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Szanowni Mieszkańcy!
Przed nami ostatni rok kadencji samorządu 2006–2010. Startując w wyborach samorządowych zarówno radni jak i wójt obiecywali podjęcie różnych działań, aby nam
wszystkim żyło się lepiej. Czy wszystko się
udało zrealizować, czy plany zapowiadane
w kampanii wyborczej się spełniły? Z pewnością na te pytania już niedługo otrzymamy
odpowiedź.
Dzisiaj przed nami jeszcze jeden rok,
aby zrobić dla naszej społeczności lokalnej
jak najwięcej, wykorzystać wszystkie możliwości pozyskania środków na gminne inwestycje. Jako wójt obiecałem państwu rozwój
gminy i ten ostatni rok, mam nadzieję, będzie
także i w państwa oczach kolejnym rokiem
przykładu na rozwój naszej gminy. Dlatego
też planując budżet gminy, opracowany na
dzień 15 listopada br., starałem się zaplanować jak najwięcej inwestycji. Planować jednak, a znaleźć w budżecie gminy środki na
realizację inwestycji to dwie różne sprawy.
Pomimo rosnących co roku stałych wydatków
gminy, udaje mi się przy bardzo dużej pomocy pani Skarbnik Grażyny Szczodrej wygospodarować jak najwięcej środków własnych
na rozwój inwestycyjny gminy. Właściwie
co roku tworząc nowy budżet, dzięki prawidłowej i bardzo oszczędnej gospodarce finansami gminy, na inwestycje przeznaczamy
coraz większe środki. Jeszcze większy przełom w tym zakresie czeka nas w roku 2010,
w którym tylko na inwestycje zamierzamy
wydać ponad 5,6 mln. zł. A przecież koszty
tak zwane stałe wydatków gminy co roku
rosną. Najlepszym przykładem są wydatki

na oświatę, na którą otrzymujemy z budżetu
państwa 4,6 mln. zł. Natomiast koszty utrzymania naszej oświaty to 6,1 mln. zł. Łatwo
policzyć, że tylko do oświaty musi dokładać
1,5 mln. zł. Co więcej na przykład na utrzymanie przedszkoli nie otrzymujemy z budżetu państwa nawet złotówki, sami na ten cel
(nie licząc utrzymania zerówek) wydajemy
rocznie prawie 500 tys. zł. Inne gminy wiejskiej takie jak na przykład Sienno, nie wydają
nawet złotówki na ten cel, ponieważ nie mają
przedszkoli. My jednak rozumiemy potrzebę
funkcjonowania przedszkoli, co rocznie inwestujemy w przedszkola, składamy wnioski unijne na ich rozwój. Między innymi na
przedszkole w Ciepielowie udało się nam
pozyskać 271 tys. unijnego wsparcia, a nasz
wniosek na 164 wniosków na Mazowszu,
uplasował się na 9 miejscu na 33 gminy, które
w ogóle otrzymały unijne dofinansowanie.
Nie ma co jednak biadolić na brak środków w budżecie, trzeba szukać możliwości
sfinansowania jak największej ilości jakże
wyczekiwanych przez mieszkańców gminy
inwestycji. W poprzednim roku nie udało się
niestety zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań, przede wszystkim tych z udziałem środków unijnych. Wszystkie programy
unijne, w których już dawno złożyliśmy
wnioski, a więc o budowę dróg, stacji uzdatniania wody, oraz wodociągu są ciągle w fazie rozpatrywania. Najlepszym przykładem
jest wniosek na budowę drogi Gardzienice
Stare – Ciepielów. Już w kwietniu ogłoszono, że nasz wniosek przeszedł i otrzymamy 497 tys. zł. W lipcu decyzję zmieniono
i ogłoszono, że otrzymamy ponad 1 mln.
zł dofinansowania. Do tej pory jednak brak
decyzji w sprawie podpisania umowy, co

Pani prezydentowa Maria Kaczyńska oraz wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk,
podczas premiery filmu „Historia Kowalskich”, Warszawa, październik 2009
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Niższy podatek rolny
Pomimo przeznaczenia na 2010
rok rekordowej kwoty ponad 5,6 miliona złotych na gminne inwestycje,
Rada Gminy na wniosek wójta postanowiła nie podnosić podatków
płaconych przez mieszkańców w nowym roku.
Podatki od nieruchomości pomimo podwyższenia stawek przez
Ministerstwo Finansów pozostają
bez zmian, dzięki czemu utrzymane
zostaje zwolnienie dla wszystkich
rolników z podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych.
Natomiast podatek rolny ustawowo zostaje zmniejszony o 5,90 zł
z dotychczasowych 40 zł za kwintal żyta na 34,10 zł.
uniemożliwlia przystąpienie przez gminę do
wykonania tego zadania. W związku z tym,
iż droga jest w bardzo złym stanie postanowiliśmy wybudować tę drogę w pierwszej
kolejności w przyszłym roku. Poza tym zaplanowaliśmy 14 nowych dróg asfaltowych,
budowę nowej stacji uzdatniania wody
w Kunegundowie oraz budowę sieci wodociągowej w Kunegundowie, Podgórzu, Antoniowie, Czerwonej, Bielanach, Pasiekach
oraz w Ciepielowie ul. Podłącze, w Rekówce
i Świesielicach. Dużymi krokami zbliżamy
się do wodociągowania Bąkowej, Czarnolasu, Kochanowa i Sajdów. Przystępujemy do
rekultywacji gminnego wysypiska śmieci,
wprowadzamy pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W przyszłym roku zamierzamy również wykonać
dwa duże zagospodarowania centrów Wielgiego i Ciepielowa. Na pierwsze zadanie
o łącznej wartości 717 tys. zł. już podpisaliśmy umowę otrzymując 441 tys. zł. unijnego
wsparcia. W przyszłym roku przystępujemy
do dwóch unijnych projektów dotyczących
rozwoju informatyzacji w gminie, na ten cel
pozyskując ponad 250 tys. zł unijnego dofinansowania.
Przeznaczając ponad 5,6 mln. zł na inwestycje jednocześnie nie podnosimy żadnych
podatków i opłat lokalnych, co z pewnością
przyczyni się do polepszenia sytuacji materialnej naszych mieszkańców. Mam nadzieję,
że pomimo kryzysu gospodarczego w jakim
nasz kraj ciągle się znajduje, uda nam się
zrealizować założenia budżetu gminy. Czego przede wszystkim w przeddzień nowego
2010 roku życzę Wszystkim Mieszkańcom
Naszej Gminy.
Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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Plany inwestycyjne w 2010 r.
Rok 2010 już teraz zapowiada się jako kontynuacja
rozpoczętych w 2005 r. inwestycji, przede wszystkim
w zakresie dalszego wodociągowania gminy oraz budowy
nowych dróg asfaltowych. Łącznie na zadania inwestycyjne, nie licząc środków, które corocznie pozyskujemy
z zewnątrz, przeznaczyliśmy największą w inwestycyjnej
historii naszej gminy kwotę ponad 5,6 mln. zł. Jeszcze
nigdy planując budżet gminy nie zakładaliśmy wykonania
tak wielu inwestycji.
Do zwodociągowania całej gminy już coraz bliżej.
Obecnie wybudowaliśmy ponad 118 km wodociągów,
podłączając 871 gospodarstw domowych do sieci wodociągowej. Jeszcze kilka lat temu, w roku 2005 na terenie
gminy było niespełna 12 km sieci wodociągowej i mało
kto wierzył, że ma szanse na przyłączenie się do sieci
wodociągowej w naszej gminie. Natomiast dziś wielu
z mieszkańców nie wyobraża już sobie funkcjonowanie
swoich gospodarstw bez dostępu do wodociągu. W przyszłym roku na kontynuację budowy wodociągów położymy bardzo duży nacisk, między innymi w projekcie budżetu gminy znalazły się następujące zadania:
W zakresie budowy wodociągów:
1. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Ciepielów ul. Podłącze – Rekówka –
Świesielice – 600 000 zł;

Opłaty za wodę bez zmian
Podobnie jak wysokości podatków w nowym 2010
roku, bez zmian pozostaną opłaty za pobór wody
i odbiór ścieków.
Przypomnijmy, że opłaty za pobór wody ustalone
w roku 2005 wynoszą 1,50 zł za 1m3 i 1,20 zł za 1m3
dla gospodarstw wysokotowarowych. Są to najniższe
opłaty za pobór wody wśród wszystkich otaczających
nas gminy. Z reguły w innych gminach opłaty te wynoszą średnio około 2 zł za 1 m3.
Bez zmian pozostaną także opłaty za włączenie się
do nowo budowanego wodociągu, tak jak od momentu rozpoczęcia wodociągowania gminy w roku 2005,
zgodnie z obietnicą wójta do zakończenia wodociągowania wynosić one będą 1000 zł za włączenie się
do wodociągu.
3. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg
Bąkowa – Kochanów – Sajdy – Czarnolas – 65 000 zł;
4. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg
Kawęczyn – Świesielice – 65 000 zł.
Łącznie na wodociągowanie przeznaczamy w nowym budżecie kwotę 1 897 000 zł.
Drugą równie ważną pozycję w inwestycyjnych wydatkach gminy w przyszłym roku zajmuje budowa nowych
dróg asfaltowych. Łącznie tylko w tej kadencji wybudowanych będzie ponad 48 km nowych dróg asfaltowych. Na
drogi przeznaczyliśmy rekordową kwotę 2,5 mln. zł.
W zakresie budowy dróg:
1. przebudowa drogi gminnej Świesielice „Kałkowy”,
dł. 1500 m – 300 000 zł;

2. budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie
wraz z siecią wodociągową z przyłączami w miejscowości Kunegundów oraz z siecią wodociągową z przyłączami Podgórze – Czerwona – Antoniów – Bielany –
Pasieki – 1 167 000 zł;

2. przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepielów
Kolonia „pod lasem”, dł. 700 m – 140 000 zł;
3. przebudowa drogi gminnej przez wieś Stary Ciepielów „wykup tytoniu”, dł. 300 m – 60 000 zł;
4. przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie, dł. 180 m – 40 000 zł;
5. przebudowa drogi gminnej ul. Papuzińskiego w Ciepielowie, dł. 550 m – 150 000 zł;
6. przebudowa drogi gminnej Marianki „Nowy Dwór”,
dł. 380 m –60 000 zł;
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Segregacja odpadów dalej bezpłatna

7. przebudowa drogi gminnej Wielgie „Średnia Wieś”,
dł. 1500 m – 300 000 zł;
8. przebudowa drogi gminnej do Bielan, dł. 830 m –
140 000 zł;
9. przebudowa drogi gminnej Bąkowa – Czarnolas,
dł. 2100 m – 400 000 zł;
10. przebudowa drogi gminnej Gardzienice Stare – Ciepielów, dł. 2400 m – 400 000 zł;
11. przebudowa drogi gminnej przez Ranachów „B”,
dł. 850 m –150 000 zł;
12. przebudowa drogi gminnej Kałków „Pniaki” – Dąbrowa, dł. 1800 m – 300 000 zł;
13. przebudowa drogi gminnej Łaziska „Zarośle”,
dł. 870 m – 70 000 zł;
14. przebudowa drogi powiatowej Ciepielów – Łaziska –
10% wartości po przetargu.
Informatyzacja i budowa społeczeństwa
informacyjnego i gospodarczego:
W przyszłym roku rozpoczyna się realizacja dwóch finansowanych niemalże w całości projektów unijnych związanych z budową społeczeństwa informacyjnego w naszej
gminie. Na obydwa zadania wójt gminy już podpisał umowy na finansowanie inwestycji ze środków unijnych.
1. realizacja projektu przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez
budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu;
2. realizacja projektu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa – w tym 256 666 zł stanowią środki pozyskane przez gminę z dofinansowania unijnego, zaś
udział własny gminy w roku 2010 – do obu realizowanych projektów to kwota 21 465 zł.
Ochrona środowiska
W zakresie ochrony środowiska kolejny raz przeznaczamy środki na dobudowę nowych punktów oświetlenia
4

Także i w nowym roku odbiór odpadów w naszej
gminie będzie bezpłatny.
Odpady zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi
w kalendarzu załączonym do niniejszego wydania biuletynu „Nasza Gmina”, będą odbierane sprzed domów
i dróg na terenie gminy. Dwa razy w tygodniu oddawać będziemy odpady bytowe (pamiętajmy o czarnym
worku), raz w miesiącu oddawać będziemy odpady
pozostałe segregowane wg kolorów worków. Pamiętajmy o oznaczeniach w kalendarzu.
Zabierane są tylko te worki, które w danym dniu są
zaznaczone w kalendarzu. Dwa razy do roku będziemy
również mogli oddać odpady wielkogabarytowe.
Wszelkie problemy z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy pod numer
483-788-080, lub 605-659-504
ulicznego, przystępujemy również do długo planowanych inwestycji tj. do rekultywacji gminnego wysypiska
odpadów oraz do pierwszego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W zakresie rekultywacji
przez ostatnie dwa lata opracowywaliśmy dokumentację
i przeprowadziliśmy skomplikowaną procedurę związaną
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z całkowitym zamknięciem składowiska wysypiska
odpadów. Wreszcie w przyszłym roku będziemy mogli
przeprowadzić inwestycję rekultywacji, niezbędną do całkowitego zamknięcia terenu na którym znajduje się dzisiaj
i tak nieczynne wysypisko. Teren wysypiska zgodnie z decyzją środowiskową w tej sprawie będzie przez kilkanaście lata objęty specjalnym systemem monitoringu.
Drugim ważnym zadaniem jest przystąpienie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, o szczegółach
realizacji poinformujemy w pierwszym kwartale nowego
roku.
1. rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w Ciepielowie – 300 000 zł;
2. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ra-
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mach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – etap I – 210 000 zł;
3. dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego
w Wielgiem, Rekówce „Górnej”, Łaziskach „Zamoście”, Bąkowa „Hektary”, Świesielice „Stara Wieś” –
70 000 zł.
Ochrona przeciwpożarowa:
1. zakup nowszego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Bielanach – 10 000 zł.

Gospodarka komunalna:
1. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie – 150 000 zł;
2. modernizacja dachu na budynku remizy i gminnej
biblioteki w Ciepielowie – 20 000 zł;
3. zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu – 717 450 zł, w tym uzyskane już przez gminę
dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi kwotę
441 054 zł.

