną kiełbasę z grilla. Należy dodać, że cały dochód
uzyskany ze sprzedaży potraw regionalnych, ciast i kiełbasek zasilili konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ciepielowie. Uwieńczeniem festynu był koncert
zespołu muzycznego „Dynamic”, którego porywająca muzyka zachęciła do tańca zarówno dzieci jak i dorosłych.
Zachód słońca i wieczorny chłód przypomniał wszystkim,
że czas zakończyć dzień. Dzień, który na długo pozostanie
we wspomnieniach, zwłaszcza tych najmłodszych. Tłumy ludzi i rozradowane twarze dzieci i rodziców świadczą o tym, że zapotrzebowanie na tego typu imprezy jest
ogromne i należy je kontynuować.
Serdeczne podziękowanie kierujemy do pana wójta Artura Szewczyka za wspieranie naszych działań i sponsorowanie licznych nagród. Dziękujemy także innym pracownikom urzędu Gminy: Anecie Wyrwich – koordynatorowi
projektu oraz Sławomirowi Matysiakowi i Marianowi
Tarce za pomoc w technicznej organizacji imprezy. Szczególnie gorąco dziękujemy rodzicom, którzy wykazali wiele inicjatywy i wspierali nas swoimi działaniami podczas
przygotowań: Elżbiecie i Dariuszowi Siepietowskim, Alicji i Krzysztofowi Rogozińskim, Dorocie i Krzysztofowi
Siepietowskim, Danucie i Tadeuszowi Borochom, Arturowi Pietrzykowi, Marianowi Kosiorowi, Piotrowi Pajączkowskiemu i Jerzemu Grykce oraz wszystkim mamom,
które dostarczyły własnoręcznie przygotowane ciasta.
Słowa podziękowania kierujemy również do ks. proboszcza St. Sławińskiego, który z humorem i bardzo skutecznie
zachęcał mieszkańców naszej parafii do udziału w festynie. Celem nadrzędnym festynu „Mamo, Tato bawcie się
ze mną” była integracja społeczności naszej gminy oraz
zachęcanie rodzin do spędzania razem czasu i wspólnej
zabawy. I to nam się w 100% udało.
Małgorzata Rusinowska
24
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Dofinansowanie dla Kościoła w Ciepielowie
3,6 miliona złotych przyznał Sejmik Województwa
Mazowieckiego na remont i modernizacje mazowieckich
zabytków. Dofinansowanych zostało łącznie 148 projektów, z czego 17 z regionu radomskiego na łączną kwotę
dotacji 455 tysięcy złotych dla Kościołów w regionie radomskim.

zwaniem świętego. Jana Chrzciciela w Radomiu – kwota
dofinansowania 40 tysięcy złotych (źródło artykuł Echa
Dnia).
Prace w Kościele w Ciepielowie przebiegają zgodnie
z przyjętym harmonogramem, po ustawieniu rusztowań,
w pierwszej część kościoła przystąpiono już do prac restauratorsko-konserwacyjnych. Prezentujemy pierwsze
zdjęcia z wykonanych prac. Już w tej chwili jakość wykonanych prac artystyczno-malarskich po prostu zapiera
dech w piersi, końcowy efekt będzie wręcz niesamowity.
„Już po raz kolejny udzielamy wsparcia na renowację i konserwację mazowieckich zabytków” – podkreśla marszałek
województwa mazowieckiego. – Wśród
wybranych projektów jest wiele małych kościółków, których modernizacja często nie
byłaby możliwa bez dodatkowego wsparcia.
Trzeba pamiętać, że wiele z nich to mazowieckie zabytki sztuki sakralnej, o które
jako samorząd województwa musimy dbać.
Dzięki otrzymanym dotacjom możliwe jest
między innymi odrestaurowanie ołtarzy,
wykonanie prac restauratorsko-konserwatorskich zabytkowych ambon, dzwonnic
i wież. Niejednokrotnie pomoc ta jest ostatnią szansą na uratowanie tych budowli.
Wśród największych beneficjentów znalazły się następujące projekty: konserwacja
polichromowanego stropu w kościele – projekt Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Zygmunta w Szydłowcu –
kwota dofinansowania 60 tysięcy złotych,
roboty konserwacyjno-rewaloryzacyjne kościoła – projekt Parafii Rzymskokatolickiej
Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie – kwota dofinansowania 60 tysięcy złotych, konserwacja neogotyckiego kościoła
katedralnego w Radomiu – (III etap) – projekt Parafii Katedralnej Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Opieki
Najświętszej Maryi Panny w Radomiu –
kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych
oraz renowacja i konserwacja elementów ceglanych i kamiennych od ulicy Grodzkiej –
projekt Parafii Rzymskokatolickiej pod we25
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Inne tegoroczne inwestycje
Oprócz wodociągów i dróg podejmujemy działania
w innych zakresach działalności gminy. Do tej pory zrealizowaliśmy między innymi:
1. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego –
70 000,– zł – kolejny etap dobudowy nowych punktów oświetlenia ulicznego został zrealizowany, kolejne
inwestycje w tym zakresie, które na dobre zaspokoją
potrzeby mieszkańców gminy zaplanowane zostały na
rok przyszły.

4. Budowa placu zabaw dla dzieci w Bąkowej –
40 000,– zł zadanie zostało w całości wykonane, plac
zabaw usytuowano na terenie PSP w Bąkowej, i tu
stanowi on uzupełnienie wcześniej wykonanego kompleksu sportowego boisk wielofunkcyjnych.
5. Wykonanie tablic sołeckich – 30 000,– zł – wszystkie
sołectwa otrzymały już nowe tablice sołeckie, wreszcie
od wielu lat zgłaszana przez sołtysów potrzeba zainstalowania tablic informacyjnych w sołectwach została
zrealizowana.
2. Wymiana centralnego ogrzewania w PSP Bąkowa –
50 615,– zł, w związku z niedogrzewaniem sal lekcyjnych przez mocno wyeksploatowany, przestarzały
system centralnego ogrzewania w tym roku doraźnie
dokonaliśmy wymiany części centralnego ogrzewania w salach i pomieszczeniach gdzie odnotowywano
najniższe temperatury, zrealizowane zadanie w sposób
wyraźny poprawiło ciepłotę pomieszczeń szkolnych,
jednocześnie wpłynęło na oszczędności w opale.
3. Budowa placu zabaw dla dzieci w Wielgiem –
40 000,– zł – zadanie zostało w całości wykonane,
z urządzeń placu zabaw każdego dnia do woli mogą
i korzystają dzieci z Wielgiego i okolic. Wyposażenie
placu zabaw uzupełniło bogatą ofertę zabaw dla dzieci
domu kultury w Wielgiem.

26

Inne zadania przewidziane w budżecie do realizacji zostaną po rozstrzygnięciu możliwości uzyskania dotacji
wykonane niezwłocznie. Zaplanowaliśmy wykonanie
jeszcze w tym roku następujących inwestycji:
6. Zakup samochodu strażackiego z przeznaczeniem
dla OSP Ciepielów, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego ford
z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego.
7. Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie – na
to zadanie, w ramach którego zamierzamy wymienić
wszystkie podłogi
w szkle podstawowej, złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie do
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
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8. 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. Złożyliśmy stosowny wniosek o dofinansowanie, który po wstępnej
analizie wykazał potrzebę dokonania zmiany planu
odnowy miejscowości Wielgie i rozszerzenie zakresu
rzeczowego planu na lata 2008–2015. Wniosek czeka
na rozstrzygnięcie komisji oceniającej.
9. Budowa ogródka zabaw dla dzieci przedszkolnych
w Ciepielowie wraz z ogrodzeniem (przy budynku
stacjonarnym przedszkola w Ciepielowie) 60 000,– zł –
przy największym przedszkolu w gminie wreszcie zostanie wybudowany nowoczesny plac zabaw dla dzieci.
Dotychczasowy plac nie spełniający już żadnych norm
w zakresie bezpieczeństwa zostanie zdemontowany.
Nowy plac zostanie urządzony z tyłu budynku zerówki. Na przedszkolaków już we wrześniu będzie czekała
wspaniała niespodzianka.

10. Budowa placu zabaw dla dzieci w Antoniowie wraz
z ogrodzeniem (przy budynku remizy strażackiej
w Antoniowie – 50 000,– zł, – rezygnujemy z zadania
budowa boisk sportowych w Antoniowie, w to miejsce
wprowadzamy budowę placu zabaw. Budowa boisk
została wycofana z budżetu z uwagi na niemożliwość
uzyskania gruntu pod boisko za budynkiem remizy
strażackiej. Właściciel działki zaproponował niemożliwą do zaakceptowania przez gminę kwotę sprzedaży.
Ponadto Urząd Marszałkowski wycofał się w związku
z kryzysem z dofinansowania budowy boisk.
11. Budowa boiska w Świesielicach – 30 000,– zł, wykonanie mini boiska do koszykówki (rozszerzenie dotychczasowej płyty do boiska na dwa kosze oraz wykonanie
młodzieżowego boiska do piłki nożnej. Miejmy nadzieję, że wykonane boiska umożliwią dzieciom i młodzieży ze znacznie oddalonych od Ciepielowa Świesielic,
uprawianie gry w piłkę nożną i koszykówkę.
12. Zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Antoniowie – 11 000,– zł, z przeznaczeniem na wyposażenie
świetlicy wiejskiej w Antoniowie, pod opieką biblio-

teki. Wreszcie uruchomimy długo oczekiwaną przez
mieszkańców okolicznych miejscowości bezpłatną
kawiarenkę internetową. W tej części gminy z uwagi
na brak kabla światłowodowego występuje najgorszy
dostęp do internetu, teraz to się zmieni.
13. Zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wielgiem – 13 000,– zł, z przeznaczeniem na wyposażenie
Domu Kultury w Wielgiem. Zakupiony sprzęt komputerowy zastąpi przestarzałe komputery stanowiące dotychczas wyposażenie bezpłatnej kawiarenki internetowej w domu kultury w Wielgiem.

14. Zakup komputerów do gabinetów logopedycznych –
5 000,– zł (po jednym do gabinetów logopedycznych
w Bąkowej i Ciepielowie). W terapii logopedycznej
co roku bierze udział prawie 100 uczniów z terenu
całej gminy. Aby podnieść pani logopedzie komfort
pracy, a także jeszcze bardziej uprofesjonalnić zajęcia
logopedyczne cieszące się dużym uznaniem naszych
rodziców.
15. Zakup komputera dla potrzeb ewidencji ludności –
5 500,– zł, dostosowanie ewidencji ludności do informatycznej ewidencji ludności. Dzięki zakupowi komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem skróci
się czas oczekiwania na dokumenty z zakresu ewidencji ludności, teraz wszelkiego rodzaju metryki, akty
urodzeń, małżeństwa itp. otrzymamy od ręki bez straty
czasu na ich ręczne wykonanie.
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16. Organizacja uroczystości pod Dąbrową i uroczystości 70-lecia wybuchu II wojny światowej –
20 000,– zł, między innymi wykonanie oświetlenia
parkowego przy mogile żołnierskiej w Dąbrowie.
17. Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku na przedszkola w Ciepielowie – 10 370,– zł.
Ostatnie ulewy oraz korozja dotychczasowego pokrycia dachowego spowodowały pilną potrzebę przeprowadzenia remontu.

18. Dostosowanie budynku domu kultury w Pcinie do
zajęć fizjoterapeutycznych – 40 000,– zł. W związku z projektem uruchomienia w roku 2010 zabiegów
rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych w Pcinie, jako
pierwsze wykonane zostaną prace remontowo-dostosowawcze, następnie przewidujemy zakup wyposażenia związanego z funkcjonowaniem gabinetu masażu,
rehabilitacji i fizjoterapii.

Z podwórka na stadion
Pod takim hasłem od 16 marca do 30 maja
realizowane były we wszystkich szkołach naszej gminy pozalekcyjne zajęcia z piłki nożnej, finansowane ze środków Poakcesyjnego
Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.
Program został opracowany przez nauczycieli
wychowania fizycznego, a głównym koordynatorem projektu była dyr. Zespołu Placówek
Oświatowych w Ciepielowie pani Elżbieta
Giemza.
W zajęciach uczestniczyło 177 uczniów
z klas II–VI ze szkół podstawowych i klas I–III
gimnazjum. W wyniku przebytego cyklu szkoleniowego uczniowie zapoznali się ze specyfiką
i mechanizmem gry w piłkę nożną: opanowali
sposoby poruszania się po boisku, podania,
przyjęcia i prowadzenie piłki, różne techniki strzału na
bramkę, grę ciałem i głową. Zapoznali się z zasadami
ustawienia się na boisku w trakcie atakowania i bronienia.
Dzieci zapoznały się również i przyswoiły podstawowe
przepisy gry w piłkę i mini piłkę nożną. Opanowały także mechanikę sędziowania podczas meczów piłkarskich.
Poza zajęciami instruktażowymi dzieci uczestniczyły
w dwóch jednodniowych gminnych turniejach piłkarskich
oraz jednym turnieju dwudniowym połączonym z noclegiem i dyskoteką.

Uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach i turniejach
piłki nożnej pozwoliło dzieciom na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, podwyższenie swojej sprawności
fizycznej i ruchowej, rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie i zespole, ukształtowanie właściwych postaw
w sytuacji zwycięstwa lub porażki zgodnie z zasadami
„fair play” oraz integrację społeczną z uczniami sąsiednich szkół.
Klasyfikacja końcowa cyklu turniejów przedstawiała
się następująco: Szkoły Podstawowe: kategoria dziewcząt klasy V–VI: I miejsce PSP Wielgie, II miejsce PSP
Ciepielów A, III miejsce PSP Bąkowa, IV miejsce PSP Ciepielów B, kategoria chłopców klasy V–VI: I miejsce PSP Wielgie, II miejsce PSP
Ciepielów, III miejsce PSP Bąkowa, IV miejsce
PSP Ciepielów B, kategoria dziewcząt klasy
IV i młodsi: I miejsce PSP Ciepielów, I miejsce
PSP Wielgie, III miejsce PSP Bąkowa, kategoria chłopców klasy IV i młodsi: I miejsce PSP
Bąkowa, II miejsce PSP Wielgie, III miejsce PSP
Ciepielów. Gimnazjum: kategoria dziewcząt:
I miejsce drużyna z Wielgiego, II miejsce drużyna z Bąkowej, III miejsce drużyna z Ciepielowa,
kategoria chłopców: I miejsce drużyna z Wielgiego, II miejsce drużyna „Mistrzów”, III miejsce drużyna „Bąkowa 3”, IV miejsce drużyna
„Bąkowa 2”, V miejsce drużyna z Kałkowa.
Zbigniew Opalski, Piotr Siebyła
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Przygoda dziecięcych marzeń – Zielona Szkoła 2009
W dniach 10–15 maja 32 dzieci z klas czwartych i piątej „a” Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie
uczestniczyło w zajęciach Zielonej Szkoły w miejscowości
Jastrzębia Góra. Wyjazd poprzedzony był kilkumiesięcznymi przygotowaniami prowadzonymi przez nauczycielkę
Agnieszkę Kowalską. Taka forma wypoczynku połączona
z nauką, w naszej szkole zorganizowana została po raz
pierwszy. W czasie pobytu opiekę nad dziećmi sprawowali nauczyciele Agnieszka Kowalska, Danuta Kozieł, Zofia
Kucharska i Piotr Nowakowski.
Głównym celem przedsięwzięcia było poznanie przyrody,
ukształtowania terenu okolic Jastrzębiej Góry, Słowińskiego
Parku Narodowego i zabytków Trójmiasta. Ważna stała się
również integracja grupy i budzenie szacunku dla przyrody.
Realizacji tych celów sprzyjało miejsce pobytu – ciekawe
pod względem turystycznym, a przede wszystkim różnorodność zaproponowanych uczestnikom Zielonej Szkoły zajęć
krajoznawczych i edukacyjno-wychowawczych.
W niedzielę we wczesnych godzinach rannych rozpoczęła się nasza przygoda. Podróż pociągiem dostarczyła uczestnikom wyjazdu wielu wrażeń, niektórzy po
raz pierwszy jechali tym środkiem lokomocji. Późnym
popołudniem dotarliśmy do celu. Zakwaterowaliśmy się
w Ośrodku Wczasowym „Klif”. Ośrodek położony jest
w zacisznej części Jastrzębiej Góry, niedaleko od Morza
Bałtyckiego. Pokoje były przytulne, przy budynku znajdowało się boisko, a obok stołówka. W kolejnych dniach
przekonaliśmy się, że każdy spożywany tam posiłek był
prawdziwą ucztą.