Seniorzy na wycieczce w Ojcowie i Krakowie
W ramach działalności „Klubu Integracji Międzypokoleniowej” działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie seniorzy gminy Ciepielów – razem 46
osób uczestniczyło w wycieczce na trasie Ciepielów – Ojców – Kraków.
Pierwszym miejscem, które zwiedzili seniorzy był Ojcowski Park Narodowy. Trasę rozpoczęliśmy przed Zamkiem w Pieskowej Skale, następnie zwiedziliśmy dziedziniec zewnętrzny bez wejścia na Sale Muzealne oraz
obejrzeliśmy Maczugę Herkulesa i Jaskinię Nietoperza.
Kolejnym punktem wycieczki była dawna stolica
Polski czyli Kraków. Tam wszyscy uczestnicy wycieczki mieli zagwarantowany obiad. Przewodnik oprowadził

grupę i pokazał najsłynniejsze zabytki tego pięknego miasta, między innymi Wawel, Katedrę, Dzwon Zygmunta,
krypty, Stary Rynek oraz Kościół Mariacki. Wycieczka
przebiegała w bardzo serdecznej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie wszyscy mieli czas wolny aby móc
zakupić pamiątki. Seniorzy wrócili zmęczeni, ale przede
wszystkim z uśmiechami na twarzach i wzbogaceni o nowe wrażenia i niezapomniane przeżycia. Wycieczka była
zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciepielowie w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Renata Gołębiowska-Ambrozik
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Kolejny sukces unijny
28 października 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasz wniosek pn. „Dajmy szanse naszym dzieciom – polski przedszkolak przyszłością
Europy” przechodząc pomyślnie kolejne etapy oceniania
zajął wysokie 9 miejsce ze 164 złożonych wniosków, najwyższe spośród gmin regionu radomskiego.
Projekt dla przedszkola w Ciepielowie przewiduje realizację zadań: zajęcia z rytmiki, zajęcia logopedyczne,

Konkursy na stanowiska dyrektorskie rozstrzygnięte
W sierpniu w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyły się
dwa konkursy na stanowiska dyrektorskie placówek oświatowych. W pierwszym na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Bąkowej zgłoszona została jedna
kandydatura, mianowicie dokumenty na konkurs złożyła
dotychczasowa dyrektorka Anna Kozieł. Komisja konkursowa obradowała w składzie: trzech przedstawicieli organu
prowadzącego – Artur Szewczyk – wójt gminy, Waldemar
Czapla – przewodniczący rady gminy, Wiesław Choroś –
przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego rady gminy; dwóch przedstawicieli organu
sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Warszawie) – wizytator Renata Otolińska i Grażyna
Nogalska, po jednym przedstawicielu nauczycieli – Zofia
Pastuszka, rodziców – Ewa Nizińska, i Związku Nauczycielstwa Polskiego – Eugeniusz Krasiński.
Komisja, po zapoznaniu się z przedstawionym przez
Annę Kozieł uzasadnieniem przystąpienia do konkursu na
stanowisko dyrektora, zadała kandydatce szereg pytań dotyczących między innymi priorytetowych zadań dla szkoły, prowadzenia awansu zawodowego nauczycieli, zadań
edukacyjnych przeprowadzonych w szkole, rodzajów
stosowanych motywacji dla pracowników szkoły itp. Po
uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania,
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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. To już kolejny wysoko oceniony unijny wniosek złożony przez naszą gminę, wysoka
pozycja umacnia gminę Ciepielów w czołówce gmin
Mazowsza pod względem pozyskanych środków z Unii
Europejskiej.

komisja przystąpiła do tajnego głosowania w sprawie wyboru na stanowisko dyrektora PSP w Bąkowej. W wyniku
głosowania Anna Kozieł została przez komisję wybrana
na nowego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bąkowej.
W drugim z przeprowadzonych w tym dniu konkursów,
na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
w Ciepielowie zgłoszona została także jedna kandydatura,
mianowicie dokumenty na konkurs złożyła dotychczasowa
dyrektorka Elżbieta Giemza. Komisja konkursowa obradowała w składzie: trzech przedstawicieli organu prowadzącego: Artur Szewczyk – wójt gminy, Waldemar Czapla – przewodniczący rady gminy, Wiesław Choroś – przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego rady
gminy; dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór
pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Warszawie) – wizytator Renata Otolińska i Grażyna Nogalska; po jednym przedstawicielu nauczycieli – dyrektor Małgorzata Rusinowska,
rodziców – Alicja Rogozińska, i Związku Nauczycielstwa
Polskiego – Eugeniusz Krasiński.
Komisja, po zapoznaniu się z przedstawionym przez
Elżbietę Giemzę uzasadnieniem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora, zadała kandydatce szereg pytań dotyczących między innymi kompetencji Rady
Rodziców, największych problemów wychowawczych
w zarządzanych przez dyrektor placówek oświatowych,
stosowanych metod przezwyciężania sytuacji kryzysowych, priorytetowych zadań dla szkoły. Po
uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na zadane
pytania, komisja przystąpiła do tajnego głosowania. W wyniku głosowania Elżbieta Giemza została przez komisję wybrana na nowego dyrektora
Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie.
Następnie wójt gminy wręczył nowo wybranym
paniom dyrektorkom akty powierzenia z dniem
1 września 2009 r. funkcji dyrektorskich na okres
5 lat. Przyjmując gratulacje od wójta i rady gminy,
panie dyrektorki stwierdziły, że „Być dyrektorem
to nie tylko wyróżnienie czy zaszczyt, ale przede
wszystkim to wzięcie na siebie ogromnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje wynikające z faktu kierowania szkołą lub zespołem szkół”.
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Wystawa ikon ks. Stanisława Drąga w rodzinnym Ciepielowie
24 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie odbyło się otwarcie wystawy ikon księdza Stanisława
Drąga. Wystawę, która obejmowała 51 eksponatów można
było obejrzeć do 3 września.
W otwarciu wystawy uczestniczyli: wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, ks. proboszcz Stanisław Sławiński, rodzina ks. Drąga, nauczyciele, a także czytelnicy i młodzież.
Ks. Stanisław Drąg urodził się w 1941 r. w Kałkowie
k. Ciepielowa. Po ukończeniu liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, odbył studia teologiczne w Wyższym
Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Równocześnie

uczęszczał na wykłady z historii sztuki, a także brał udział
w zajęciach rysunku i kompozycji u prof. Antoniego Michalaka z Kazimierza Dolnego. Ks. Stanisław Drąg zdobył także
wiedzę z dziedziny konserwacji zabytków u prof. Rudolfa
Kozłowskiego z Krakowa – kustosza Wawelu.
Przez kilkadziesiąt lat kapłaństwa związany był z Radomiem. Budowniczy kościoła pw. Świętej Jadwigi na Osiedlu
Akademickim.
Od września 2004 r. ks. Stanisław Drąg jest proboszczem
parafii pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą.
Od najmłodszych lat ulubionym zajęciem kapłana jest
rysowanie i malowanie tego, co go otacza, z czym spotyka
się na co dzień. Są to krajobrazy rozległych łąk, scenki z rodzinnej wsi.
Spotkanie z liturgią cerkiewną w czasie studiów lubelskich spowodowało ogromne zainteresowanie pisaniem ikon.
Pierwsze powstały w 1968 r. a więc 41 lat temu. Od tego czasu powstało ponad 2000 ikon. Ks. Stanisław Drąg nazywa
swoje ikony deskami do nieba, swoją „wieczorną, a wielokrotnie nocną, modlitwą ukrytą w malowanych deskach”.
Ponad dwa lata temu, w szkole w Grabowie, ks. Stanisław
założył szkołę pisania ikon. W zajęciach wzięło udział czternaścioro uczniów, którym towarzyszyli rodzice. Do tej grupy
dołączyło grono niepełnosprawnych z Zespołu Terapii przez
Pracę i Kulturę w Warce. Także w radomskim seminarium
powstała grupa złożona z sześciu alumnów i dwóch księży.
W 2001 r. ks. Stanisław Drąg został przyjęty w poczet
członków Związku Polskich Artystów Plastyków, a w roku
2006 została wydana jego książka pt. „Kolorami pisane Imię
Boga”.
Spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem, przy
którym nie brakowało pytań do znakomitego kapłana-artysty.
Renata Gołębiowska-Ambrozik
7
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Oficjalne otwarcie schetynówki
W październiku odbyła się uroczystość oddania do użytkowania długo oczekiwanej przez mieszkańców Bąkowej,
Kochanowa i Sajdów drogi. Przebudowę drogi zrealizowano w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg, który
potocznie, od nazwiska autora programu wicepremiera,
ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza
Schetyny, przyjęła nazwę „schetynówki”. Przypomnijmy,
że na to zadanie uzyskaliśmy 50% dofinansowania w kwocie 163 814 zł. Przetarg na kwotę 209 177,99 zł wygrało
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia. Pozyskanie środków na budowę tej drogi było jednym ze spektakularnych sukcesów naszej gminy w poprzednim roku.
W pierwszym ogłoszonym konkursie budowy dróg
nasza gmina spośród 242 wniosków z całego Mazowsza uzyskała 11 miejsce, najwyższe spośród wszystkich
okolicznych gmin. Z 242 wniosków dotacje otrzymało
tylko 41 gmin mazowieckich, w tym nasza gmina.
W oficjalnym oddaniu drogi do użytku wzięli udział
między innymi: przedstawiciel wojewody mazowieckiego
kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
Jerzy Kacak, wójt gminy Artur Szewczyk, przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla, sołtys Kochanowa –
Sajdów Henryk Synderowski, oraz mieszkańcy.
Po obejrzeniu drogi i rozmowach z mieszkańcami nastąpiło uroczyste przecięcie szarfy. Droga została oficjalnie otwarta.
– Bardzo się cieszę, że dzięki programowi Budowy Dróg
zarządzanemu przez wojewodę mazowieckiego pana Jacka
Kozłowskiego, nowa droga będzie swoistym okienkiem na

25-lecie zespołu ludowego „Po co ci to?”
Oj śpiewają kobietki
Wesoło śpiewają
Wielką satysfakcję
Ze śpiewu mają
W Domu Ludowym w Wielgiem odbył się jubileusz
25-lecia istnienia i działania Zespołu Ludowego o wdzięcz-

Otwarcie drogi, od lewej stoją: sołtys Kochanowa – Sajdów Henryk Synderowski, wójt
gminy Artur Szewczyk, kierownik Delegatur Urzędu Wojewódzkiego Jerzy Kacak oraz Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla.

świat dla tutaj zamieszkujących ludzi. Pan wojewoda bardzo
dobrze zna potrzeby mieszkańców wsi i wie, że każda inwestycja na terenach wiejskich jest długo oczekiwana. W związku z otwarciem drogi prosił przekazać Państwu życzenia
wszystkiego najlepszego, aby wykonana inwestycja ułatwiła Państwu życie na co dzień i przyczyniła się do rozwoju
waszych pięknych miejscowości – przecinając symboliczną
szarfę powiedział Jerzy Kacak – przedstawiciel wojewody.
Słowa podziękowania wojewodzie i przedstawicielom władz gminnych złożył sołtys Henryk Synderowski.
Dzięki programowi kolejna droga asfaltowa zajęła miejsce drodze szlakowej. Mieszkańcy Bąkowej, Kochanowa
i Sajdów wreszcie przestaną wdychać kurz wcześniej powstający na drodze.
nej nazwie „Po co ci to?”
Skąd ta nawa? Zdaniem
Marii Skupień – założycielki Zespołu nazwa jest
reakcją rodziców, teściów,
a niekiedy mężów na wyjście kobiet na spotkania
zespołu, którzy pytali „Po

25 lat
Jubileuszu Zespołu Ludowego
„Po co ci to?”
Oj śpiewają kobitki
Wesoło śpiewają
Wielką satysfakcję
Ze śpiewu mają
Dzisiaj nikt nie pyta
Po co i dlaczego
Każdy chętnie słucha
Śpiewu Ludowego
Oj słucha, oj słucha
Nóżką przytupuje
Że Zespół z Wielgiego
Wielką dumę czuje
Te ludowe nutki
Znane są w powiecie
A daj Boże jeszcze
Żeby i na świecie
Majka Sotowicz
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co ci to?”. Mimo tych „wywodów” kobiety zawsze były na
umówioną godzinę, a z czasem dołączali również i mężowie.
Chęci zwyciężyły, a później nikt nawet nie pomyślał, aby
wieś istniała bez zespołu.
Nasze panie śpiewają i biorą udział w imprezach środowiskowych, festynach, dożynkach, konkursach zarówno w naszej jak i w innych gminach. Zespół dalej nosi nazwę „Po co
ci to?” i wykonuje piosenkę pod tym samym tytułem.
Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście, między innymi władze gminy Ciepielów, grono pedagogicz-

ne szkół, pracownicy bibliotek oraz proboszcz tutejszej
parafii.
Na początku Zespół Ludowy „Po co ci to?” zaprezentował część artystyczną. Po występie wszyscy goście zasiedli
do biesiady bawiąc się do późnych godzin wieczornych przy
dźwiękach kapeli ludowej.
Podczas uroczystości Majka Sotowicz – autorka tomiku
poezji „Słowa jak motyle…” zarecytowała napisany na tę
okoliczność wiersz pt.: „25 lat Jubileuszu Zespołu Ludowego »Po co ci to?«”.