Poniedziałek był pierwszym dniem naszych zajęć,
uczestniczyliśmy w pokazie pracy psów z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie, wysłuchaliśmy informacji na temat pracy strażników granicy kraju na morzu.
Psy na naszych oczach szukały
narkotyków oraz ładunków wybuchowych. Największy z wilczurów wabiący się Czart wraz
z żołnierzami przedstawili pogoń
i złapanie przestępcy przez psa.
Pokaz ten wszystkim się bardzo
podobał, a na jego zakończenie
wspólnie z pogranicznikami i ich
psami zrobiliśmy sobie zdjęcie. Po
południu zapoznaliśmy się z okolicą Jastrzębiej Góry. Udaliśmy się
na spacer wzdłuż plaży, podziwialiśmy ogrom, a jednocześnie piękno polskiego morza. Na pamiątkę
zabraliśmy kamyczki i muszelki
znad brzegu morskiego.
Następnego dnia wyjechaliśmy
na wycieczkę do Słowińskiego
Parku Narodowego. Autokarem
dotarliśmy do Rąbki, następnie
melexami do podnóża Góry Łąckiej. Tutaj rozpoczęła się nasza
wędrówka po piasku ruchomych
wydm. Wędrówka trudna, ale satysfakcjonująca. Podziwialiśmy
29
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piękno i niezwykłość krajobrazów. Poznawaliśmy roślinność przemierzanych terenów. Dotarliśmy do plaży – po
prawo wydmy, po lewo morze – ekscytujące przejście. Po
kilku godzinach wróciliśmy z powrotem do Rąbki i pojechaliśmy do Łeby. Obejrzeliśmy kutry zacumowane w porcie rybackim, zakupiliśmy pamiątki i udaliśmy się do autokaru. Ostatnim punktem programu było zwiedzenie Zamku
w Krokowej, gniazda rodowego jednej z najstarszych szlacheckich rodzin kaszubskich. Zmęczeni, jednak pełni wrażeń i szczęśliwi wróciliśmy do Jastrzębiej Góry.
Kolejnym punktem programu Zielonej Szkoły była
wizyta w Fokarium na Helu, gdzie przebywają foki znalezione na polskim wybrzeżu. Obserwowaliśmy karmienie i tresurę tych zwierząt, które posłusznie wykonywały
polecenia swoich treserów. Niezapomnianą przygodą był
w tym dniu rejs statkiem po Morzu Bałtyckim. Wieczorem
poszliśmy na plażę i podziwialiśmy piękno zachodzącego
słońca. Woda lśniła tysiącami barw, fale stroszyły swoje
grzywki, a my staliśmy oniemieli z zachwytu.
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W czwartek wyruszyliśmy na podbój Trójmiasta. Najpierw odwiedziliśmy Westerplatte, miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. Nasz przewodnik opowiedział nam o tragicznych wydarzeniach z września 1939
roku. W naszych głowach kołatała myśl: NIGDY WIĘCEJ
WOJNY! Na pamiątkę pobytu wykonaliśmy zdjęcie przy
Pomniku Obrońców Wybrzeża. Później pojechaliśmy do
Gdańska gdzie spacerowaliśmy uliczkami Starego Miasta. Widzieliśmy stojący przy Długim Pobrzeżu nad Motławą Żuraw pełniący funkcję bramy miejskiej i dźwigu
portowego. Przed Dworem Artusa podziwialiśmy fontannę Neptuna. Następnie pokonaliśmy około 500 schodów
i wspięliśmy się na wieżę Kościoła Mariackiego, skąd
podziwialiśmy przepiękne widoki na morze, miasto i dalszą okolicę. Po zejściu oglądaliśmy bogactwo zdobień
i kunszt świątyni. Wciąż towarzyszyła nam barwna opowieść przewodnika. O godzinie 14 rozpoczęliśmy zajęcia
na temat Niezwykłych ssaków morskich w Akwarium
Gdyńskim. Wypełniliśmy karty pracy i poznaliśmy wielu
fascynujących i strasznych mieszkańców mórz. Po lekcji
oglądaliśmy akwaria z mieszkańcami wód. Z zaintereso-
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waniem obserwowaliśmy zarówno maleńkie złote rybki
i ogromne stwory budzące strach. Urzekła nas barwność
i różnorodność raf koralowych. Wielu emocji dostarczyła
Sala Mokra, gdzie można było zamoczyć rękę i dotknąć
pływających ryb. Na zakończenie dnia pojechaliśmy do
Sopotu, tam naszym oczom ukazał się Krzywy Domek,
który wśród uczestników wzbudził duże zdziwienie. Smagani chłodnym wiatrem, spacerowaliśmy na sopockim
molo i rozkoszowaliśmy się widokiem morza, przepięknej
plaży i Domów Zdrojowych. Wracając do Jastrzębiej Góry
widzieliśmy wiatraki tworzące Farmy Wiatrowe.
W ostatnim dniu naszego pobytu w Zielonej Szkole poszliśmy do Latarni Morskiej w Rozewiu.
Poznaliśmy jej przeznaczenie, zasady
funkcjonowania i wspięliśmy się na taras
widokowy. Piesza wędrówka zdziałała
swoje – zgłodnieliśmy! Pokrzepieniem
dla nas była potrawa regionalna „Kociołek kaszubski”, zjedzona w urokliwej
tawernie z szantami w tle. W drodze powrotnej przemierzyliśmy wąwóz Lisi Jar,
z którym wiąże się wiele poznanych przez
nas legend. Aby uwiecznić nasz pobyt
w Jastrzębiej Górze, wykonaliśmy fotki
przy pomniku Gwiazda Północy, usytuowanym na najbardziej wysuniętym na
północ skrawku Polski.

Przedstawione atrakcje przeplatane były zajęciami
edukacyjnymi, wzbogacającymi uczniów w wiedzę dotyczącą oglądanych miejsc i obserwowanych zjawisk. Dzieci uczestniczyły w zajęciach praktycznych np. w urzędzie
pocztowym. Chętnie spędzały czas na rozgrywkach sportowych oraz dyskotekach, które dawały im wiele radości
i możliwości zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych.
Po tych wszystkich opisanych atrakcjach, w piątek wieczorem, niestety, nasza nadmorska eskapada zakończyła
się wyjazdem do domu. Zielona Szkoła to wspaniała, pouczająca przygoda. Szkoda, że tak szybko się skończyła.
Składamy serdeczne podziękowania
Panu Stanisławowi Lenardowi Prezesowi
Spółki „Lenard” w Puławach, darczyńcom na rzecz Wolontariatu działającego przy naszej szkole. Środki finansowe
przekazane przez Państwa umożliwiły
udział większej ilości dzieci w wyjeździe
do Zielonej Szkoły w Jastrzębiej Górze.
Państwa zrozumienie, chęć niesienia pomocy wywołały uśmiech i radość na niejednej dziecięcej twarzy.
Agnieszka Kowalska –
organizator Zielonej Szkoły
Łukasz Szewczyk –
uczeń kl. Va, uczestnik Zielonej Szkoły
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Nowo złożone wnioski o dofinansowanie unijne
Zgodnie z przyjętą zasadą aby pozyskać jak największą
ilość środków z zewnątrz, w ostatnim czasie złożyliśmy
kilka nowych wniosków o dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej. „Człowiek – najlepsza inwestycja”.
Wnioski złożone do dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowaliśmy dwa wnioski na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla przedszkolaków
w placówkach w Ciepielowie i Wielgiem.
1. Projekt dla przedszkola w Ciepielowie pn. „Dajmy
szanse naszym dzieciom – polski przedszkolak przyszłością Europy” przewiduje realizację zadań: zajęcia
z rytmiki, zajęcia logopedyczne, zajęcia z języka angielskiego, spotkania z teatrem, zajęcia artystyczne,
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, terenowe wycieczki
dydaktyczne i integracyjne, zorganizowanie Dni Otwartych Przedszkola. Wartość projektu, który ma być realizowany przez okres dwóch lat wynosi 263 121,– zł.
Prawie wszystkie środki pochodzić będą z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, gmina zapewnia jedynie
1,5% wkład własny stanowiący 3 946,82 zł.
2. Projekt dla przedszkolaków w Wielgiem pn. „Mały
przedszkolak – mądry i wesoły Polak” przewiduje do
realizacji podobne zajęcia, co projekt z Ciepielowa. Dodatkowo zaplanowano wyjazdy dla dzieci na basen. Wartość projektu wynosi: 250 039,– zł przez okres dwóch
lat. Prawie wszystkie środki pochodzić będą z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, gmina zapewnia jedynie
1,5% wkład własny stanowiący 3 750,59 zł. W ramach
projektów przewidziano również zakup odpowiedniego
wyposażenia i materiałów dydaktycznych niezbędnych
do prawidłowego przeprowadzenia zaplanowanych
zadań. Obecnie obydwa wnioski przeszły pomyślnie
pierwszy etap oceny formalnej złożonych wniosków.
Na zajęcia pozalekcyjne we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, złożyliśmy jeden duży wniosek „Nauka drogą do sukcesu” na
kwotę 504 104,– zł, z czego udział własny gminy to kwota
15 950,– zł. Projekt skierowany jest do 486 uczniów naszej
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gminy, a ma na celu organizację
zajęć pozalekcyjnych a w ich
trakcie podniesienie i rozbudzenie zainteresowania edukacyjnego i poznawczego uczniów. Zajęcia będą odbywały się na terenie
wszystkich szkół gminy.
Kolejnymi złożonymi wnioskami są trzy wnioski na
realizację w szkołach na terenie gminy dodatkowych specjalistycznych kursów językowych z języka angielskiego i niemieckiego z Priorytetu IX Działanie 9.5 oddolna
inicjatywa edukacyjna na obszarach wiejskich, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane
do oceny merytorycznej. Dzieci ze Szkół Podstawowych
na terenie Gminy Ciepielów. Do przeszkolenia będzie 30
dzieci w dwóch grupach szkoleniowych po 15 osób. W ramach projektu otrzymają podręcznik niezbędne do nauki.
Wartość projektu – 46 943,– zł. Młodzież z Gimnazjum.
Do Przeszkolenia będzie 30 osób w dwóch grupach szkoleniowych po 15 osób. W ramach projektu otrzymają podręcznik niezbędne do nauki. Wartość projektu – 46 943,– zł.
Osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Ciepielów.
Do przeszkolenia będzie 30 osób w grupach po 15 osób.
W ramach projektu uczestnicy otrzymają podręcznik niezbędne do nauki. Wartość projektu – 49 964,– zł.
Gmina Ciepielów w partnerstwie z Biurem Doradztwa
Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowała także projekt z działania 9.5 Oddolne inicjatywy
na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pn. „Przekonaj się jakie masz możliwości”. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:
I. Przeprowadzenie 10 dni szkoleniowych z następujących tematów. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013, warsztaty szkoleniowe z następujących działań: modernizacja gospodarstw rolnych, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw, ułatwianie startu
młodym rolnikom, renty strukturalne, odnowa i rozwój wsi, zalesianie gruntów rolnych. Każdy uczestnik
szkolenia otrzyma niezbędne materiały. Dla wszystkich
uczestników zapewniony będzie posiłek.
II. Prowadzenie kursu komputerowego. Podczas szkoleń uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę (wykorzystanie komputera) z następujących tematów: praca
z komputerem w systemie Windows, tworzenie dokumentów, operacje na plikach, edytor tekstu – pisanie
CV i listu motywacyjnego, przeglądarki internetowe,
adresy www, kreator tworzenia stron www, wyszukiwanie informacji w internecie, korzystanie z poczty
elektronicznej, bankowości elektronicznej, e-handlu,
e-learningu, pozyskiwanie informacji na temat rynku
pracy i funduszy pomocowych. Wszyscy uczestnicy
otrzymają niezbędne materiały do nauki.
III. Szkolenia e-learningowe w centrach kształcenia. Zorganizowane zostaną pięciodniowe wyjazdy do Centrów
kształcenia zlokalizowanych w najbliższej okolicy.
V. Kurs kulinarny – starodawne potrawy. Zadanie ma
na celu przypomnienie metod sporządzania starodaw-
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nych potraw wiejskich, które będą wykorzystane w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego wsi prowadzonego przez Koło Gospodyń Wiejskich. W ramach
zadania opracowane zostaną przepisy na starodawne
potrawy i wydane w formie drukowanej.
VI.Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt. Wartość całego projektu wynosi 500 000,– zł.
Obecnie trwa ocena formalna złożonego wniosku.
Wreszcie na potrzeby złożenia wniosku unijnego w ra-

mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” złożyliśmy wniosek Budowa
stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową
w miejscowości Kunegundów. Łączne koszty finansowe:
1 753 434,84 zł, przewidywana dotacja z UE będzie stanowiła 75% kosztów kwalifikowanych tj. 1 035 507,– zł.
Kolejne wnioski będą składane wraz z ogłoszeniem konkursów.

Droga unijna sukcesem gminy

sza gmina. Uzyskaliśmy 497 563,33 zł unijnego wsparcia.
Bardzo miłą wiadomością w zakresie pozyskania nowych
środków na inwestycje w czasach kryzysu gospodarczego. Sukces jest tym większy, że jesteśmy jedyną gminą
wśród gmin wiejskich powiatu zwoleńskiego i lipskiego,
która uzyskała to unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego (na zdjęciu obok wycinek z oznaczeniem gmin,
które uzyskały dofinansowanie na infrastrukturę drogową, źródło Kronika Mazowiecka).

Po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków na
inwestycje w infrastrukturę drogową współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007–2013 dla Województwa Mazowieckiego uzyskaliśmy dofinansowanie dla naszego projektu pod nazwą
„Przebudowa modernizacja drogi gminnej Gardzienice
Kolonia – Stare Gardzienice – Ciepielów”. Łączna długość
drogi to 4 300 metrów, w tym 1 900 metrów w miejscowości Gardzienice Kolonia już zostało wykonane w ubiegłym
roku. Na 314 gmin województwa mazowieckiego tylko
niespełna 200 uzyskało dofinansowanie, wśród nich i na-

Prace publiczne
W ramach robót publicznych zatrudnionych jest łącznie 31 osób, w tym: kobiet – 18, mężczyzn – 13. Z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipsku zawarto 3 umowy na
zorganizowanie robót publicznych na następujące okresy
zatrudnienia:
1. 16.04.2009 r. – 15.09.2009 r. – 17 osób, w tym 10 kobiet
2. 01.05.2009 r. – 30.09.2009 r. – 2 osoby do sprzątania
lasu (mężczyźni) – zgodnie z zawartym porozumieniem miedzy wójtem gminy a nadleśnictwem
3. 01.06.2009 r. – 31.08.2009 r. – 12 osób, w tym 8 kobiet
Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku refunduje 1 200,– zł
miesięcznie za każdego zatrudnionego oraz składki na
ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia, Urząd Gminy w Ciepielowie dopłaca do każdej osoby
118,74 zł miesięcznie.

Z wizytą u księdza Stanisława
W czerwcu przedszkolaki i klasa 0 wybrały się do
Ciepielowa, do księdza Stanisława Sławińskiego. Dzięki
uprzejmości księdza proboszcza maluchy mogły podziwiać zwierzęta: pawie, bażanty, sarny. Jednak największe
wrażenie zrobiły na wszystkich przepiękne konie.
Dzięki uprzejmości księdza mogliśmy upiec sobie kiełbaski, wypić gorącą herbatę oraz zjeść słodkiego pączka.

Wspaniale przygotowane ognisko było nie lada atrakcją.
Pomimo deszczowej pogody wszyscy świetnie się bawiliśmy. Ta wycieczka zostanie na długo w naszej pamięci.
Składamy serdeczne podziękowania księdzu Stanisławowi Sławińskiemu za miłe przyjęcie dzieci oraz możliwość
obejrzenia rzadko spotkanych zwierząt.
Monika Siwiec
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III Edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej – Wielgie 2009
Gdzie słyszysz śpiew tam idź,
Bo ci ludzie dobre serca mają…

Zgodnie z tym mottem rozpoczęła się 10 czerwca
II edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej – Wielgie 2009. Wzięli w nim udział uczniowie
z PSP w Bąkowej, PSP w Ciepielowie, PSP w Wielgiem
oraz PG w Ciepielowie. Uczestnicy zaprezentowali się
w kategoriach: solista i zespół wokalny w podziale na klasy I–III, IV–VI oraz gimnazjum.
W klasach młodszych w kategorii: solista wyróżnienie otrzymała Weronika Siepietowska z PSP w Ciepielowie; zespół wokalny – uczniowie z PSP w Wielgiem.
W klasach IV–VI w kategorii: solista wyróżnieni zostali
następujący uczestnicy: Magdalena Rozwadowska z PSP
w Bąkowej, Milena Niedziela z PSP w Wielgiem, Joanna
Rogozińska z PSP w Wielgiem; zespół wokalny – uczniowie z PSP w Ciepielowie. Z grupy Gimnazjalistów wyróżnienie otrzymali: w kategorii solista: Natalia Balcerowska
i Martyna Suwała z PG w Ciepielowie, zespół wokalny –
uczniowie z PG w Ciepielowie.

Uczestników oceniało jury w składzie: przewodniczący – Kazimierz Niedziela, dyrektor PSP w Ciepielowie –
Małgorzata Rusinowska, Marionata Mordak, Małgorzata Senderowska, Grażyna Suwasz, Iwona Wojtowicz –
przedstawiciel Rady Rodziców w PSP w Wielgiem. Konferansjerem festiwalu była pani Alina Niedziela. Nagrody
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książkowe oraz dyplomy wszystkim uczestnikom festiwalu wręczył Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk.
Dodatkową atrakcja dnia był występ przedszkolaków
i dzieci z kl. 0 z PSP w Wielgiem, zespołu tanecznego
z PSP w Ciepielowie oraz zjeżdżalnia „KOGUT” i pompowany zamek, użyczone dla dzieci przez pana Piotra
Siwca z Wielgiego. Wszyscy obecni na festiwalu zostali
poczęstowani ciepłym posiłkiem i słodyczami. Zarówno
dzieci jak i dorośli bawili się wspaniale, nucąc wesoło wakacyjne piosenki.
Alina Niedziela, Grażyna Suwisz
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Jubileusz 25–lecia szpitala w Lipsku
25 czerwca w szpitalu w Lipsku odbyło się spotkanie
Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszowych 25-lecia Szpitala. Członkiem honorowego komitetu został wójt
naszej gminy Artur Szewczyk. Jubileusz 25-lecia będzie
miał na celu prezentację zmian, rozwoju szpitala w ciągu
minionych lat, prezentację osiągnięć w poszczególnych
dziedzinach zakładu w różnych obszarach medycznych
jak i technicznych, przybliżenie specyfiki pracy i osiągnięć
pracowników społeczeństwu, wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy pracownikami ochrony zdrowia i innych placówek medycznych regionu. Uroczystości odbędą się na przełomie września i października. We wrześniu
planowane są dni otwarte szpitala, w tym między innymi cykl spotkań z kobietami ciężarnymi z terenu działania szpitala na Oddziale Ginekologii i Położnictwa. Dni
otwarte to również pokazy dla dzieci i młodzieży, także
z naszej gminy w zakresie udzielania pierwszej pomocy
medycznej z ćwiczeniami, nauka uczniów klas młodszych
w zakresie opatrywania ran, bandażowania, nauki numerów alarmowych, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, pokazy karetki reanimacyjnej. Młodzież

z gimnazjum weźmie udział w programie „ośmiu kroków
ratowania życia”, w tym w ćwiczeniach podstawowych
czynności ratowniczych, pokazach działania karetek reanimacyjnych. Główne uroczystości jubileuszu odbędą się
23 października w sali Lipskiego Centrum Kultury. W tym
dniu planowana jest msza św. w intencji pracowników
szpitala i ich rodzin. Prezentacje multimedialne z 25 lat
działania szpitala, wręczenie odznaczeń resortowych, odbędą się także wykłady naukowe z zakresu pielęgniarstwa,
psychiatrii oraz pediatrii, na zakończenie uroczystości odbędzie się występ artystyczny, na którym Kinga Kaczor
zaprezentuje piosenki Agnieszki Osieckiej.