Festyn rodzinny w Bąkowej
W krajobraz imprez kulturalnych naszej gminy z wielkim
powodzeniem wpisują się festyny. W tym roku mieszkańcy
gminy Ciepielów mieli możliwość uczestniczyć w Gminnym
Festynie Rodzinnym „Pożegnanie Lata” zorganizowanym
przez PSP w Bąkowej pod patronatem wójta gminy Artura
Szewczyka. Zorganizowanie tej imprezy było możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych z Programu Integracji Społecznej.
W przygotowanie imprezy zaangażowało się wiele osób:
dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy administracji oraz
rodzice uczniów. Festyn „Pożegnanie Lata” w Bąkowej rozpoczął się o godz. 14.00 przemówieniem wójta gminy Artura
Szewczyka oraz dyrektor szkoły Anny Kozieł.
Na początku zaprezentował się „Klub Jeździecki Jamka”
pokazem ułańskiej musztry konnej i popisami najmłodszych
członków klubu. Pokaz okazał się wielką atrakcją tym bardziej, że goście mieli możliwość przejażdżki.
Kolejnym punktem programu był występ uczniów PSP
w Bąkowej. Dzieci zaprezentowały układ tańca nowoczesnego „Taniec ulicy”. Uczniów przygotowały Monika Hejn
i Katarzyna Sotowicz-Stańczuk. Dzieci zebrały duże owacje,

gdyż taniec był bardzo dynamiczny i spodobał się nie tylko
najmłodszym uczestnikom festynu. Prawdziwym hitem imprezy okazał się występ śląskiego kabaretu „Masztalscy”,
których dowcip rozbawił publiczność do łez.
Chwilę później zespół ludowy z Wielgiego „Po co ci to?”
zaprezentował przyśpiewki regionu radomskiego. Pojawienie się zespołu cygańskiego wprowadziło gości festynu w ta-
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neczny nastrój. Kasety zespołu można było nabyć po występie. W międzyczasie rozstrzygnięto konkursy: – plastyczny
„Najpiękniejsze miejsca Gminy Ciepielów”, którego laureatem zostali podopieczni PŚDS „Dworek Uroczysko” w Łaziskach zdobywając tym samym puchar wójta; – kulinarny
„Chłopskie jadło”, który wygrał Wiesław Choroś z Bąkowej.
Nadmienić należy, że można było degustować inne regionalne potrawy tj.: marchwiak, kulebiak, bigos, kapusta z grochem, pierogi oraz swojską wędlinę. Przez cały czas trwania
festynu był czynny park rozrywki dla dzieci, z którego można
było korzystać bezpłatnie. Ponadto goście mieli możliwość:
obserwacji pracy garncarza, obejrzenia wystawy rękodzieła
ludowego, degustacji miodów, zakupu dzbanów glinianych,

słodyczy, lodów, ciast domowych, kiełbasek z grilla, zabawek dla dzieci.
Obok szkoły ustawiony był namiot medyczny, w którym
wszyscy chętni mogli nieodpłatnie skorzystać z podstawowych badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarskich.
Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z zespołem
CDM, podczas której wszyscy świetnie się bawili.
Fantastyczny pokaz ogni uświetnił Zakończenie Festynu Rodzinnego „Pożegnanie Lata”. Nad bezpieczeństwem
czuwali policjanci Komisariatu Policji z Ciepielowa. Bardzo
wysoka frekwencja podczas imprezy świadczy o tym, że tego
typu imprezy są dobrze przyjmowane w środowisku lokalnym. Jest to doskonały sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia z rodziną i znajomymi.
10
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Kompleksowa informatyzacja administracji
Wójt gminy podpisał umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy
przy realizacji dwóch unijnych projektów związanych
z rozwojem elektronicznej administracji na Mazowszu
oraz tworzeniem baz wiedzy o regionie.
Podpisanie umów odbyło się podczas uroczystego
spotkania wójtów gmin i władz samorządu województwa mazowieckiego w Warszawie. Spotkanie otworzył
wicemarszałek Stefan Kotlewski, podkreślając, że jest to
największe w skali kraju tego typu działanie. W podpisaniu umów uczestniczyli również Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz i Geodeta
Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski. Na
obydwa projekty w zakresie budowanie społeczeństwa
informacyjnego i rozwój elektronicznej administracji
samorządu gminnego w Ciepielowie nasza gmina uzyskała 256 666 zł.
Celem dwóch projektów Samorządu Województwa
Mazowieckiego jest budowa do końca 2012 r. w całym
województwie ujednoliconej e-administracji w urzędach
i stworzenie aktualnych baz danych przestrzennych, dostępnych w Internecie. W tym celu w najbliższym czasie
na Mazowszu powstanie Mazowiecki System Informacji
Przestrzennej Gmin i Powiatów (MSIP-GPW). Za jego
sprawą w jednym miejscu zgromadzone zostaną dane,
których do tej pory zainteresowani musieli szukać w kilku
instytucjach. Są to m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, informacje o sieci uzbrojenia czy ewidencji

Nowe komputery w gabinetach logopedycznych
Gabinety logopedyczne w Bąkowej i w Ciepielowie zostały wyposażone w nowoczesne jednostki komputerowe
z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć logopedycznych
z dziećmi. To już kolejna gminna inwestycja dla zwiększenia efektywności prowadzonej od kilku lat terapii logopedycznej na terenie gminy Ciepielów.

Po podpisaniu umów na informatyzację gminy – wójt gminy Artur Szewczyk oraz Geodeta
Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski.

gruntów i budynków, a także plany sieci ulic, informacje
o szkołach, szpitalach oraz przedszkolach.
Dobrą informacją dla internautów jest także drugi projekt, zakładający rozwój e-administracji na Mazowszu.
Podstawowym celem w tym wypadku jest pomoc samorządom lokalnym w tworzeniu sprawnej i funkcjonalnej e-administracji. Za sprawą wojewódzkiego projektu
wszystkie e-urzędy na Mazowszu – także i nasz – będą
funkcjonować w oparciu o ujednolicone zasady, co ułatwi korzystanie z tych funkcji interesantom. Realizacja
obu projektów poprzez dostarczenie niezbędnego sprzętu
i oprogramowanie oraz przeprowadzenie odpowiednich
działań wdrożeniowych, planowana jest w zakresie rozpoczęcia prac na III kwartał br., zaś ich zakończenie przewidziano na grudzień 2012 r.

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. 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.
Dlatego też przekazując nowe komputery dla gabinetów logopedycznych, wójt podkreślił, że „na dobru
naszych dzieci, zwłaszcza tych które potrzebują dodatkowej pomocy nigdy nie będziemy oszczędzać”.
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 ułatwiają wyrównywanie szans edukacyjnych oraz pozwala dzieciom na osiąganie późniejszych sukcesów.
11
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Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada obchodziliśmy jedno z najważniejszych
świąt narodowych. Dzień 11 listopada 1918 r. był przełomowym w dziejach Europy, ale przede wszystkim Polski.
Po 123 latach niewoli narodowej kraj odzyskał wolność.
Z tej okazji jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej ustanowiono ten dzień Świętem Niepodległości. Zlikwidowane w czasach PRL, powróciło do naszego kalendarza
w 1989 r. W przeddzień 91. rocznicy odzyskania niepodległości Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
Piotr Szprendałowicz w liście do mieszkańców gminy
Ciepielów złożonym na ręce wójta gminy napisał:
„91 lat temu spełniły się oczekiwania wielu pokoleń
Polaków. Po 123 latach niewoli Polska stała się wolnym
i niezależnym państwem. To podniosłe wydarzenie, zapisane na kartach historii, było ogromnym osiągnięciem
naszych Przodków. Dzięki ich poczuciu patriotyzmu i od-

Przedszkolna Rada Gminy
Sześciolatki z Ciepielowa pod opieką nauczycielek –
Beaty Mordak i Katarzyny Gołdy, odwiedziły urząd gminy
w Ciepielowie. Swoją wizytę rozpoczęły od gabinetu wójta gminy. Na przywitanie wójt otrzymał kwiat słonecznika
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wadze posiadamy najcenniejszy skarb, największą wartość dla każdego kraju i narodu – Wolność. Pamiętajmy
jak ważną częścią życia jest wychowanie patriotyczne
i kształtowanie więzi młodych ludzi z krajem ojczystym
poprzez czynne i świadome uczestnictwo w ważnych świętach i uroczystościach państwowych. Jestem przekonany,
że uczestnictwo Nas wszystkich w obchodach Święta Niepodległości będzie wyrazem hołdu i świadectwem kultywowania pamięci o bohaterach tamtych czasów. Niech ich
postawa na zawsze pozostanie w naszej pamięci.”
W związku ze świętem ulice Ciepielowa zostały przystrojone flagami. Na słupach oświetleniowych wzdłuż
głównych ulic naszej miejscowości zostały zamontowane uchwyty flagowe. W każdym z uchwytów znajdują się
trzy flagi: Polski, Gminy Ciepielów i Unii Europejskiej.
Łącznie w Ciepielowie zamontowanych zostało 50 takich
kompletów (150 flag). Pamiętajmy, aby zawsze 11 listopada flagi wywiesić również na naszych domach.
własnoręcznie wykonany z bibuły przez dzieci na zajęciach
plastycznych. Artur Szewczyk zapoznał najmłodszych
mieszkańców naszej gminy z pracami wykonywanymi
w urzędzie. Każdy przedszkolak mógł usiąść na fotelu
wójta, i poczuć się jak prawdziwie zarządzający gminą.
Na pamiątkę odwiedzin, wójt podarował każdemu dziecku pluszową maskotkę. Następnie
dzieci odwiedziły salę ślubów,
pokrótce zajrzały do większości
pokoi w urzędzie, gdzie mogły zapoznać się z pracą urzędników. Na
koniec swojej wizyty sześciolatki
obradowały na sali konferencyjne
urzędu. Tam zapoznały się z pracą
Rady Gminy oraz po raz pierwszy
wzięły udział w prawdziwym głosowaniu.
Pierwsza z podjętych jednomyślnie uchwał dotyczyła zwiększenia okresu wakacji do dziesięciu miesięcy, a co za tym idzie
skrócenia szkoły do dwóch miesięcy. Wszystkim dzieciom ta zabawa bardzo się spodobała. Już teraz
szykują nowe projekty uchwał.
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Premiera „Historii Kowalskich”
Długo oczekiwana wśród mieszkańców gminy premiera filmu „Historii Kowalskich” – filmu o Polakach ratujących Żydów, odbyła się 20 października, w kinie Silverscreen w Warszawie.
W uroczystej premierze filmu w reżyserii Arkadiusza
Gołębiewskiego i Macieja Pawlickiego, udział wzięła pani
prezydentowa Maria Kaczyńska oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP Władysław Stasiak. W premierze wzięli udział
także mieszkańcy gminy, w tym rodziny pomordowanych
w 1942 r. Kowalskich, Obuchiewiczów, Skoczylasów, Kosiorów, władze gminy, dyrektorzy placówek oświatowych.

nie nieznana światu, ale także nieznana dzisiejszej opinii
publicznej w Polsce, historia wielu polskich rodzin, wielu
Kowalskich, którzy, by ocalić swych sąsiadów, polskich
Żydów, narażali życie własnych dzieci”.
Wielką wartością dla poznania klimatu epoki stanowi
ukazana w filmie historia Ciepielowa w latach 30-tych,
który jak wiele polskich miasteczek zamieszkany był w połowie przez Polaków i Żydów. Polacy tworzyli miejscową
inteligencję i samorząd, Żydzi natomiast w stu procentach opanowali handel i drobne rzemiosło. Film pokazuje

„Historia Kowalskich” to wstrząsający, oparty na autentycznych wydarzeniach film o Polakach, którzy oddali
swe życie, by ratować swych sąsiadów Żydów. Film jest
fabularyzowanym dokumentem prezentującym najpierw
pokojową koegzystencję Polaków i Żydów w Ciepielowie, a następnie ukrywanie Żydów przez polskie rodziny,
zakończone okrutną egzekucją 34 Polaków i Żydów – spalonych żywcem przez Niemców w domach. Konstrukcję
filmu, zrealizowanego przez reżyserów na podstawie ich
własnego scenariusza, oparto na relacjach naocznych
świadków tragedii, członków rodzin zamordowanych,
a także fabularnej inscenizacji tamtych zdarzeń. Jak podkreślił Maciej Pawlicki, jest to „wstrząsająca i komplet-
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wzajemne przeplatanie się kultur i religii,
gdzie mimo konkurencji i napięć na tle
ekonomicznym, wszystko tworzy jedną,
nierozerwalną całość, tak charakterystyczną atmosferę przedwojennej Polski. Obie
nacje, choć na co dzień ostro targują się,
czują się obywatelami wspólnej Rzeczpospolitej. Symboliczny charakter ma scena,
w której delegacja miejscowych, zdominowanych przez Polaków władz, składa
wizytę w żydowskie święto w synagodze.
Wspólnie śpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”. Dzieci uczą się w jednej szkole,
bawią się i baraszkują w rzece. Czasami
daje się słyszeć złowrogi brzęk tłuczonych szyb w jakimś żydowskim sklepie,
ale są to zjawiska na tyle marginalne, że nawet sami Żydzi
zachowują wobec nich dystans. Wojna w swych początkach równie okrutnie dotyka obie społeczności. Po kilkunastu miesiącach żołnierze Wehrmachtu zaczynają jednak

6 grudnia 1942 r. o świcie oddział niemieckiej żandarmerii otoczył dom Kowalskich, a także domy innych rodzin podejrzewanych o udzielenie pomocy Żydom:
Obuchiewiczów, Kosiorów i Skoczylasów. Tego dnia w jednym z tych domów
spalono żywcem 34 osoby: Żydów i ukrywających ich Polaków, wśród nich Adama
i Bronisławę Kowalskich wraz z pięciorgiem dzieci.
Po zakończeniu projekcji filmu odbyła się uroczystość wręczenia rodzinom
Kowlaskich, Obuchiewiczów, Kosiorów
i Skoczylasów Krzyży Komandorskich
Odrodzenia Polski – najwyższego odznaczenia przyznawanego pośmiertnie przez
Prezydenta RP. W imieniu pana prezydenta odznaczenia
wręczyła pani prezydentowa Maria Kaczyńska wraz z ministrem Władysławem Stasiakiem. Krzyże Komandorskie
w imieniu pomordowanych: Adama i Bronisławy Ko-

brutalniej odnosić się do Żydów – maltretują spotkanych
na ulicy, grabią ich majątek. Wywieszają afisze zawiadamiające, że za pomoc Żydowi grozi śmierć całej polskiej
rodzinie. Niezwykle ekspresyjnie ukazana jest brutalna
łapanka Żydów na ulicach miasteczka latem 1942 r., ich
załadunek na ciężarówki i wywiezienie w nieznanym kierunku… Polacy patrzą w osłupieniu.
Kilkunastu Żydom udaje się uniknąć wywózki. Udają się do swych polskich sąsiadów z błaganiem o pomoc.
Polacy, w tym główni bohaterowi filmu – Adam i Bronisława Kowalscy ukrywają ich w stodołach i leśnych ziemiankach. Nocami przynoszą żywność i ciepłe ubrania.
Nie kryją lęku, ale kontynuują pomoc.

walskich oraz Piotra i Heleny Obuchiewiczów odebrały:
Agnieszka Kowalska, Teresa Kowalczyk, Halina Stajniak.
Za małżeństwo Władysława i Karoliny Kosiór odznaczenia odebrał Marian Kosior. Za Stanisławę i Zofię Kosiorów odznaczenia odebrała Jadwiga Skoczylas.
Po zakończeniu ceremonii wręczenia odznaczeń głos
zabrał minister Władysław Stasiak, który podziękował rodzinom pomordowanych za tak heroiczną postawę w czasie wojny, podziękował twórcom filmu, stwierdzając, że
był on nam wszystkim bardzo potrzebny.
Po uroczystościach zebrani goście, na czele z panią
prezydentową wpisali się do księgi pamiątkowej.
Oczywiście, tak jak przy każdej premierze było mnóstwo zdjęć, rozmów w kuluarach.
Atmosferę uświetniała muzyka tria
na czele z siostrą Justyny Steczkowskiej, które grało muzykę z filmu.
Na naszych mieszkańcach ogromne
wrażenie zrobiła pani prezydentowa
Maria Kaczyńska. Osoba niezwykle miła i sympatyczna, z każdym
porozmawiała, gratulowała wójtowi tak wspaniałych przodków oraz
obecnych mieszkańców. Przyjęła
zaproszenie na wizytę w Ciepielowie, który, jak podkreśliła, bardzo
chciałaby zobaczyć.
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Strażacy w Antoniowie nagrodzeni
Za udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, nagrodę z rąk przewodniczącego rady gminy
Waldemara Czapli oraz wójta gminy Ciepielów Artura
Szewczyka otrzymali zwycięzcy tegorocznych zawodów
– druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie.
Nagrodą był pamiątkowy dyplom i statuetka Świętego
Floriana patrona strażaków, a także nowe budy sportowopożarnicze. Uroczystość odbyła się w remizie strażackiej OSP w Antoniowie. Na uroczystość zaproszony był
między innymi wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP
druh Zbigniew Gołąbek. Podczas składanych strażakom
gratulacji, wójt w kilku słowach omówił tegoroczne inwestycje, które gmina wykonała na terenie działania OSP
w Antoniowie. Strażacy podziękowali wójtowi wręczając
medal za zasługi dla pożarnictwa oraz za dotychczasową
współpracę i pomoc władz gminy.

Przyjaciel Przedszkola
Przedszkolaki z Ciepielowa pod opieką pań
nauczycielek odwiedziły wójta gminy Artura
Szewczyka dziękując za
nowy plac zabaw przy
budynku przedszkola na
ulicy Batalionów Chłopskich.
Swoją wizytę dzieci rozpoczęły od wyrecytowania wierszyka:
Panie Wójcie Nasz Kochany
Piękny plac od Pana mamy
Bardzo chętnie tam chodzimy
Razem pięknie się bawimy
Za to ładnie dziękujemy
Zdrowia, szczęścia winszujemy
Następnie dzieci wręczyły
kwiaty i wyróżniły wójta orderem
„Przyjaciel Przedszkola”. Na pamiątkę odwiedzin, wójt podarował każdemu dziecku pluszową
maskotkę. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia przedszkolaki wyruszyły na plac zabaw.
Plac zabaw przy przedszkolu
w Ciepielowie to między innymi urządzenia dla najmłodszych
dzieci, a wśród nich: zestaw do
zabawy „Kubuś”, bujaki na sprężynach, ławeczki, zasuwaną piaskownicę, zestaw do rysowania,
labirynt, sklepik, kółko i krzyżyk,
specjalny domek, samochodzik
z zadaszeniem, huśtawki.
15
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Z demokracją na ty – wizyta w Sejmie
Dzięki współpracy naszego wójta z parlamentarzystami
obecnego Sejmu RP, kontynuujemy w szkołach autorski
projekt „Z demokracją na ty”. Realizując go przybliżamy
naszym uczniom sprawy związane z demokracją. Najlepszym miejsce skąd na cały nasz kraj rozwija się demokratyczny system prawa to budynek Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej. Tym razem do Sejmu na zaproszenie posła Czesława Czechyry pojechali uczniowie szkół podstawowych
z Bąkowej i Wielgiego.
Po przybyciu na miejsce i załatwieniu formalności
w biurze przepustek udaliśmy się do Gmachu Sejmu.
W oczekiwaniu na pana posła, przewodnik zaprowadził
nas na balkon głównej sali gdzie właśnie odbywała się debata sejmowa. Przemawiał sam premier Donald Tusk. Premier w obecności całego swojego gabinetu i przy prawie

Uczniowie ze szkół podstawowych w Bąkowej i Wielgiem obserwowali debatę sejmową z udziałem całego rządu RP, z mównicy przemawiał premier RP Donald Tusk. Widok pełnego Sejmu
i przemówienie pana premiera wywarło ogromne wrażenie na wszystkich uczniach.
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wypełnionej sali sejmowej składał sprawozdanie z przygotowań do wprowadzenia nowych ustaw. Debata była
bardzo burzliwa. Uczniowie z niedużej odległości mogli
na żywo obserwować zachowania się posłów i ich pracę.
Wypowiedzi, które nastąpiły po przemówieniu premiera,
Czesław Czechyra – żonaty, troje dzieci, lekarz
medycyny – pediatra.
Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Założyciel i prezes Fundacji
„Zdrowe Dziecko”. Doświadczony w pracy samorządowej w Radzie Miasta i Gminy Kozienice, w Radzie
Powiatu Kozienickiego oraz w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Poseł na Sejm RP VI kadencji – Członek Komisji Zdrowia i Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Zarówno w pracy jak i działalności
społecznej zawsze kieruje się dobrem ludzi, a w szczególności dzieci. Kierując fundacją obejmuje pomocą
coraz liczniejszą grupę dzieci z różnymi chorobami.
Warunki leczenia w kierowanym przez niego oddziale dziecięcym szpitala powiatowego systematycznie
ulegają poprawie m. in. w zakresie zakupu nowego
sprzętu. Wrażliwy na krzywdę ludzką. Zależy mu na
poprawie warunków życia mieszkańców. Prywatnie
jest normalnym człowiekiem. Ludzie, którzy go znają zaświadczą, że jedną z największych jego zalet jest
normalność. Jego pasją są góry i piesze wędrówki.

dały uczniom pełny, prawdziwy obraz tworzenia i realizowania demokracji.
Chwilę później powitał nas poseł Czesław Czechyra.
Już w sali Wszechnicy Sejmowej poseł Czechyra opowiedział w skrócie o swojej
pracy, a następne oddał
nas w dobre ręce pani
przewodnik, która zapoznała uczniów z pracą
i historią Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej
Polskiej. Uczniowie otrzymali pamiątki z wizyty
w Sejmie,
dodatkowy
prezent dla szkoły odebrali nauczyciele. Żegnając się z nami pan poseł
złożył na ręce pana wójta
kolejne zaproszenie, tym
razem dla uczniów publicznego gimnazjum.
Na pamiątkę wizyty,
już przed budynkiem Sejmu zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. A może
ktoś z naszych uczniów kiedyś będzie posłem na Sejm?
Z pewnością nauka wyniesiona z lekcji w Sejmie przyda
mu się w przyszłości.
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10-lecie Gimnazjum nr 1
im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
w Lublińcu
„To, co przeżyło jedne pokolenie, drugie przeżywa w sercu” – pod takim mottem odbyły się obchody
10 rocznicy nadania Gimnazjum nr 1 w Lublińcu imienia
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Postanowiono godnie
uczcić patrona szkoły, aby zaznaczyć wagę wydarzenia
dla uczniów, nauczycieli oraz członków stowarzyszenia
„Rodzina Wojskowa”.

W gimnazjum Lublińcu jest wiele akcentów z naszej gminy, na zdjęciu makieta z rekonstrukcji bitwy pod Dąbrową

Uroczystość miała miejsce 5 października w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu i była Świętem Szkoły,
na które przybyli liczni goście. Wśród gości nie zabrakło
również wójta gminy Ciepielów Artura Szewczyka. Łącznikiem pomiędzy naszym miastem a gminą Ciepielów są
tragiczne losy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Udział
wójta w uroczystościach nie był więc przypadkowy, gdyż

Z okazji 10-lecia szkoły na terenie gimnazjum dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty

od 10 lat uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w obchodach rocznicowych bestialskiego mordu dokonanego
na żołnierzach 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 8 września 1939 r. w lesie pod Dąbrową.
Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter.
Orkiestra szkolna i chór „OCH”
z Gimnazjum nr 1 rozpoczął uroczystość odśpiewaniem hymnu narodowego oraz „Roty” pod dyrekcją
Krzysztofa Gemabały, następnie
wprowadzono sztandar szkoły.
Część oficjalną obchodów otworzył
przemówieniem dyrektor Gimnazjum nr 1 Jan Brzeziński.
Nastrój uroczystości budowano powoli. Podczas wykonywania
pieśni patriotycznych oraz recytacji
wierszy w tle pojawiały się slajdy
z archiwalnymi zdjęciami związanymi z historią pułku oraz jego
dowódcami. Przypomniano wkład
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w rozwój miasta Lublińca, ale
przede wszystkim akt najwyższego
męstwa i poświęcenia dla ojczyzny.
Czasy pamiętnego września 1939 r.

Orkiestra gimnazjum podczas uroczystej akademii z okazji 10-lecia nadania imienia szkole
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siedemdziesiąty czwarty
górnośląski pułk piechoty
Przykładem dla Polaka
i wzorem dla patrioty.
Na zakończenie tej podniosłej uroczystości głos zabrali goście. Jako pierwszy wystąpił wójt Ciepielowa Artur
Szewczyk, który stwierdził, że: „U Was się to wszystko
zaczęło, a u nas niestety skończyło”. Wójt serdecznie podziękował za zaproszenie i korzystając z okazji zachęcił

uczniowie i goście odtwarzali podczas wykonywania pieśni patriotycznych przez chór i orkiestrę szkolną. W sali
rozbrzmiewały słowa takich piosenek żołnierskich jak:
„Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż”.
Refleksje nad bolesną historię pułku zakończyło odśpiewanie po raz pierwszy skomponowanej na okoliczność
jubileuszu „Pieśni o pułku”. Zarówno uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście ulegli nastrojowi zadumy, będąc
pod ogromnym wrażeniem słów i wykonywanych pieśni.
A oto te słowa:
Fragment linii umocnień 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu

74GPP
siedemdziesiąty czwarty
górnośląski pułk piechoty
Wstęgą wielkiego wodza
za męstwo odznaczony
to Oni, to Oni
bronili mego miasta
bez broni, bez broni
z kulami w plecach swoich
witani przez dzieci
kobiety z kwiatami
na ustach pieśń nieśli
Bóg i Ojczyzna
to Oni, to Oni
bronili mego miasta
bez broni, bez broni
z kulami w plecach swoich
Pod Złotym Potokiem
i w lasach Janowa
wróg złamał konwencje
pod Ciepielowem
siedemdziesiąty czwarty
górnośląski pułk piechoty
Wstęgą wielkiego wodza
za męstwo odznaczony

Po uroczystościach wójt gminy Ciepielów złożył wieniec na cmentarzu żołnierzy
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu.
Napis na szarfie „W hołdzie pomordowanym – Mieszkańcy Gminy Ciepielów”
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do współpracy pomiędzy naszą szkołą a szkołą w Ciepielowie, a także zaprosił orkiestrę i chór na kolejne obchody
rocznicowe do Dąbrowy pod Ciepielowem, wręczył także
dyrektorowi Janowi Brzezińskiemu list gratulacyjny oraz
prezenty w postaci książek i folderów.
Głos zabrał również były dyrektor Gimnazjum nr 1
Bogusław Hrycyk, któremu szkoła zawdzięcza wybór patrona. Korzystając z okazji Marian Berbesz, prezes stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa 74 GPP” wręczył medale
pamiątkowe ks. proboszczowi Konradowi Mrozkowi i dowódcy Jednostki Specjalnej z Lublińca majorowi Mariuszowi Jakubowskiemu w podziękowaniu za udzielaną po-

Medal „Pro Memoria” dla Gimnazjum w Lublińcu za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci
o ludziach i czynach w walce o niepodległość Rzeczypospolitej

moc i wspieranie podjętych przez stowarzyszenie działań.
Po uroczystościach w Miejskim Domu Kultury goście
udali się do budynku gimnazjum, gdzie zwiedzili Izbę Pamięci. Wystawa przygotowana przez nauczycieli historii
i członków stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” była ciekawym uzupełnieniem obchodów.
Zwieńczeniem uroczystości był wspólny obiad, podczas którego, w miłej atmosferze, goście dzielili się swoimi wrażeniami i refleksjami.
Marzena Kowalczyk-Jassak, Barbara Szuster
Publiczne gimnazjum w Lublińcu
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Instytucji Kultury
Podczas sesji rady gminy, dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ciepielowie złożyła sprawozdanie z działalności zarządzanej przez siebie placówki. Poniżej zamieszczamy tekst sprawozdania.
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie jest Gminną Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną.
Gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmującym literaturę piękną polską i obcą dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, literaturę popularnonaukową, literaturę dotyczącą regionu. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i poszukiwań czytelników. Biblioteka posiada
dostęp do Internetu oraz trzy stanowiska komputerowe do
dyspozycji czytelników z programu IKONKA, a także biblioteczny program MAK 4.3a, szczególnie przydatny do
prowadzenia baz o charakterze katalogów i kartotek w bibliotekach. Obecnie obsługuje 454 czytelników, posiada
19 628 woluminów. Kadra Biblioteki: Renata Gołębiowska-Ambrozik – dyrektor GBP, która nią zarządza i reprezentuję na zewnątrz, oraz bibliotekarze: Bożena Gajek
i Justyna Grzeszczyk. W strukturze organizacyjnej biblioteki znajdują się dwie filie: w Czerwonej, i w Wielgiem.
Filia Biblioteczna w Czerwonej – jej zbiory liczą 5 722
woluminów, korzysta z niej 80 czytelników, posiada dostęp do Internetu oraz cztery stanowiska komputerowe do
dyspozycji czytelników. Bibliotekarzem jest Teresa Marciniak. Filia Biblioteczna w Wielgiem – jej zbiory liczą
5 470 woluminów, korzysta z niej 128 czytelników, posiada dostęp do Internetu oraz osiem stanowiska komputerowych do dyspozycji czytelników. Bibliotekarzem jest
Joanna Niedziela. Biblioteka oferuje swoim czytelnikom
nieodpłatne korzystanie z czytelni internetowej, wystawy
książek, malarstwa, spotkania ze znanymi ludźmi, lekcje
biblioteczne, zbiory audiowizualne (kasety video).
6 marca w Filii Bibliotecznej w Wielgiem odbyło się
spotkanie autorskie z Majką Sotowicz, autorką wierszy.
Pisaniem wierszy zajmuje się od kilku lat. Wydała tomik
poezji zatytułowany „Słowa jak motyle” Od kilku miesięcy poetka mieszka w okolicach Wielgiego, w związku
z tym zaczęła tworzyć wiersze związane z nowym miejscem zamieszkania. Spotkanie zostało zorganizowane
przez Mariannę Kosior.
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8 maja w Filii Bibliotecznej w Wielgiem odbyło się
spotkanie z dziećmi klasy II Szkoły Podstawowej w Wielgiem. Spotkanie zostało zorganizowane przez Joannę Niedzielę z okazji obchodów „Tygodnia Bibliotek”.
Spotkanie rozpoczęło się zapoznaniem dzieci z biblioteką publiczną. Następnie mali goście zaprezentowali
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.
12 maja 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. „Biblioteka w oczach dziecka” dzieci namalowały
stronę tytułową książki oraz zrobiły zakładki. Prace zostały wyeksponowane w holu biblioteki. Spotkanie zakończono miłym akcentem. Bibliotekarze poczęstowali dzieci
słodkościami oraz wręczyli dyplomy za udział w zajęciach
plastycznych.
24 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie odbyło się otwarcie wystawy
ikon księdza Stanisława
Drąga. Na wystawie,
która trwała do 3 września, pokazano 51 eksponatów.
4 września w Filii
Bibliotecznej w Wielgiem odbyło się otwarcie wystawy ikon księdza Stanisława Drąga.
Wystawa potrwała do
11 września.
14 września w Filii
Bibliotecznej w Czer22