Absolutorium udzielone jednogłośnie
Jak co roku Rada Gminy rozpatruje sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu za poprzedni rok. Po przeanalizowaniu wszystkich wydatków, zarówno Komisja
Rewizyjna jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w swoich uchwałach pozytywnie zaopiniowały ubiegłoroczne
wykonanie inwestycji. Zaplanowane w budżecie inwestycje zostały wykonane stosownie do podejmowanych
uchwał Rady Gminy. Dochody na plan 14 988 070,– zł
zostały wykonane w wysokości 14 966 108,97,– zł, co
stanowiło 99,9% wykonania rocznego. W zakresie wydatków, na plan 14 935 259,– zł zrealizowano wydatki
na kwotę 14 031 423,86 zł co stanowiło 94% wykorzystania rocznego. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką
w kwocie 934 685,11 zł. Po przedstawieniu radnym
szczegółowego sprawozdania z wykonania budżetu,

Indeks dla Magdy Mejzner
Laureaci I Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki
w Akcji to uczniowie wyłonieni w trzech etapach konkursu
z ponad 9 000 uczestników z blisko 600 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Olimpiada, której ogólnopolski
finał rozegrano 10 grudnia 2008 r. w Warszawie, to pierwsza olimpiada z tematyki finansowej w Polsce, a także
pierwsza ogólnopolska olimpiada, w której zastosowano
komputerową grę symulacyjną – Banki w Akcji. Organizatorzy konkursu to: Wyższe Szkoły Bankowe (8 uczelni),
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Fundacja

radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008 – za 15, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.

Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Patronat nad Olimpiadą objął Narodowy Bank Polski.
„Udział w tym konkursie to wielkie wyzwanie na miarę przyszłości, która teraz przed Wami się otwiera. Życie
staje się wtedy interesujące, gdy stawiamy przed sobą
wyzwania” – powiedział do laureatów prof. dr hab. Władysław Balicki, rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. „W dzisiejszych czasach wszyscy zadają sobie
pytanie, w co inwestować, by pomnażać swoje dochody.
Wy wybraliście inwestycję w wiedzę. Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji to konkretna inwestycja, która będzie procentować przez całe Wasze życie” –
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tymi słowami zwróciła się do laureatów
konkursu Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, przewodnicząca Rady Fundacji
Młodzieżowej Przedsiębiorczości. „Życie
w społeczeństwie, którego nieodłącznym
elementem jest gospodarka, wymaga wiedzy o gospodarce i finansach osobistych.
Mam nadzieję, że tego właśnie nauczyliście się przygotowując się do Olimpiady” –
powiedział Krzysztof Kaczmar, dyrektor
Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy,
podczas uroczystości wręczenia nagród.
Na zwycięzców Olimpiady czekały bardzo
atrakcyjne nagrody. Uczniowie, którzy zajęli 8 pierwszych miejsc otrzymali indeksy
wraz z opłatą czesnego za 3 lata studiów licencjackich, a finaliści z miejsc 9. do 16. zostali nagrodzeni indeksami z opłaconym I semestrem studiów na jednej
z Wyższych Szkół Bankowych.
Podczas Olimpiady uczniowie zmagali się z komputerową grą symulacyjną. Gra „Banki w Akcji” została opracowana w języku angielskim, co stanowiło dodatkowy
walor edukacyjny. Laureaci zostali wyłonieni w drodze
trzech etapów konkursu na szczeblu szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim. Olimpiada Wiedzy o Finansach –
Banki w Akcji została zarejestrowana przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej i znajduje się w wykazie turniejów
i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną
wiedzy zawodowej. Godnym odnotowania jest fakt, że do
ogólnopolskiego finału I Olimpiady Wiedzy o Finansach –
Banki w Akcji zakwalifikowało się 64 uczniów. Tytuł
finalisty otrzymali ponadto Kamila Nowak uczennica
2 LOA (akademickiej) i Piotr Więcław uczeń 1LOA (akademickiej) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Lipsku. Opiekunem grupy był dyrektor Mieczysław Mejzner.

Piknik w Kałkowie
Rodzina jest najcenniejszą wartością w życiu człowieka i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dla
dziecka. Bez udziału rodziny nikt nie jest w stanie wpoić
dziecku zasad moralnych, którymi będzie kierowało się
w dalszym życiu. Mając to na uwadze przedszkole ściśle
współpracuje z rodzinami wychowanków. Organizujemy
spotkania z seniorami rodów i szereg uroczystości, w których udział biorą rodzice.
Najważniejszą z takich imprez w minionym roku
przedszkolnym był „Piknik rodzinny” zorganizowany
przez nauczycielki i Radę Rodziców Przedszkola Samo-

rządowego w Ciepielowie. Odbył się on 2 czerwca w domu weselnym państwa Rogozińskich w Kałkowie, za co
składamy im serdeczne podziękowanie.
Po uroczystym powitaniu przez panią dyrektor Elżbietę
Giemzę i panią wicedyrektor Małgorzatę Skoczylas-Sokół
dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany
pod kierunkiem nauczycielek przedszkola. Dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze przygotowane specjalnie
z myślą o mamie i tacie. Dziewczynki przedstawiły układ
taneczny dedykowany tatusiom, natomiast chłopcy zaprosili swoje mamy do wspólnego tańca uwieńczonego wręczeniem czerwonej róży. Występ miał charakter bardzo uroczysty i niejednej mamie
zakręciła się w oku łza wzruszenia.
W dalszej części spotkania wszystkim
przybyły rodzicom zostały wręczone piękne
bukiety i laurki, po czym przedstawicielka
Rady Rodziców zaprosiła zebranych na kiełbaski z grilla.
Tego typu uroczystości są ważne nie tylko dla dzieci, ale i ich rodziców. Dzieci uczą
one szacunku do mamy i taty, a dorośli mają
okazję spędzenia miłych chwil ze swoją pociechą.
Katarzyna Oleś, Agata Stępniewska
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Egzamin szóstoklasistów w PSP w Ciepielowie
W roku szkolnym 2008/2009 do egzaminu kompetencji
po szkole podstawowej przystąpiło 44 uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Wiadomości i umiejętności wszystkich dzieci sprawdzone zostały testem
„O zwierzętach” – arkusz S-1-092. Podczas egzaminu
sprawdzone zostały następujące umiejętności kluczowe:
czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji. Trzech uczniów
skorzystało z przysługującego im wydłużonego czasu pracy. Średni wynik osiągnięty przez szóstoklasistów jest za-

Biblioteczne nowości!
Drodzy Czytelnicy, nasza biblioteka zakupiła w ostatnich miesiącach
wiele nowości wydawniczych. Systematycznie będziemy Wam rekomendować książki warte przeczytania.
Wieczory są takie długie i może warto
wsłuchać się w słowa Kornela Makuszyńskiego
„...Książka to mędrzec łagodny
i pełen słodyczy Puste życie napełnia
światłem, A puste serca wzruszeniem
Książka wszystko potrafi...”
Zapraszamy do naszych placówek
w Ciepielowie, w Wielgiem i Czerwonej.
„Pierwsza osoba liczby mnogiej” –
Agnieszka Topornicka
Jakim cudem ja w tym wszystkim
wylądowałam? Jeszcze parę miesięcy temu zamartwiałam się dlaczego
Eryk mnie porzucił, i co mam robić ze
sobą w życiu. Zwyczajne, niewyszukane problemy singielki. Teraz miałam wrażenie, że wdepnęłam wprost
do serialu, gdzie nadgorliwy scena-

dowalający i wynosi: dla szkoły 22,05 pkt, dla klasy VI a
23,59 pkt, dla klasy VI b 20,50 pkt.
Najlepsze wyniki osiągnęli: Monika Boroch – 40 pkt,
Dominika Siepietowska – 38 pkt, Przemysław Lewandowski – 36 pkt, Karolina Wojciechowska – 36 pkt, Dagmara Dudek – 35 pkt, Michał Baryłkiewicz – 34 pkt, Sylwia Synderowska – 33 pkt, Ernest Mężyk – 32 pkt, Jakub
Mroczek – 31 pkt, Adrian Garbarczyk – 31 pkt. Życzymy
absolwentom udanego wypoczynku w czasie wakacji,
sukcesów w dalszej nauce i podczas czekających ich kolejnych egzaminów.

rzysta obdarował mnie, co prawda,
namiętnym narzeczonym z odzysku,
ale w promocji dorzucił jeszcze samo
życie, jego byłą, piękną żonę eks,
jego dziecko nastoletnie, czyli pasierba poniekąd, oraz założył odgórnie,
że się z tym wszystkim śpiewająco,
z uśmiechem na ustach, w dojrzały
sposób i z wdziękiem uporam. Żeby
było jeszcze ciekawiej, mój narzeczony to nie mógł być taki sobie zwykły, odszukany po latach ukochany
z podstawówki, na przykład dobrze
prosperujący deweloper-romantyk,
porzucony przez snobistyczną żonęmaterialistkę, któremu wystarczyłoby,
jak każdemu normalnemu, serialowemu biznesmenowi, spragnionemu
domowego ogniska, że pięknie gotuję
i wyglądam, dbam o rośliny doniczkowe, oraz jestem czuła dla pasierba.
O, nie, mój Ksawery musiał być biznesmenem-filozofem, który sobie wymyślił, że aby spełnić ambicje moje
i jego, muszę zostać bestsellerową
pisarką. Och, psiamać. No, właśnie.
Miesiąc temu bohaterka Całej zawartości damskiej torebki wskoczyła w no-