wonej odbyło się otwarcie wystawy ikon księdza Stanisława Drąga. Wystawa potrwała do 21 września.
W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej Gminna
Biblioteka Publiczna w Ciepielowie była koordynatorem
i organizatorem następujących imprez:
15 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie odbyło się spotkanie z Kazimierzem Niedzielą, regionalistą, znawcą historii Ciepielowa i okolic, który poprowadził wykład na temat historii regionu;
14 czerwca na terenie gminy Ciepielów odbył się Dzień
Seniora, który był dniem integracji osób starszych, podczas spotkania wysłuchano koncertu Zespołu Ludowego
„Po co ci to?”. Wspólne spotkanie i poczęstunek zacieśniły więzi między seniorami.
30 sierpnia Zespół Ludowy „Po co ci to?” z Wielgiego zaprezentował się na Festynie Rodzinnym w Bąkowej.
Próby pozwoliły dobrze przygotować się do publicznego
występu, jak również pozwoliły na wzmocnienie więzi,
a także zintegrowały osoby. 25 kompletów strojów ludowych uszyła krawcowa.
10 września seniorzy gminy Ciepielów uczestniczyli
w wycieczce na trasie Ciepielów – Ojców – Kraków –
Ciepielów. Program wycieczki obejmował zwiedzanie
Ojcowskiego Parku Narodowego (Maczuga Herkulesa,
Jaskinia Nietoperza),
następnie przejazd do
Krakowa, przewodnik oprowadził grupę
po najsłynniejszych
zabytkach tego pięknego miasta, a wśród
nich Wawel, Katedra,
Dzwon
Zygmunta,
krypty, Stary Rynek,
Kościół Mariacki. Został przeprowadzony
kurs komputerowy,
mieszkańcy
gminy
Ciepielów nauczyli
się obsługi komputera
oraz korzystania z internetu.
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Przemek – młody bohater
9 listopada Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik nagrodził tytułem Strażaka Miesiąca Przemysława Stępnia.
W imieniu marszałka nagrody wręczył Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz. Czternastoletni Przemysław Stępień jest członkiem
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP
Ciepielów. 15 sierpnia w Ranachowie, w sąsiedniej gminie Kazanów dał dowód odwagi i ofiarności ratując życie
jednemu z dwóch topiących się podczas kąpieli w wyrobisku żwiru chłopców. Przemek ruszył na ratunek dziecku
i wyciągnął je na brzeg, a następnie rozpoczął poszukiwania drugiego chłopca. Przemek, mógł polegać tylko na
własnych umiejętnościach.
Członek Zarządu Waldemar Roszkiewicz pogratulował
młodemu strażakowi bohaterskiej postawy. Podkreślił, że
mimo młodego wieku doskonale rozumie słowa przysięgi
strażackiej mówiące o poświęceniu i odpowiedzialności
za życie drugiego człowieka. Wyraził także nadzieję, że
postawa druha stanie się przykładem dla wszystkich młodych ludzi. Chłopiec oprócz tytułu dostał zegarek, książkę i czek. Zaszczytny tytuł przyznaje oddział wojewódzki
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP tym strażakom, którzy w szczególny sposób, często z narażeniem
własnego życia, wyróżnili się w działaniach ratowniczych.
W uroczystościach oprócz wyróżnionego bohatera uczestniczyła mama Przemka, władze gminy i strażacy z Ciepielowa.

Remonty oświatowe
We wszystkich placówkach oświatowych wykonywane zostały prace z zakresu malarsko-remontowych. We
wrześniu, po rozstrzygnięciu przetargu, nowe podłogi
otrzymała szkoła podstawowa w Ciepielowie. Ogłoszenie
przetargu w tej sprawie przesunęło się na koniec sierpnia
z powodu późnego otrzymania przez gminę dotacji na realizację inwestycji. Łączny koszt wykonanych prac opie-

Nowe podłogi na salce gimnastycznej w PSP Ciepielów

wał na kwotę 100 000 zł, z czego 50 000 zł stanowiła dotacja uzyskana przez gminę w Urzędzie Marszałkowskim.
Wnętrza największego z gminnych przedszkoli w Ciepielowie otrzymały nowy wygląd dzięki ozdobieniu ścian
rysunkami z ulubionych dziecięcych bajek. Autorem prac
artystyczno-malarskich jest Agnieszka Kowalska. Dzieci
z pewnością będą szczęśliwe i zadowolone.
Autorka dekoracyjnych rysunków przy pracy
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Sukces unijny w Wielgiem
2 listopada w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania „Zagospodarowanie
i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem
małej architektury krajobrazu” w ramach „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

Podpisanie umowy na realizację zagospodarowania centrum Wielgiego, od lewej dyrektor
departamentu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie Radosław Rybicki oraz wójt gminy Artur Szewczyk – łączny koszt inwestycji
to 717 000 zł, w tym pozyskane przez gminę środki unijne: 441 054 zł

Na to zadanie gmina Ciepielów pozyskała 441 054 zł,
planowany koszt całej inwestycji to 717 449,11 zł.
Projekt przewiduje między innymi: budowę chodnika
przez centrum miejscowości, począwszy od szkoły podstawowej aż do cmentarza wraz z wykonaniem małej
architektury krajobrazu (ławki parkowe, parkingi dla samochodów, skalniaki, tablice informacyjne), połączenie
chodnikiem z kostki brukowej skrzyżowania od domu lu-

„Odnowa i rozwój wsi” to program, który wspiera działania poprawiające jakość życia na obszarach wiejskich,
umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów
wiejskich, wpływa także na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Nasza gmina przoduje na Mazowszu wśród gmin
wiejskich realizujących zadania w zakresie odnowy wsi.
W ramach poprzedniego, analogicznego Sektorowego
Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja
Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich
„Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”

Modernizacja Domu Ludowego w Wielgiem zrealizowana w roku 2006
ze środków unijnych – 466 000 zł

wykonaliśmy w naszej gminie do tej pory następujące inwestycje:
– modernizacja – zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem oraz terenów przyległych w miejscowości Ciepielów;
– adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem na dom kultury;
– dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem,
wydatkując łącznie na powyższe zadania ponad
1,15 miliona złotych, najwięcej spośród wszystkich gmin
byłego województwa radomskiego (obok zdjęcia zrealizowanych inwestycji). Z programu „Odnowa i rozwój
wsi” zamierzamy jeszcze zrealizować przynajmniej jedno
zadanie tj. drugą część zagospodarowania miejscowości
Ciepielów. Wniosek zostanie złożony w ramach naszego
członkostwa w Lokalnej Grupie Działania stowarzyszenia
„Dziedzictwo i rozwój”.

Modernizacja Parku i centrum w Ciepielowie zrealizowana w roku 2006
ze środków unijnych – 376 000 zł

dowego z kościołem aż do mostu, następnie z centrum zlokalizowanym na skrzyżowaniu dróg powiatowych, przebudowa głównego skrzyżowania, zatoczki autobusowej
(nowa wiata przystankowa), ułożenie nowych chodników,
parkingów przed sklepami, wybudowanie w centralnej
części pomnika Jacka Malczewskiego, zagospodarowanie
terenu w stylu parkowym (skalniaki, ławeczki, nasadzenia
drzew i krzewów, estetyczne kosze na śmieci) ustawienie
przy głównym chodniku tablic z reprodukcjami prac Jacka
Malczewskiego. Rozpoczęcie wykonania inwestycji planowane jest na wiosnę 2010 r.
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Modernizacja budynku po szkole podstawowej w Pcinie zrealizowana w roku 2007 ze
środków unijnych – 328 000 zł
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Spotkanie modlitewno-patriotyczne w Mariankach
Z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
z inicjatywy siostry Wincentyny Pastuszka ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, 6 września 2009 r. zostało zorganizowane w miejscowości Marianki, parafia
Wielgie, spotkanie modlitewno-patriotyczne, przy postumencie upamiętniającym poległego, polskiego żołnierza
Jana Olejnika. Rozpoczęło się złożeniem wieńca przez
przedstawiciela Urzędu Gminy w Ciepielowie Wiesława
Chorosia – przewodniczącego Komisji Finansów Rady
Gminy, radnego z Marianek. Edyta Pękala, córka siostrzenicy siostry Wincentyny odegrała na saksofonie melodię
„Roty”. Proboszcz Parafii Wielgie Leszek Mach odmówił
modlitwy za poległych polskich żołnierzy. Do modlitw
dołączyli się licznie zgromadzeni mieszkańcy Marianek
i Borowca. Pani katechetka Grażyna Styczeń odczytała
wspomnienie o Janie Olejniku. Wspomnienie to zamieszczone jest w czasopiśmie „Życie Powiśla” nr 1/2009/34/,
str. 63–64. Na tej stronie zamieszczony jest wiersz „Na
cześć Matki Jana Olejnika”. Wiersz ten pięknie zarecytowała autorka – siostra Wincentyna. Ww. wspomnienie
zamieszczone jest również w biuletynie „Nasza Gmina”
Ciepielów nr 42–43 na str. 12. Przy postumencie białoczerwone flagi i poczet sztandarowy Hufca ZHP Lipsko
w składzie: Zuzanna Skrzek, Piotr Cyran, Sebastian Gnat.
Przyboczna Drużyny Harcerskiej w Wielgiem Sylwia
Nowotnik zameldowała o gotowości drużyny do przyrzeczenia. Przyboczny Bartosz Suwała odczytał rozkaz informujący, którzy harcerze złożą przyrzeczenie: Antonik Damian, Choroś Damian,
Lenart Kamil, Łęcki Krystian, Niedziela
Milena, Nowotni Albert, Pakos Katarzyna,
Pstrąg Patryk, Puczułek Kamil, Utkowski
Mateusz, obietnice zuchową Julia Wiktorowska. Drużynowy harcmistrz Kazimierz
Niedziela powiedział: „3 września odbył
się w Wielgiem pogrzeb żołnierza Batalionów Chłopskich Władysława Kosiora,
zamieszkałego w Mariankach. Żołnierze
Batalionów Chłopskich Zgrupowania
Jana Sońty »Ośki« składali przysięgę wojskową na grobach poległych polskich żołnierzy w Dąbrowie k/Ciepielowa. Stoimy
na ziemi nasiąkniętej krwią polskich żoł-

nierzy. Jeden z nich – Jan Olejnik – pozostał tu na zawsze.
Przy grobie złożycie przyrzeczenie harcerskie.” Zabrzmiały słowa hymnu harcerskiego „Wszystko co nasze Polsce
oddamy…” Za plecami szeregów harcerskich szumiał
młody brzozowy las. Ten szum stanowił piękny podkład
pod słowa przyrzeczenia harcerskiego: „Mam szczerą wolę
całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętnie
pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu”.
Krzyże harcerskie wręczała komendantka Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lipsku Katarzyna Furmanek,
książeczki harcerskie radny Wiesław Choroś, religijne
obrazki siostra Wincentyna. Krzyże i książeczki ufundował Komitet Rodzicielski Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wielgiem. Komendantka Hufca powiedziała: „Jak to
miło przeżywać piękne chwile współpracy kościoła, rodziny i szkoły. Przyrzeczenie, które złożyliście w takiej
scenerii zapamiętacie do końca życia. Ja przyrzeczenie
harcerskie składałam w Rotundzie Zamojskiej, gdzie zamordowano tysiące polaków”.
Edyta zagrała na saksofonie melodię „Wojenko, wojenko…” Wszyscy zebrani zaśpiewali wspólnie: „Rozszumiały się wierzby płaczące…” Siostra Wincentyna podziękowała wszystkim obecnym za udział w spotkaniu. Edyta
odegrała melodię „Mazurka Dąbrowskiego”. Proboszcz
Leszek Mach udzielił obecnym Bożego błogosławieństwa.
A brzozowy las nadal sobie szumiał. Cisną się na myśl słowa wiersza Władysława Broniewskiego „Żołnierz polski”.
„Usiadł żołnierz pod brzozą, u drogi opatruje obolałe nogi,
opłakuje i Armię rozbitą i złe losy i Rzeczypospolitą…”
W spotkaniu uczestniczył członek
Rady Mazowieckiej Chorągwi ZHP, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lipsku Krzysztof
Furmanek oraz pani dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Bąkowej Anna
Kozieł. Opiekę wychowawczą nad drużyną zuchową sprawowała pani Alina
Niedziela. Państwo Grażyna i Zbigniew
Styczniowie zaprosili zuchów i harcerzy
na swoje posesje i poczęstowali pączkami. Na grobie polskiego żołnierza Jana
Olejnika widać było z oddali palące się
znicze.
Kazimierz Niedziela
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Nasze strażnice OSP najlepsze w powiecie
Rozstrzygnięto konkursowy przegląd strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S” w powiecie. Wśród
gmin powiatu lipskiego najlepiej wypadła gmina Ciepielów, za nami miasto i gmina Lipsko, potem Sienno. Na

sukces ciężko zapracowali strażacy na co dzień opiekujący się strażnicami, które w ostatnim czasie zostały odmalowane, przeprowadzono w nich prace naprawcze. Cieszy
fakt, że nasze wspólne starania zostały docenione, a przy
stosunkowo niedużych środkach wydatkowanych corocznie na ten cel udaje się osiągnąć wspaniałe efekty.

Dożynki w Rzeczniowie
Tegoroczne powiatowe „Święto Plonów” odbyło się w Grabowcu gmina Rzeczniów. W uroczystościach dożynkowych, które
rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Mikołaja w Grabowcu, naszą gminę reprezentował
zespół ludowy z Wielgiego. Po
mszy korowód dożynkowy wraz
z wieńcami przemaszerował na
plac obok Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowcu, gdzie rozpoczęła się druga część
ceremonii dożynkowej.
W dzisiejszych czasach dożynki mają podwójny charakter – religijny związany z podziękowaniem Bogu za
plony oraz ludowy związany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Po oficjalnych powitaniach dokonanych
wspólnie przez przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, taki też charakter miała druga część uroczystości. Zespoły folklorystyczne z każdej gminy ośpiewały
przygotowane piękne wieńce dożynkowe. Obiektywnie
rzecz ujmując, nasz zespół ludowy zaprezentował się najlepiej. Przyśpiewki i humory zaprezentowane przez członków naszego zespołu wniosły do tegorocznych dożynek
wiele radość i optymizmu dla ciężkiej pracy rolniczej.
Po zakończeniu występu, już bezpośrednio przed trybuną zespół bawił się w rytm ludowych przyśpiewek, dzięki
temu rozruszali trochę skostniałą publiczność zebraną na
dożynkach. Wszyscy bawili się wspaniale. Tradycyjnie za
swój występ członkowie zespołu ludowego za reprezentowanie naszej gminy otrzymali z rąk wójta gminy dożynkowe upominki. Dożynkom towarzyszyła wystawa pło-

Z ostatnich sesji
Kolejna w tym roku XXVIII sesja Rady Gminy odbyła się 29 września 2009 i zawierała następujący porządek
obrad: – Informacja wójta gminy z realizacji budżetu za
I półrocze 2009 r., – Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oświatowych jednostek budżetowych gminy
Ciepielów w jednostki organizacyjne działające jak wyodrębnione jednostki budżetowe gminy Ciepielów, – Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ciepielowie w jednostkę organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa
gminy Ciepielów, – Dokonanie zmiany w Statucie Gminy
26

dów rolnych. Dużym zainteresowaniem zgromadzonych
cieszył się występ Kabaretu Genowefa Pigwa oraz występ
zespołu „Gipsy Girls”. Na zakończenie dożynek odbyła
się zabawa taneczna z zespołem K2.
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Ciepielów – nadanie statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciepielowie, – Przekazanie środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznej
Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie, – Przekazanie środków trwałych stanowiących
mienie komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem, – Przekazanie środków trwałych stanowiących mienie komunalne na
rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, – Przekazanie środków trwałych stanowiących mienie komunalne
na rzecz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie, – Przekazanie środków trwałych stanowiących
mienie komunalne na rzecz Przedszkola Samorządowego
w Ciepielowie, – Złożenie sprawozdania z działalności
Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie, – Złożenie sprawozdania z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ciepielowie, – Złożenie sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie, –
Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do
ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008–2011”, – Podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 r., – Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania (aktualnych pracach i zamierzeniach w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju). Najważniejszym punktem sesji było podjęcie
długo przygotowywanych uchwał reformujących zarządzanie oświatą w naszej gminie.
Już od 1 stycznia wszystkie nasze placówki rozpoczną
działalność jako jednostki budżetowe. Dyrektor wreszcie
będzie prawdziwym menadżerem, będzie dokonywał wydatki na konto zarządzanej przez siebie placówki, będzie
w pełni odpowiadał za podejmowane działania w ramach
realizacji budżetu placówki. Już teraz dyrektorzy samodzielnie zatrudniają pracowników, teraz natomiast samodzielnie
będą realizować ustalony przez radę gminy budżet. Zdaniem wójta tylko wtedy każdy dyrektor prawidłowo będzie
dbał o środki budżetowe jak będzie odpowiadał za ich wydatkowanie. Podobne założenia od 1 stycznia wprowadzane
są w stosunku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W kolejnych punktach posiedzenia swoje sprawozdania
z działalności złożyli dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Renata Gołębiowska-Ambrozik (sprawozdanie w biuletynie), kierownik GOPS Aneta Dudek (sprawozdanie
w biuletynie), Kierownik Samodzielnego Publicznego Za-

Najpopularniejszy radny wg konkursu Echa Dnia
W drugim konkursie przeprowadzonym na łamach
„Echa Dnia” „Mała Ojczyzna – Duża sprawa”, mieszkańcy naszej gminy i czytelnicy gazety oceniali obecnych radnych gminy Ciepielów. Oceniano za pomocą
wysyłanych sms-ów oraz za pośrednictwem internetu.
Najwięcej głosów otrzymał Waldemar Czapla –
Przewodniczący Rady Gminy.
1. Waldemar Czapla – ma 57 lat, mieszka w Wielgiem. Pracuje w agencji ubezpieczeniowej w Lipsku i prowadzi gospodarstwo rolne. Żonaty, dwóch
synów. W radzie gminy zasiada
trzecią kadencję i pełni funkcję
przewodniczącego.
Kolejne miejsca w plebiscycie
zajęli:
2. Krzysztof Balcerowski z Ciepielowa zasiadający w radzie
trzecią kadencję, członek Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych,
3. Artur Rybak z Anusina, w radzie zasiada drugą
kadencję, pełni funkcję przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej,
4. Marian Dygas radny z Łazisk, w radzie zasiada
drugą kadencję, członek Komisji Rewizyjnej.

kładu Opieki Zdrowotnej doktor Tadeusz Rybus (sprawozdanie w biuletynie). 23 października zwołano XXIX posiedzenie Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: –
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 r. 7 grudnia odbyła się przedostatnia w tym roku sesja
z następującym porządkiem obrad: – Ustalenie wysokości
stawek podatku od środków transportowych, – Zatwierdzenie do realizacji projektu „Dajmy szansę naszym dzieciom – polski przedszkolak przyszłością Europy” w ramach
Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, – Utworzenie
Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego,
– Przyjęcie Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu
Radomskiego, – Likwidacja środka trwałego stanowiącego mienie gminy, – Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 r. (treść uchwał opublikowana
jest na stronie internetowej urzędu gminy w biuletynie informacji publicznej)
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Przemek i strażacy z Bielan nagrodzeni
2 grudnia w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyła
się uroczystość wręczenia nagród dla strażaków z jednostki OSP w Bielanach oraz Przemysławowi Stępniowi
uczniowi Publicznego gimnazjum w Ciepielowie. W uroczystym spotkaniu udział wzięli m.in.: Przemek Stępień
wraz z mamą Danielą Stępień, dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Ciepielowie Elżbieta Giemza, strażacy
z jednostki OSP Bielany – Damazy Barszcz naczelnika
OSP Bielany, kierowca OSP w Bielanach Marcin Szymański, inspektor do spraw pożarnictwa Józef Matysiak oraz
władze gminy: wójt gminy, przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla, wiceprzewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Zaborski.
Jako pierwszy nagrodę, za bohaterski czyn, uratowania życia ludzkiego, odebrał Przemysław Stępień. Przemek otrzymał pamiątkowy puchar oraz sprzęt sportowy.
Wójt podziękował młodemu bohaterowi za to, że w chwili, w której trzeba było pomóc drugiemu człowiekowi nie
zawahał się, pomógł, chociaż wielu ludzi na jego miejscu
z pewnością nie podjęło by ryzyka ratowania życia innego
człowieka. Wójt złożył gratulacje mamie Przemka, pani
Danieli Stępień. „Z takiego syna jak Przemek dumni powinni być nie tylko rodzice ale i cała nasza lokalna społeczność. Przemek jest przykładem postępowania dla nas
wszystkich”. Następnie gratulacje złożyła pani dyrektor
i pan przewodniczący. Drugą nagrodę podczas uroczystości otrzymali strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Bielanach. Strażacy z Bielan podczas tegorocznych
gminnych zawodów sportowo-pożarniczych zajęli wysokie drugie miejsce. Swój sukces powtórzyli reprezentując
naszą gminę na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Także podczas tych zawodów, tym razem w skali całego powiatu zajęli bardzo wysokie drugie miejsce.
W nagrodę władze gminy postanowiły wyróżnić jednostkę specjalnym pamiątkowym pucharem, dyplomem oraz
nagrodą rzeczową w postaci 10 par nowych butów pożarniczych. Z pewnością prezent przyda się przy najbliższej
akcji ratowniczo-gaśniczej.
Spotkanie ze strażakami z Bielan było dla władz gminy dodatkowo możliwością rozmowy o inwestycjach jakie
gmina planuje w przyszłym roku wykonać na terenie działania OSP Bielany. Będą to, jak zapewniał wójt gminy, nie
tylko budowa wodociągu, w sprawie którego mieszkańcy
Bielan i Pasiek już podpisują stosowne umowy na wyko-
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Przemek Stępień odbiera gratulacje i nagrody

Nagrody dla OSP Bielany, z lewej Przewodniczący Rady Gminy prezentuje nowe buty
pożarnicze stanowiące miły załącznik do pamiątkowego pucharu

nanie przyłączy, ale także budowa długo wyczekiwanej
drogi do Bielan. W zakresie działalności samej jednostki
strażackiej, w budżecie gminy zarezerwowano środki na
zakup nowszego samochodu dla OSP w Bielanach.
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Sprawozdanie SPZOZ
W SPZOZ w Ciepielowie na koniec 2008 r. zatrudnionych było 4 lekarzy, 6 pielęgniarek środowiskowych i jedna
położna środowiska. Ogółem SPZOZ w Ciepielowie obejmuje 5025 osób, W 2008 r. przyjęto 10 317 pacjentów, w tym
3 647 dzieci. Wykonano 170 wizyt domowych, w tym
u dzieci i młodzieży w wieku 18–37, u osób w wieku 65 lat
i więcej – 133, u kobiet 78. Wykonano szereg badań: usg;
rtg, laboratoryjne, m.in. morfologia – 320, poza tym EKG –
645, poziom cukru – 2487. SPZOZ obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną – 1238 osób. Wykonano 345 badań
przesiewowych. Udzielono 355 lekarskich porad profilaktycznych dzieciom zdrowym, w tym: po raz pierwszy razem – 46, do 14 dnia życia – 22, od 2 do 4 tygodnia życia –
23, po raz następny – 309, w tym do 1 roku życia –
167. Wykonano 276 wizyt profilaktycznych udzielonych
przez pielęgniarki i położną, po raz pierwszy razem –
47, do 14 dnia życia – 41, od 2 do 6 tygodnia życia –
5, po raz następny do lat 3 – 229, w tym do 6 tygodnia
życia – 117. Realizując budżet 2009 r., oprócz działalności statutowej SPZOZ, a więc świadczenia usług zdrowot-

Ciekawe dzieje dokumentu zbrodni okolic Ciepielowa (1942)
Wertując dawne czasopisma w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, natknąłem się na dosyć ciekawy
artykuł Mieczysława Kiety pod tytułem „Kalka do maszyny ujawniła po 23 latach nieznaną zbrodnię hitlerowską”.
Ten niezmiernie frapujący opis wydarzeń swym chronologicznym zasięgiem obejmuje zbrodnie czasów okupacji
niemieckiej, natomiast geograficznie prezentuje również
okolice Ciepielowa, a ściśle Ciepielowa Starego, Rekówki, Tymienicy Starej, Chotczy Górnej, Janowa, gminy
Krępa Kościelna i Żuchowca.
Artykuł M. Kiety ukazał się 44 lata temu w „Przekroju” z dnia 21 marca 1965 r. Młodzież i średnie pokolenie
Polaków nie mogło poznać zamieszczonych tu faktów. Toteż warto je przypomnieć.
Budynek Liceum w Tarnowie w czasie okupacji niemieckiej zajmowały, często zmieniające się oddziały wojska i policji zaborcy. Po zakończeniu wojny w 1945 r., pomieszczenia szkoły sprzątały dzieci i dorośli. Przy czym
dzieci, ze względu na zupełny brak zeszytów, zbierały
nadające się do pisania różnorodne kartki i kalki. Te ostat-