Wicedyr. M. Rusinowska

wy-stary związek – fakt, że z wielkiej
miłości, ale za to kompletnie bez głowy – i teraz oboje z Ksawerym muszą
mozolnie uczyć się od podstaw znaczenia słowa „my”. W Krakowie trwa
złota jesień, wydaje się, że wszyscy
przyjaciele dookoła są w ciąży, w melancholijnej dzielnicy Salwator pojawia się pewna tajemnicza Czarodziejka, Ksawery pisze na gwałt doktorat,
a Agnieszka wciąż uporczywie nie ma
pracy z etatem i ZUS-em. W dodatku
wbrew wszelkiej logice grozi jej, że
za chwilę bezgranicznie zakocha się
w facecie sporo młodszym od siebie.
„Zmierzch” – Stephenie Meyer
Niezwykle porywająca opowieść,
która trzyma czytelnika w napięciu
do samego końca. Jej bohaterka, siedemnastoletnia Isabella Swan, przeprowadza się do ponurego miasteczka w deszczowym stanie Washington
i poznaje tajemniczego, przystojnego
Edwarda Cullena. Chłopak ma nadludzkie zdolności – nie można mu
się oprzeć, ale i nie można go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać
jego mroczne sekrety, nie zdaje sobie
jednak sprawy, że naraża tym siebie i swoich
najbliższych na niebezpieczeństwo. Okazuje
się, bowiem, że zakochała się w wampirze… „Zmierzch” oraz
jego kontynuacja „New
Moon” (ukaże się nakładem WD jesienią 2007)
zajmowały
czołowe
miejsca na listach bestsellerów (przez osiem
tygodni na pierwszym
miejscu rankingu „New
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York Times’a”!) i ukazują się w wielu
krajach europejskich. Wydawca amerykański zapowiada już kolejne tomy
tego cyklu.
„Chwila prawdy” – Hannah
Montana
Miley Stewart bardzo lubi dostawać e-maile od fanów Hannah Montany. Zazwyczaj piszą, że uwielbiają
jej muzykę, czasem radzą się w sprawach mody. Jednak gdy w komputerze pojawia się wiadomość od dziewczyny z jej szkoły, Miley robi kilka
nieprzemyślanych kroków. Autorka
listu szuka porady na temat chłopaka, w którym się bardzo zakochała.
Okazuje się, że jest nim przyjaciel
Miley Oliver! Oliverowi przydałaby
się dziewczyna, więc Miley radzi zakochanej, by się z nim umówiła! Czy
swatanie doprowadzi do powstania
miłości? A może przyniesie odwrotny
skutek i na zawsze zrujnuje przyjaźń
z Oliverem?
„Rezerwat niebieskich ptaków” –
Ewa Nowak
Rodzina Sary Wieckiej, nastolatki
z Warszawy, z dnia na dzień stała się
niewyobrażalnie bogata. Poznajemy

38

ich w momencie,
kiedy przywykli już do swojej
zamożności. I co
teraz? Jak radzić
sobie z nadmiarem pieniędzy?
Wieccy zdają się
nie mieć żadnego
sensownego pomysłu. Sara ma
tak dużo problemów, że nie starcza jej czasu, by
choć przez chwilę poważnie pomyśleć o swoim życiu.
Czytelnicy doskonale znają niepowtarzalną atmosferę książek Ewy Nowak.
Autorka z niespotykaną intuicją trafia
w sedno czytelniczych pytań. Tym
razem mamy okazję wejść w świat
nastolatków z najzamożniejszych polskich rodzin. Akcja powieści toczy
się w ekskluzywnej, elitarnej szkole,
w której czesne i warunki nauki przekraczają polskie standardy. Czy jest
sens marzyć o chodzeniu do takiej
szkoły? Po lekturze powieści odpowiedź nie jest już taka oczywista…
„Habemus Papam” – Paweł Juchniewicz
„Habemus Papam” to kontynuacja
beletryzowanej biografii Jana Pawła II
(„Lolek. Młode lata Papieża”, „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża”).
Książka opowiada o latach jego biskupiej pracy, która poprzedziła przyjęcie godności biskupa Rzymu oraz
o samym wyborze. Autor wykorzystał
w niej materiały zebrane w czasie rozmów z kapelanami prymasa Stefana
Wyszyńskiego i kardynała Bolesława
Kominka oraz liczne teksty źródłowe.

„Ścieżka przez ocean” – Joanna
Lustyk
Życie byłoby piękne, gdyby nie
komplikowały go dodatkowo uparte nastolatki, urzędowe labirynty i…
mafijne porachunki. Zaskakujące
i zabawne przygody Sabiny, Maksa
i zbuntowanej Fuksji w najnowszej
powieści Joanny Lustyk! W życiu Sabiny i Maksa wiele się zmieniło. Po
powrocie z Ameryki do Polski próbują ułożyć sobie życie na nowo. Nie
obywa się, oczywiście, bez kłopotów
i wielu zabawnych przygód. Odżywają stare, czasem niechciane, znajomości, piętrzą się wciąż nowe problemy.
Dużą rolę w komplikowaniu życia dorosłym odgrywa Fuksja – pełna uroku,
ale i szalonych pomysłów dwunastolatka, którą Sabina i Maks chcą adoptować. Czy im się to w końcu uda?
I co z tym wszystkim ma wspólnego
mafia?
„Przebój na pięć” – Katarzyna
Magier
Jest ich pięć, ale mają jeden, wspólny cel: założyć zespół, który odniesie
sukces. Każda z nich jest inna i każda
z nich ma inny pomysł na muzyczną
karierę. Karolina to wzorowa uczennica. Sara jest zbuntowaną fanką metalu. Lena ma głos, który każdego zachwyca. Agata, choć przyciąga uwagę
i budzi sympatię spontanicznym i nieco hałaśliwym sposobem bycia, nie
śpiewa najlepiej. Iza była od dziecka
wychowywana na gwiazdę. Czy Przemkowi uda się poprowadzić dziewczyny do sukcesu?
„Tajemnica Emmy” – Thomas
Brzezina
Emma marzy tylko o tym, żeby
zdobyć autograf od supergwiazdora,
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Matta M. Udaje jej się stanąć z nim
twarzą w twarz, jednak ich spotkanie
to prawdziwa katastrofa. Kilka godzin później Matt ociera się o śmierć
w wypadku samochodowym. Czy to
właśnie Emma jest temu winna?
„Magia i krew” – Nora Roberts
Dla Foxa, Cala, Gage’a i pozostałych mieszkańców Hawkins Hollow
liczba siedem zwiastuje zgubę – tak

dzieje się odkąd jako chłopcy splamili
swoją krwią Kamień Pogan i uwolnili
więzionego od wieków demona. Ich
niewinny rytuał przyjaźni sprowadził
na miasteczko siedem dni szaleństwa,
powtarzających się co siedem lat. Teraz, gdy zbliża się przerażający siódmy miesiąc, mężczyźni czują nadchodzący sztorm. Tym razem są lepiej
przygotowani, ponieważ pomagają im

trzy kobiety – Layla, Quinn i Cybil,
w różny sposób spokrewnione z demonem, tak jak mężczyźni z siłą, która go uwięziła. Od tamtego brzemiennego w skutki dnia przy Kamieniu
Pogan miejscowy prawnik Fox potrafi
czytać w myślach innych – to dar, który dzieli z Laylą. Fox musi zasłużyć
na jej zaufanie, bo łączące ich uczucie
pomoże w walce z demonem.

pamiętało przez 70 lat. W rocznicę
tych tragicznych wydarzeń miejsce to

zostało upamiętnione specjalną tablicą, ku pamięci potomnych.

Honorowa śmierć
8 września we dworze Wielgiem
kwaterowało około 60 osób. Wśród
nich porucznik Wojska Polskiego
z narzeczoną. Gdy przez okno zobaczył nadchodzących Niemców wyciągnął z kabury pistolet i popełnił
samobójstwo. Narzeczona porucznika
postąpiła tak samo. Obydwoje zmarli
na miejscu. W tym samym czasie odłamek pocisku ranił śmiertelnie młodą
kobietę służącą państwa Szotów o nazwisku Kawka. Niemcy nie pozwolili pochować zmarłych na miejscowym cmentarzu. Spoczęli w parku.
Po wojnie szczątki służącej rodzina
przeniosła na cmentarz. O mogile narzeczonych miejscowe społeczeństwo

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2008/2009
rozpoczęła msza święta, którą odprawił ks. proboszcz Stanisław Sławiński. Po zakończeniu mszy uczniowie ZPO
podziękowali księdzu proboszczowi i wręczyli piękne
kwiaty. Następnie głos zabrała dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie pani Elżbieta Giemza.
Podsumowując pracę Zespołu za rok szkolny 2008/2009
powiedziała: „Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Z niecierpliwością czekacie na wakacje. Zanim dziś się pożegnamy podsumujmy krótko ten szkolny rok.
W Zespole Placówek Oświatowych w Ciepielowie
uczyło się 555 uczniów. 72 dzieci uczęszczało do przedszkola i zerówki, wiele z tych dzieci przyszło do nas po
raz pierwszy. Tu spotkały swoich kolegów, miłe panie,
z którymi w przyjaznej atmosferze bawiły się i uczyły. Na
zakończenie zajęć otrzymają od swoich wychowawców
piękne dyplomy. W szkole podstawowej w Ciepielowie
było 243 uczniów z czego promocję, do klasy wyższej
otrzymuje 242 uczniów, jeden uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy w sierpniu.