Kierownik SPZOZ w Ciepielowie Tadeusz Rybus podczas składania Radzie Gminy sprawozdania z działalności SPZOZ w Ciepielowie

nych dla mieszkańców gminy, udało się wygospodarować
środki na inwestycje modernizacyjno-remontowe. Między innymi udało się wykonać termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Ciepielowie – 42 063 zł, w ramach
której wykonano ocieplenie budynku z zewnątrz, malowanie, obróbkę kominów, montaż parapetów. Drugim zadaniem było wykonanie remontu poradni dla dzieci chorych
w Ciepielowie – 4 487 zł, wyłożono gabinety płytkami,
wyremontowano schody.
nie, cenne i potrzebne kiedyś do pisania na maszynach.
Jedna z uczennic znalezioną kalkę długo przechowywała. I gdy już wyszła za mąż powiedziała mężowi, że ma
taką, potrzebną mu kalkę. Aby sprawdzić czy jest dobra
mąż spojrzał na nią pod światło. Jego ciekawość wzbudził
napis Geheim (tajne). Ważna była również data, Kielce
19 kwiecień 1942 r. Okres krwawych mordów w Ciepielowie i okolicy. Po podświetleniu kalki, udało się zrekonstruować większą część tekstu. Część wierszy nakłada
się na siebie. Mimo to udało się odczytać raport kapitana
ówczesnej niemieckiej policji (Reserve Polizei Kompagne
Leipzig), składany hitlerowskim władzom (Schutzpolizei)
w Radomiu. Podpisany pod tekstem kapitan donosił swym
zwierzchnikom o dokonanej 18 kwietnia 1942 r., egzekucji 22 osób. Jak z raportu wynika bestialskiego mordu niemiecka policja dokonała o 7.05 rano, w lesie koło Baranowa. Zgon rozstrzelanych potwierdził urzędujący wówczas
w Kielcach niemiecki lekarz Buenner. W piśmie podano
daty urodzenia i miejsce zamieszkania zamordowanych.
Na liście znajduje się trzynastoletni chłopiec urodzony
27 sierpnia 1929 r. w powiecie opatowskim. Nazwisko
chłopca nieczytelne. Nieczytelne jest również nazwisko
Jana urodzonego 19 lipca 1893 r.
Niezmiernie istotne jest drugie pismo utrwalone na
kalce. Tu jest lista zamordowanych z mocy zarządzenia
policji stacjonującej w Radomiu. Trzeba dodać, że w skład
Dystryktu Radomskiego wchodził również dawny powiat
iłżecki – teren rozlicznych i dla Polaków bolesnych zbrodni, popełnionych przez SS, policję, Gestapo i Wehrmacht.
Z tego pisma kilka wyjątków. Pod pozycją nr 60,
8 sierpnia 1943 r. (prawdopodobnie nie jest to rok 1943
a 1942), w Chotczy Górnej zamordowano 12 osób. Wśród
niech rodzice z pięciorgiem dzieci oraz jeden partyzant.
Nazwiska ustalone. Pod pozycją 63 z 14 grudnia 1942 r.,
29
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miejsce straceń Tymienica Stara. Tu żandarmeria rozstrzelała dwoje dzieci i dziadka. Dzieci miały 12 i 14, a dziadek
74 lata.
Kolejna traumatyczna pozycja – 66, z dnia 6 grudnia
1942 r., obejmuje w Ciepielowie Starym 23 osoby. Przy
czym tu ustalono 21 nazwisk 3 rodzin, których autor artykułu nie podał. Wśród spalonych żywcem 12 dzieci od
7 miesięcy do 14 lat. Ci mieszkańcy Ciepielowa Starego
zostali spaleni żywcem przez bandę SS. Rodziny były tylko podejrzane o ukrywanie Żydów. Spośród ofiar mordu
13 spalono w domu jednoizbowym, a 10 w stodole. Pozostałe, po spaleniu szczątki, zakopano w polu. Podobna tragedia, jak podaje pozycja 71, spotkała mieszkańców Rekówki. Spalono żywcem 10 osób, w tym sześcioro dzieci
od 3 do 13 lat.
Według M. Kiety, rejestr mordów w byłym województwie kieleckim, do którego należała gmina Ciepielów,
obejmuje 640 pozycji. Mówią one o egzekucjach popełnianych na kilku, kilkunastu, a nawet na 2 tys. ofiar.

Ten bolesny dla Polaków dokument ujawnił również
nazwisko hitlerowskiego mordercy, dowódcy kompanii
policji, przeprowadzającego egzekucje i pacyfikacje, bezbronnej ludności polskiej – kapitana Schotta.
Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski

Z działalności GOPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie jest jednostką organizacyjną Gminy Ciepielów. Działa od 1990 r.,
został powołany uchwałą Rady Gminy w Ciepielowie
z dnia 28 września 1990 r. Od 2010 r. rozpoczyna działalność jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy.
W I półroczu 2009 r. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą: 275 896,85 zł w tym:
1. Na zadania własne: 62 702,38 zł:
a) utrzymanie ośrodka własne: 22 786,45 zł;
b) zasiłki celowe: 9 706,45 zł;
c) dożywianie: 17 875,80 zł;
d) opiekunka społeczna: 1 333,68 zł.
2. Na zadania zlecone (stałe): 70 812,71 zł.
3. Dodatki mieszkaniowe: 1 748,33 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9 347,27 zł.
5. Na zadania własne dotowane z budżetu państwa:
76 416,83 zł, w tym:
a) dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 22 338 zł;
b) dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych:
17 576,34 zł;
c) utrzymanie ośrodka: 36 502,49 zł.
6. Pozostała działalność: 54 869,33 zł.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. w Ciepielowie zamieszkiwało 6 069 mieszkańców. Ośrodek Pomocy
Społecznej w I półroczu 2009 r. udzielił wsparcia 494 rodzinom, w których żyło 1908 osób.
1. w ramach zadań zleconych 63 osób;
2. w ramach zadań własnych 817 osób;
3. wyłącznie w formie pracy socjalnej 177 osób.
Zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych. Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona
była głównie na zakup żywności, opału, leków. Jeśli osoba
lub rodzina marnotrawi przyznane świadczenia, celowo je
niszczy lub korzysta w sposób niezgodny z przeznacze30

Sprawozdanie z działalności GOPS-u składa podczas sesji Rady Gminy kierownik GOPS w
Ciepielowie Aneta Dudek

niem bądź marnotrawi własne zasoby finansowe, może
nastąpić ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia
wysokości lub rozmiaru świadczenia z pomocy społecznej uwzględnia się sytuację osób będących na utrzymaniu
osoby ubiegającej się o pomoc lub korzystającej z pomocy
(dobro dzieci). Ustawa o pomocy społecznej daje również
możliwość przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację powyższego Programu przeznaczono w 2009 r. ogółem 67 652 zł, z czego środki własne
gminy wynosiły 37 652 zł, a dotacja z budżetu państwa
32 000 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji Programu poprzez zapewnienie
gorącego posiłku dla dzieci w szkołach, tą formą pomocy
objęto 299 dzieci.
Zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań zleconych. W ramach zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej Ośrodek w I półroczu udzielił pomocy na kwotę:
70 812,71 zł.
Świadczenia rodzinne. Ze świadczeń rodzinnych
w 2009 r. skorzystało 2 282 rodzin z dziećmi do 24 roku
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Forma pomocy
Posiłek – obiady w szkole, przedszkolu
Zasiłek okresowy z tego:
dotacja
Usługi opiekuńcze
Sprawienie pogrzebu
Zasiłki celowe i w naturze w tym:
Zasiłki celowe specjalne

Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
299

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł.

28 837

40 213,80

44

69

17 576,34

3
0
34
7

641
0
X
8

12 333,68
0
9 706,45
1 450

Oprócz zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej, GOPS realizuje dwa programy
unijne w ramach Programu Integracji Społecznej i w ramach Kapitału Ludzkiego

życia na utrzymaniu. Kryterium dochodowe wynosi 504 zł
netto na 1 osobę w rodzinie. W okresie od 1 stycznia
2009 r. do 30 czerwca 2009 r. wypłacono zasiłki rodzinne
na kwotę 1 099 368 zł.
Dodatki do zasiłków rodzinnych. Dodatki nie mogą
być wypłacone bez uprawnienia do zasiłku rodzinnego.
Wyjątek stanowi nabyte prawo do zasiłku wychowawczego przed dniem 1 maja 2004 r.
Fundusz Alimentacyjny. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. GOPS w Ciepielowie zarejestrował
30 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie
gminy Ciepielów mających zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 paź-

Wypłata stypendiów szkolnych
Po uzyskaniu przez gminę dotacji celowej na stypendia
szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie naszej gminy, po powołaniu przez wójta komisji oceniającej złożone wnioski, stypendia zostały
wypłacone. Stypendia te mają na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji uczniów znajdujących

Miejsca Święte
Wspaniałą promocją naszej gminy był 9
numer „Miejsc Świętych”, wydawnictwa Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego „Królowa Apostołów – Miejsca Święte”. Miesięcznik wydany z okazji 70. rocznicy wybuchu
II wojny światowej „Polska Martyrologia
Narodu i Kościoła”, w dużej mierze poświęcony był wydarzeniom z terenu naszej gminy.
Na 66 stronach kolorowego ogólnopolskiego
miesięcznika zaprezentowane zostały m.in.
trzy artykuły. „Zbrodnia w Ciepielowie”, mówiąca o mordzie pod Dąbrową, „Spaleni za

dziernika 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.
W ramach prowadzonych działań:
1. przeprowadzono wywiad alimentacyjny u 20 dłużników alimentacyjnych;
2. wystąpiono do urzędu pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych pozostających bez pracy w 17 przypadkach;
3. przekazano komornikowi informację z wywiadu środowiskowego mającą wpływ na egzekucję w 19 przypadkach;
4. wpisano wszystkich dłużników alimentacyjnych do
Krajowego Rejestru Długów oraz do Europejskiego
Rejestru Informacji Finansowej;
5. wystąpiono z wnioskiem do prokuratury o ściganie w 6
przypadkach.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie otrzymał
z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych kwotę 2 300 000 zł, wykonanie za I półrocze 2009 r. wyniosło
1 132 667,54 zł, z czego kwota 1 099 367,77 zł przeznaczona
została na wypłatę świadczeń, a kwota 33 229,77 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych.
się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z przepisami
prawa, Rada Gminy uchwaliła regulamin przyznawania
pomocy o charakterze socjalnym, według którego nastąpiła ocena złożonych przez rodziców wniosków a następnie
wypłata stypendiów. Na wypłatę stypendiów gmina otrzymała kwotę 66 804 zł, złożono 186 wniosków, z czego 183
zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łącznie pomocą materialną objętych zostało 373 uczniów. Każdy uczeń otrzymał 179,10 zł stypendium.

dobroć” o mordzie na Polakach ukrywających
podczas II wojny światowej Żydów, „Jubileusz w Ciepielowie” o 50-leciu konsekracji Kościoła w Ciepielowie. Dwa ostatnie artykuły
są autorstwa rodaka i przyjaciela naszej gminy
księdza Mirosława Mejznera. Dzięki księdzu
Mejznerowi, czytelnicy w całej Polsce obok
artykułów o „Powstaniu Warszawskim”,
„Katyniu”, mogli przeczytać także o małym
Ciepielowie, jednocześnie o jakże wielkich
wydarzeniach jakie miały u nas miejsce.
Miesięcznik można było nabyć w ciepielowskiej parafii oraz podczas uroczystości pod
Dąbrową.
31
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Remonty dróg gminnych
W tym roku po wszystkich zmianach w budżecie gminy dokonanych w ciągu roku, na remonty wszystkich dróg
gminnych wydatkowaliśmy łącznie ponad 140 000 zł. Na
wydatki złożyły się prace na drogach związane z poprawą
nawierzchni kruszywem drogowym, definitywnie zrezygnowaliśmy z uciążliwej dla mieszkańców szlaki. Wykonywaliśmy prace równiarką, koparko-ładowarką, wbudowaliśmy kilkanaście nowych przepustów drogowych.
Niestety z uwagi na budowane wodociągi, które niewątpliwie niszczą nawierzchnie dróg, a także z uwagi na deszczową aurę ostatnich miesięcy nasze zabiegi naprawy dróg
nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Trochę winni
jesteśmy także my sami, bo niech każdy spojrzy na drogę,
gdzie podziały się rowy przydrożne, każdy orze do samej
drogi, zasiewa do samej drogi, później mamy pretensje, że
po deszczu droga znalazła się pod wodą.
Niestety w takich warunkach mało daje się zrobić
w zakresie naprawy dróg, o równiarce, o którą proszą
mieszkańcy można zapomnieć, bo jej praca przyniosła by
jeszcze więcej szkód. Remonty jak widać kosztują bardzo
dużo, dlatego też na przyszły rok planujemy wykonanie
kolejnych 14 odcinków nowych dróg, które na kilkanaście

Grudniowa naprawa drogi przez Wólkę Dąbrowską podtopionej ulewnymi deszczami

lat zapewnią sprawną komunikację na naszych drogach.
Od przyszłego roku nastąpi zmiana także w zakresie samych remontów, w tej chwili opracowujemy podział dróg,
które przez cały rok mają być utrzymywane w pierwszej
kolejności w odpowiednim stanie używalności. Z pewnością przyczyni się to do szybszego naszego reagowania na
prośby mieszkańców, a co za tym idzie do lepszego Państwa zadowolenia.

Kongres Gmin Wiejskich RP – Nic o nas bez nas
W październiku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie odbył się X Jubileuszowy Kongres
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Naszą gminę
reprezentowali wójt gminy oraz przewodniczący Rady
Gminy Waldemar Czapla. Jakże wymownym mottem tegorocznego kongresu były słowa „Nic o nas bez nas”.
W kongresie wzięli udział samorządowcy gmin wiejskich z terenu całej Polski. Żaden inny związek nie ma
takiej siły przebicia w postulatach kierowanych do rządu
oraz Sejmu i Senatu o poprawę możliwości funkcjonowania gmin wiejskich. Liczba samorządowców w wypełnionej po brzegi największej Sali w Pałacu Kultury i Nauki
zawsze robi wrażenie na biorących udział w kongresie mi-

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Poznański
podczas otwarcia X Jubileuszowego Kongresu Gmin Wiejskich RP
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Współpracując z władzami Związku Gmin Wiejskich nasza gmina ma możliwość wpływania
na ukierunkowanie działań Związku w rozmowach z rządem na tematy spraw związanych
z funkcjonowaniem gmin wiejskich, takich jak nasza gmina, na zdjęciu Przewodniczący
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Poznański oraz wójt gminy
Ciepielów Artur Szewczyk, Sala Kongresowa, Warszawa 15 października 2009 r.

nistrach oraz parlamentarzystach. Do udziału w Kongresie zaproszony był zarówno prezydent RP jak i premier.
Podczas samego Kongresu samorządowcy mieli okazję
spotkać się z wicepremierem i ministrem gospodarki, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, ministrem edukacji narodowej, a więc osobami, które mają największy wpływ na
życie mieszkańców wsi, a także na sprawy bezpośrednio
związane z samorządem gminnym.
Kongres rozpoczął się od przedstawienia 10-letnich
osiągnięć Związku. Do najważniejszych zaliczone były
sprawy związane z doprowadzeniem do przyznania gminom wiejskim rekompensat finansowych w związku
z niedoszacowaniem reformy oświaty, gdy w roku 2000
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ówczesny minister edukacji nie przyznał gminom niedoszacowań kosztów podwyżek o ponad 1,5 mld zł. (później
rząd stopniowo przyznawał samorządom te pieniądze).
W zakresie dróg, wodociągów, kanalizacji związkowi
udało się przekonać rządzących o potrzebie realizowania
inwestycji w tej mierze także na terenach wiejskich, a nie
tylko w miastach, gdzie ludziom i tak żyje się lepiej. To
Polska wieś jest podstawą bytu całego naszego kraju.
Związek jest silną organizacją samorządową, która
walczy o starawy gmin wiejskich. Im samorządy otrzymują więcej środków tym więcej inwestycji i większe zadowolenie mieszkańców wsi. Aż strach pomyśleć, co by
się działo, gdyby reprezentacje samorządowe nieustannie
nie dopomagały się o to, aby projektom legislacyjnym
towarzyszyło oszacowanie kosztów ich wprowadzania.
Wszystkie rządy w naszym kraju mają nieodpartą tenden-

cje do bycia dobrymi wujkami kosztem gmin wiejskich
i ich mieszkańców. Nie od dzisiaj wiadomo, że reformy
najlepiej robić kosztem rolników, ci bowiem są słabo zorganizowani, nie pójdą strajkować jak inne grupy zawodowe skupione w miastach. Trzeba walczyć o swoje i nasz
udział w działaniach podejmowanych przez Związek ma
na celu uzyskanie dla naszej wiejskiej gminy jak najwięcej. Abyśmy mieli jak najwięcej środków na inwestycje,
aby reformy wprowadzane przez rządzących były zabezpieczone odpowiednimi środkami na ich realizację. Dzięki temu lepiej zadbamy o nasze własne podwórko, lepiej
i łatwiej będzie nam planować inwestycje, wiedząc, że na
sprawy związane ze szkolnictwem, opieką społeczną i innymi zadaniami realizowanymi przez gminy mamy wystarczające rządowe zabezpieczeni ich wykonania.