W gimnazjum na 241 uczniów promocję do klasy wyższej otrzymało 228. Nie otrzymało promocji 13 uczniów.
Do egzaminów poprawkowych dopuszczono 10 uczniów,
a 3 pozostało w tej samej klasie. Ten rok był szczególnie
udany dla naszych placówek. W każdej szkole uczniowie
osiągali znaczące sukcesy. Przedszkolaczki zdobywały
czołowe miejsca w powiatowych konkursach recytatorskim i piosenki. W konkursie recytatorskim wyróżnienie
otrzymali: Emilia Kaca, Kacper Marczak i Aleksandra
Rusin. W konkursie piosenki I miejsce zajęła Iza Górska,
II Wiktoria Małecka i wyróżnienia dla zespołów w składzie: Julita Rusinowska, Natalia Kozek i Ola Rusin oraz
Wiktoria Leszczyńska, Emilka Kaca i Wiktoria Cholewa.
Uczniowie szkoły podstawowej zdobyli trofea w wielu
konkursach, ale najwyższe w Ogólnopolskim Konkursie
Przyrodniczym organizowanym przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty w Warszawie, gdzie laureatką została
uczennica klasy VI – Monika Boroch. W powiatowym
Konkursie Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym drużyna
w składzie: Daria Rusin, Michał Fijałkowski i Kamil Pa39
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jączkowski zajęła I miejsce. W międzynarodowym konkursie matematycznym Kangurek wyróżnienia otrzymali:
Sandra Garbarczyk, Kamil Pajączkowski i Przemek Lewandowski. W powiatowym konkursie plastycznym „Polska wieś dawniej” laureatem został Artur Kustra. W Mazowieckim Konkursie Piosenki zespół wokalny z kl. IV–VI
zajął II miejsce. W Powiatowym Przeglądzie Piosenki
Ekologicznej „EKO-Song” Weronika Siepietowska zajęła II miejsce, a w Powiatowym Przeglądzie Twórczości
Dziecięcej – II miejsce zajął Zespół Taneczny z klas III.
W Powiatowym Konkursie Plastycznym „Młodzież zapobiega pożarom” I miejsce zajęła Kasia Wojciechowska,
wyróżnienie zdobyła Iza Lasek. Uczniowie podstawówki
mieli dużo sukcesów sportowych, największe to: I miejsce
chłopców w powiatowym czwórboju lekkoatletycznym,
II miejsce dziewcząt w Rejonowych zawodach w piłce
nożnej, II miejsce w powiecie w piłce ręcznej chłopców. Indywidualne sukcesy
sportowe w powiecie odnieśli: Maja Baryłkiewicz,
Patrycja Kwiecień i Michał
Patyk w Trójboju Lekkoatletycznym. W powiatowych biegach przełajowych
Monika Kornak i Marcin
Michalec. Sukcesem był
też dobry wynik na sprawdzianie, najwyższe wyniki
uzyskali : Monika Boroch
40/40 pkt, Dominika Siepietowska 38 pkt, Przemek Lewandowski 36 pkt, Karolina
Wojciechowska 36 pkt, Dagmara Dudek 35 pkt. Znaczące sukcesy osiągnęli także
gimnazjaliści. Największym
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sukcesem był tytuł finalistki, który
zdobyła Milena Nowak w Konkursie Geograficznym organizowanym
przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty w Warszawie. W konkursie
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym drużyna z gimnazjum na etapie powiatowym zajęła I miejsce,
a w etapie rejonowym w Radomiu
III miejsce (drużyna w składzie: Tomasz Sykut, Maksymilian Bieńkowski i Dominik Boroch).
W powiatowym Turnieju Wiedzy
Pożarniczej Magda Kominek zajęła
I miejsce, a Mateusz Sykut – II miejsce. W międzypowiatowym konkursie
wiedzy w Zwoleniu I miejsce w konkursie przyrodniczym i II w konkursie fizyczno-informatycznym zajął
uczeń klasy III – Mateusz Stolarek.
Wyróżnienia w powiatowym konkursie recytatorskim otrzymały Milena Nowak i Katarzyna Gębka. W ogólnopolskich konkursach przedmiotowych
wyróżnienia otrzymali: z chemii – Dominika Kucharska
i Kamil Kominek, z języka niemieckiego – Angelika Siadaczka. W międzynarodowym konkursie matematycznym
„Kangur” wyróżnienie otrzymali: Mateusz Stolarek i Marcin Miżejewski. W powiatowym konkursie czytelniczym
i medialnym drużyna gimnazjum w składzie: Angelika Siadaczka, Anna Mordak, Klaudia Karasińska, Natalia Bańcerowska, Olga Wężykowska zajęła II miejsce. W ogólnopolskim konkursie ornitologicznym Kamil Wdowiak zajął
II miejsce. W powiatowym konkursie plastycznym „Polska
wieś dawniej” laureatkami zostały Martyna Suwała, Justyna Górmińska i Kinga Owczarek. W konkursach piosenkarskich sukcesy osiągnęły: Natalia Bańcerowska i Martyna
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Suwała i zespół muzyczny „Akolada”. Gimnazjaliści odnieśli wiele
sukcesów
sportowych,
do najważniejszych należy zaliczyć: Mistrzostwo
Powiatu w Turnieju Piłki
Siatkowej zdobyła drużyna dziewcząt i chłopców,
a drużyna chłopców zajęła
II miejsce w finałach Międzypowiatowych Turnieju
Piłki Siatkowej i awansowała do rozgrywek finałowych. Dużym sukcesem
był awans w Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w indywidualnych
biegach
przełajowych, uczniowie
awansowali do finałów
wojewódzkich, byli to:
Piotr Mazurek, Olga Fijałkowska, Sylwia Sulima.
W powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego dziewczęta zajęły I miejsce,
a chłopcy III. W obu szkołach były również wyróżnienia i nagrody w gminnych konkursach – ortograficznym,
matematycznym, języka angielskiego i wielu innych.
Uczniowie gimnazjum uzyskali bardzo wysokie wyniki
na egzaminie gimnazjalnym (średnia szkoły była znacznie
wyższa od średniej powiatu, województwa i kraju z części
humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz języka
angielskiego). Najlepszy wynik ogólny z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej (od których zależy przyjęcie do wybranej szkoły średniej) uzyskali: Kamil
Kominek (96/100), Mateusz Stolarek (93), Milena Nowak
(91), Justyna Markowska (90) i Paweł Jamka (90). Na piszących egzamin 72 uczniów bardzo dobrych wynik ogólny, powyżej 75 pkt uzyskało 19 uczniów, z części humanistycznej 43, a z części matematyczno-przyrodniczej 20
uczniów. Z języka angielskiego bardzo dobrych wyników
było 22.
Tak wysokie wyniki i sukcesy w konkursach nie byłyby możliwe bez wspaniałych nauczycieli To dzięki ich
pracy i zaangażowaniu tak wielu uczniów mogło cieszyć
się sukcesem. Dziękujemy im za wspaniałą pracę, za to, że
tak wiele dodatkowego czasu poświęcają uczniom i wychowankom. Są dla nich wsparciem nie tylko w drodze
naukowej, ale również wspierają ich w życiu codziennym,
pomagają zmagać się z troskami i kłopotami. Dziękuję
Państwu dyrektorom, którzy nadzorują i wzorowo organizują pracę we wszystkich placówkach. Dzięki ich zaangażowaniu i ofiarnej pracy wszyscy uczniowie mogą czuć się
bezpiecznie w swoich szkołach, a nauczyciele spokojnie
pracować. Dziękuję pani logopedzie i pani pedagog, które wspierają najsłabszych, ale ich praca przynosi wielkie
efekty. Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy wspomagają
nas w codziennej pracy, w organizacji imprez i uroczysto-

ści. Szczególnie gorące podziękowania składamy Radom
Rodziców przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
Bez Państwa nie byłoby Pikniku Rodzinnego, Dnia Patrona, Dnia Regionalnego, Święta Rodziny i wielu innych
udanych imprez. Dziękujemy!
Wszystkim uczniom życzę udanych wakacji, aktywnego wypoczynku. Dbajcie o to aby wasze wakacje przebiegły bezpiecznie, abyście weseli, zdrowi i pełni sił wrócili
po wakacjach do szkoły. Absolwentom naszych placówek
życzymy powodzenia, aby wiedza jaką otrzymali od nas
procentowała i mnożyła się w ich dalszym życiu. Żeby
spełniły się wasze marzenia.”
Następnie uczniowie, którzy napisali najlepiej egzamin gimnazjalny oraz sprawdzian po szkole podstawowej
otrzymali nagrody ufundowane przez Rady Rodziców
i Samorząd Uczniowski. Wójt Gminy pan Artur Szewczyk
ufundował nagrodę, którą wręczył Kamilowi Kominkowi
za najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym. Kamil
zdobył maksymalną ilość punktów (50/50) z części matematyczno-przyrodniczej. Świadectwa z wyróżnieniem
z rąk dyrektora otrzymało 28 uczniów gimnazjum i 35
uczniów szkoły podstawowej. Nauczyciele w tym dniu
otrzymali od swoich uczniów wiele kwiatów i serdeczne podziękowania za trud włożony w ich edukację i wychowanie. W tym dniu wójt gminy dodatkowo wyróżnił
trzech nauczycieli przyznając im nagrody za szczególne
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym
2008–2009. Nagrody otrzymały pani Danuta Kozieł miedzy innymi za przygotowanie uczennicy Moniki Boroch
do Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego, pani Elżbieta Giemza między innymi za przygotowanie Mileny
Nowak do Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego
oraz w związku z przejściem na emeryturę pani Aleksandra Nieciecka.
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Pomnik Rodziny Kowalskich
Wspólną inicjatywą wójta gminy pana Artura Szewczyka oraz twórców filmu o Polakach, którzy ratowali Żydów „Rodzina Kowalskich”, na czele z panem Maciejem
Pawlickim z Picaresque powstał Komitet Budowy Pomnika Rodziny Kowalskich. W skład komitetu wchodzą także
między innymi historyk Jan Żaryn, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, dyrektor Narodowego
Centrum Kultury, Andrzej Przewoźnik Sekretarz Rady
Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa.
Pomnik Rodziny Kowalskich, który ma stanąć w centrum Ciepielowa ma być hołdem dla wszystkich Polaków,
którzy ratowali Żydów w czasie II wojnie świtowej i za
swą pomoc zginęli z rąk niemieckiego okupanta. Rodzina
Kowalskich ma być polskim symbolem heroizmu zwykłych ludzi, którzy, by ratować innych, potrafili oddać to,
co człowiek ma najcenniejszego w życiu – oddać życie
swoje i swoich rodzin za życie innego człowieka.
Przypomnijmy w ciągu dwóch dni – 6 i 7 grudnia 1942
roku na terenie wsi Rekówka i Stary Ciepielów, za udzielani pomocy Żydom – sąsiadom i znajomym licznie zamieszkującym Ciepielów przed wojną, Niemcy zamordowali 33 Polaków, miedzy innymi siedmioosobową rodzinę
Kowalskich oraz sześcioosobową rodzinę Obuchowiczów
w Starym Ciepielowie, 14 osób z rodziny Kosiorów oraz
małżeństwo Skoczylasów z Rekówki. Byli paleni żywcem,
lub wrzucani do ognia po uprzednim rozstrzelaniu.
Nikt nigdy w Polsce nie uczcił pamięci naszych bohaterów, w samym Ciepielowie przed laty wmurowano
kamień węgielny pod przyszły pomnik ale na tym cała
inicjatywa się zakończyła. Trzeba było czasu byśmy jako
naród zrozumieli, że trzeba upamiętnić, kultywować pamięć o naszych przodkach, którzy co prawda nie zasłynęli
swoim męstwem na polu chwały, ale przez swoją postawę,
wiedząc, że za ukrywanie Żydów grozi śmierć, i to jakże
okrutna – przez spalenie żywcem całych rodzin, oddali życie by ratować innych.
W 2007 roku z okazji rocznicy w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się premiera filmu pod tytułem „Życie za Życie”. Po filmie przeprowadzono debatę
pt. „Co wiemy o Kowalskich, którzy ginęli ratując Żydów”. Podczas tej debaty
głośno mówiono o potrzebie powstania pomnika, nasz wójt zaproponował,
że pomnik mógłby powstać na terenie
gminy Ciepielów. Ciepielów jako swoista przeciwwaga Jedwabnego. Wówczas jednakże planowano usytuowanie
pomnika w Warszawie. W roku 2008

Adam, Bronisława, Janina, Zofia, Stefan, Henryk i Tadeusz Kowalscy z Ciepielowa. Zamordowani 6 grudnia 1942 roku za udzielanie pomocy Żydom.

rozpoczęto realizację zdjęcia do filmu fabularnego „Rodzina Kowalskich”. Film w całości poświęcony pamięci
Polaków, którzy podczas II wojny świtowej narażali swoje
życie, by ratować Żydów. Obrazujący życie rodzin z naszej gminy – Kowalskich, Obuchowiczów i Skoczylasów,
którzy w konsekwencji ratowania Żydów zostali bestialsko zamordowani przez niemieckich żandarmów. W filmie pokazano autentyczne przedwojenne i wojenne realia
życia Polaków, bardzo realistyczne sceny porannego najazdu niemieckiej żandarmerii, która otoczyła domostwa
rodzin ze Starego Ciepielowa i Rekówki, a co najstraszniejsze – spalenie żywcem całych rodzin.
Dzisiaj odradza się inicjatywa powstania pomnika ku
czci wszystkich Polaków, dla wszystkich polskich rodzin,
którzy ponieśli męczeńską śmierć za ratowanie Żydów
podczas okupacji. Sprawą otwartą jest
lokalizacja pomnika, na pewno stanie
on w samym Ciepielowie. W niedługim
czasie ma się odbyć spotkanie komitetu budowy pomnika, poczynione będą
pierwsze ustalenia.
Nasza Rodzina Kowalskich będzie
polskim symbolem wszystkich, którzy
zginęli.
Rodzina Kowalskich pędzona na śmierć
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Budowa wodociągów
W tym roku na wodociągowanie gminy przeznaczyliśmy ponad połowę inwestycyjnego budżetu gminy.
1. budowa sieci wodociągowej Wólka Dąbrowska – Anusin – Drezno – przetarg za kwotę 489 904,49 zł wygrał P.W. Hydrosan Jerzy
Skowronek z Lubartowa – łączna wartość zadania w budżecie gminy to: 500 000,– zł. Wodociąg obejmuje między innymi wykonanie
sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: Ø110 mm –
L=8 352 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach:
Ø63 mm – L=12 m, Ø50 mm – L=553 m, Ø40 mm – L=2 744 m.
Łączna długość przyłączy L=3 309 m. Zostanie wykonanych około
103 przyłączy. Termin wykonania zadania: 10.11.2009 r. Prace już
się rozpoczęły.

2. budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla przysiółków Dąbrowa pod lasem, Kałków Piaski, Kałków Ogrody, Gardzienice
Kolonia – przetarg za kwotę 194 892,17 zł wygrał Promar– Zakład
Usługowy Krzysztof Prokopczyk z Radomia – łączna wartość zadania w budżecie gminy to: 200 000,– zł. Wykonana zostanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: Ø110 mm – L=2 925 m,
Ø90 mm – L=1 263 m. Łączna długość sieci – L=4 188 m.
Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: Ø40 mm –
L=1 383 m. Zostanie wykonanych ponad 25 przyłączy. Termin wykonania zadania: 10.11.2009 r. Wodociąg w trakcie realizacji.

4. budowa odcinka wodociągu łączącego studnię z Lecznicy Weterynaryjnej ze stacją uzdatniania wody w Ciepielowie – przetarg
za kwotę 184 642,73 zł wygrał Usługowy Zakład Hydrauliczny
z Radomia – łączna wartość zadania budżecie gminy to: 190 000,–
zł. Zadanie właściwie jest już zakończone, czeka na odbiór wykonanych prac.

5. budowa stacji uzdatniania wody w Kunegudnowie wraz z siecią wodociągową: Kuegundów – Podgórze – Antoniów – Czerwona – Bielany – Pasieki – w zakresie stacji uzdatniania wody
i sieci wodociągowej w Kunegundowie projekt jest już gotowy.
W tym zakresie złożyliśmy wniosek do PROW-u o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Projekt obejmujący pozostałe miejscowości będzie gotowy w lipcu. W okresie wakacyjnym
przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, które wyłoni
wykonawcę prac. Wartość projektu ponad 1 700 000,– zł.
6. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg: Podgórze
– Antoniów – Czerwona – Bielany – Pasieki – 60 000,– zł. Projekt obecnie na ukończeniu.
7. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg: Bąkowa –
Kochanów – Sajdy – Czarnolas – 60 000,– zł. Projekt w trakcie
realizacji.

8. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg: Świesielice –
65 000,– zł. Projekt w trakcie realizacji.
9. budowa punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Ciepielowie – 40 000,– zł. Zadanie zaplanowano do wykonania w sierpniu br.

3. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rekówka – przetarg za kwotę 139 118,70 zł wygrał Promar – Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczuk z Radomia – łączna wartość
zadania w budżecie gminy to: 145 000,– zł. Wykonana zostanie
sieć wodociągowa o następujących średnicach rur: Ø110 mm –
L=2 738 m. Wykonane zostaną przyłącza wodociągowe o średnicach: Ø40 mm – L=745 m. Zostanie wykonanych ponad 28 przyłączy. Termin wykonania zadania: 10.11.2009 r. Zadanie w trakcie
realizacji.

Nowymi zadaniami wprowadzonymi na ostatniej sesji Rady Gminy
są między innymi:
10. Wykonanie podkładów geodezyjnych pod wodociąg w Kawęczynie – 30 000,– zł.
11. Wykonanie podkładów geodezyjnych pod wodociąg w Borowcu – 20 000,– zł.
12. Wykonanie podkładów geodezyjnych pod wodociąg w Podolanach: 20 000,– zł.
13. Wykonanie podkładów geodezyjnych wraz z wykonaniem projektu technicznego pod odcinek wodociągu przy ul. Sandomierskiej w Ciepielowie – 30 000,– zł. Zadania te pozwolą na zwodociągowanie pozostałych miejscowości naszej gminy.