50 lecie konsekracji Kościoła
We wrześniu w Kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego w Ciepielowie odbyły się
Misje Święte oraz uroczystość 50-lecia konsekracji. W księdze wizytacji kanonicznych parafii Ciepielów pod datą 14 września 1959 r.
znajdujemy następujący zapis: W uroczystość
Podwyższenia Krzyża Świętego, która to tajemnica stanowi tytuł kościoła w Ciepielowie,
dopełniłem konsekracji tej pięknej świątyni
wzniesionej ofiarnym trudem śp. ks. Ludwika
Barskiego przy współdziałaniu parafian. Obrzędy konsekracyjne wypadły bardzo podniośle, dzięki starannemu przygotowaniu przez
Księdza Proboszcza wszystkiego co należy
i czynnemu udziałowi licznego zastępu kapłanów. O godz. 11:30 rozpocząłem uroczystą
pontyfikalną sumę odpustową, podczas której
kazanie wygłosił ks. Franciszek Chlebny. Po sumie pożegnałem parafian i pobłogosławiłem małe dzieci. O godz.
16:00 opuściłem Ciepielów powracając do Sandomierza.
Charakter podniosły i serdeczny stanowił dla parafian głębokie przeżycie religijne.
Słowa te napisał własnoręcznie, dziś Sługa Boży, ks.
Biskup Piotr Gołębiowski, który 14 września 1959 r.
dokonał konsekracji świątyni na wieczną chwałę Boga.

W tym roku w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
w Ciepielowie minęło 50 lat od tego podniosłego wydarzenia.
Przygotowania do obchodów złotego jubileuszu dedykacji świątyni trwały długo. Rozpoczęły się one właściwie już przed dziesięcioma laty, jak podkreśla ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński zarówno od strony duchowej,
jak i materialnej.
W 1999 r. odbyły się pierwsze misje parafialne połączone ze sprowadzeniem relikwii Krzyża Świętego. To był
niezwykle ważny i doniosły czas dla wszystkich członków
naszej wspólnoty parafialnej. Od tego dnia przez dziesięć
długich lat dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu naszych
parafian i ludzi dobrej woli podjęliśmy gruntowne prace
remontowe i konserwacyjne kościoła jak i jego otoczenia.
Do najważniejszych wykonanych już prac należą: budowa nowego ogrodzenia i położenie kostki brukowej
wokół świątyni oraz jej odwodnienie. Remont wieży kościelnej wraz z instalacją dwóch nowych dzwonów, a także konserwacja wraz z malowaniem całego dachu. We
wnętrzu świątyni gruntownie przebudowano prezbiterium
oraz ułożono nową posadzkę w całym kościele. Wymie33
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niono przestarzałą instalację elektryczną, zamontowano
ogrzewanie olejowe. Świątynia otrzymała nowy system
nagłośnieniowy. Natomiast największe zadanie, z okazji
samego jubileuszu rozpoczęto w bieżącym roku, mianowicie malowanie całego wnętrza, co jest związane z czasochłonną i bardzo kosztowną odnową fresków. Zamiarem księdza proboszcza jak i całej parafii było by złoty
jubileusz dedykacji był celebrowany w pięknie odnowionej świątyni.
Uroczystości 50-lecia konsekracji poprzedzone były
przede wszystkim przygotowaniem się do niego w sposób
duchowy. Bardzo wielu parafian zarówno tych dorosłych
jak i wiele dzieci włączyło się od początku roku w nowennę pierwszych piątków, by Jezusowi podwyższonemu na
krzyżu i otwierającemu nam swe serce złożyć najpiękniejszy dar własnych odnowionych serc.
Główne uroczystości jubileuszu zostały poprzedzone
dodatkowo tygodniowymi misjami świętymi, które poprowadził ks. kan. Roman Skowron, proboszcz z Krasnegostawu.
Jubileuszowa uroczystość 50-lecia poświęcenia świątyni odbyła się podczas Mszy Świętej odprawionej przez
księdza biskupa Edwarda Majerskiego. Księdza biskupa
powitał wójt gminy wraz z panią dyrektor Małgorzatą Rusinowską.
Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie! W imieniu
całej wspólnoty parafialnej w Ciepielowie oraz jako wójt
gminy, w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy
oraz przybyłych do nas dzisiaj gości, mam zaszczyt Cię
powitać na naszej pięknej ciepielowskiej ziemi, w letniojesiennej szacie przyrody – w dniu Jubileuszu 50-lecia
Konsekracji (Dedykacji) największej w naszej w gminie
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża Świętego. Witamy Cię Ojcze jako świadka Chrystusa, naszego duszpasterza i następcę Apostołów. Twoja dzisiejsza obecność pośród nas jest dla nas wszystkich
wielkim świętem. Z tej okazji pragniemy otworzyć nasze
umysły, nasze serca, na Twoje słowo. Niech to słowo,
umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość. A twoje pasterskie
błogosławieństwo pomoże w pełnym przeżywaniu dzisiejszego święta 50-lecia konsekracji Naszego Domu Bożego.
Czcigodny Księże Biskupie, Dzisiejsza uroczystość jest dla
nas wszystkich wspaniałą okazją do wielkiego dziękczynienia Bogu za dar Parafii, za to dobro, które dokonało się na
przestrzeni ostatnich 50 lat. Dziękczynienia za wszystkich
34

duszpasterzy, którzy przez te wszystkie lata pracowali dla
duchowego wzrostu oraz prawdziwego umocnienia i pogłębienia naszej wiary. Dziękczynienia za te osoby, które
przez lata tak bardzo wiele uczyniły dla wspólnego dobra
i prawdziwego rozwoju naszej parafii. Pamiętając o wielkim mężu opatrznościowym naszej parafii jakim był świętej
pamięci Ksiądz Ludwik Barski, który w latach 1922–1939
wspólnie z naszymi ojcami wybudował tę piękną świątynię, w szczególnej pamięci mamy i zawsze mieć będziemy
ostatnie lata naszej parafii pod przewodnictwem Księdza
Stanisława Sławińskiego, który od momentu przybycia do
naszej parafii podjął ogromne działania zarówno w sferze
duchowej jak i materialnej rozwoju naszej wspólnoty parafialnej. Dziś po wielu trudach, wyrzeczeniach, ciężkiej
pracy, to dzięki księdzu Stanisławowi możemy cieszyć się
z tak wspaniale wyremontowanej i odrestaurowanej Świątyni, Naszym prawdziwym, jedynym Domu Bożym.
Następnie głos zabrał ksiądz proboszcz Stanisława Sławiński.
14 września 1959 r., dzisiaj dokładnie mija pięćdziesiąt
lat, o godzinie 11.30 sługa Boży biskup Piotr Gołębiowski,
przybył tutaj wraz z duchowieństwem dekanatu lipskiego,
aby dokonać konsekracji tej parafialnej świątyni pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Może właśnie
w tę godzinę było już wówczas po homilii, a biskup wraz
z usługującymi podchodził do Krzyży wmurowanych na
ścianach świątyni zwanych zacharuszkami i namaszczał
świętym olejem tę świątynię na znak oddania jej, dedykowania jej w Bogu Świętej Trójcy jedynym. Z wdzięcznością wspominamy tamten czas i dziękujemy dziś słudze
bożemu biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu, za dar poświęcenia, konsekracji naszej parafialnej świątyni. Księże
Biskupie, dokonała się ta konsekracja 37 lat po tym jak parafianie tutejsi pod przewodnictwem swego duszpasterza
księdza Ludwika Barskiego położyli fundament. 37 lat to
jednak długi czas, ale nie dziwimy się jednak gdy spojrzymy w historię XX wieku, lata dwudzieste, lata trzydzieste
to przecież okres wielkiego kryzysu, który także i dla nas,
stojących w progach XXI wieku jest jeszcze tak bliski.
Kryzys kryzysem, ale serca ludzkie poruszone miłością
Boga, przystąpiły do tak wielkiego dzieła. Z pewnością
świątynia ta byłaby wcześniej pokonsekrowana, ale nadszedł czas II wojny światowej. W tym roku przeżywamy
70 rocznicę jej wybuchu i wspominamy wszystkich tych,
którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli swoje życie. Tak jak
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my wielką troską, starannością, wspomnieniem i modlitwą przypominamy każdego roku w drugą niedzielę września pod Dąbrową, tych którzy tam zginęli 8 września
1939 roku z rąk okupanta – żołnierzy 74 Górnośląskiego
Pułku Piechoty z Lublińca. Czas więc wojny, zawieruchy,
biedy, cierpienia i łez, ale jednak wznosiła się ta świątynia
ku niebu, aby dać świadectwo Boga i jego miłości, która
przewyższa wszystko i jest najważniejsza.
Dlatego dzisiaj czcząc tych, którzy tę świątynię wznosili, wspominamy naszych praojców, wspominamy ich
z wdzięcznością i z darem modlitwy za to wielkie dzieło.
Dziś przeżywamy 50 rocznicę jej konsekracji, dlatego bardzo proszę witając księdza biskupa pośród nas, aby sprawował wraz z czcigodnymi kapłanami Eucharystię za ten
lud, bo on jest warty miłości, warty jest modlitwy. Z wielką serdecznością pragnę powitać księdza Biskupa Edwarda, serdecznie witam księdza profesora dr habilitowanego
Protonotariusza Apostolskiego Józefa Krasińskiego, witam serdecznie wszystkich naszych ziomków pochodzących z naszej ciepielowskiej wspólnoty, a to powitanie
składam na ręce księdza kanonika Stefana. Witam bardzo
serdecznie wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość, a nade wszystko, pragnę w duchu wdzięczności
spojrzeć na parafian naszych.
W dalszej części uroczystości, już po zakończeniu
mszy św. ksiądz proboszcz przyjął od przybyłych na uroczystość życzenia dalszej owocnej pracy dla zarządzanej
przez niego parafii, sam proboszcz słowami podziękowania wymienił osoby, które pomogły mu we wszystkich
pracach wykonanych dla ciepielowskiej wspólnoty parafialnej. Piękna uroczystość 50-lecia konsekracji Kościoła

Podwyższenia Krzyża Świętego dobiegła końca. Księdzu
proboszczowi Stanisławowi Sławińskiemu życzymy
wielu, wielu kolejnych lat wspólnie spędzonych z nami,
a całej wspólnocie parafialnej kolejnego 100 jubileuszu.

Debata o stanie środowiska
Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II wzięło udział
w projekcie pt. „Wzmocnienie proekologicznego stylu życia młodzieży zamieszkującej dorzecze pradoliny górnej
Wisły” realizowanego przez Małopolskie Stowarzyszenie
Doradztwa Rolniczego przy Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie proekologicznego stylu życia młodzieży zamieszkującej obszary
wiejskie Dorzecza Pradoliny Górnej Wisły. Celami szczegółowymi są: – edukacja interaktywna w kompleksowym
ujęciu zagadnień ochrony i wykorzystania środowiska naturalnego, – zaangażowanie władzy i liderów lokalnych
do zintegrowania działań na rzecz zmian przyjaznych dla
środowiska, – promowanie nawyków i zachowań przyjaznych środowisku. Cele projektu przyczyniają się do realizacji Mechanizmów Finansowych „prorozwojowych”
oraz celów FOP Komponentu II „zwrócenia społeczeństwu uwagi na potrzebę zachowania zrównoważonego
środowiska – na poziomie lokalnym i regionalnym, na terenach zurbanizowanych i rolniczych”, obszar tematyczny
„Działania edukacyjne i informacyjne…”, pole działalności „propagowanie konsumpcji przyjaznej środowisku”.
Twórcy programu oparli się na informacjach otrzyma-

nych od samorządów wytypowanych do projektu, dotyczących potrzeby kształtowania u młodego pokolenia,
proekologicznego stylu życia oraz na badaniach prof.
Ryszarda Kostucha „Komu potrzebna jest edukacja ekologiczna”. Młodzież, w stosunku do starszych, zawsze przejawia większe zainteresowanie nowoczesnym podejściem
do nowych zagadnień, szybko podejmuje nowatorskie
działania, dlatego projekt ukierunkowano na młodzież
gimnazjalną i ponadgimnazjalną, co da szanse na osiągnięcie w czasie multiplikacyjnych efektów. Problemem,
który rozwiąże projekt jest zidentyfikowanie przez samą
młodzież ich negatywnych nawyków i ukierunkowanie
zachowań na odpowiedzialne korzystanie z zasobów środowiska oraz zaktywizowanie pozostałej społeczności
lokalnej do zintegrowanych inicjatyw przyjaznych środowisku. Przedmiotem projektu są interaktywne szkolenia
35
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kształtujące proekologiczny styl życia młodzieży poprzez
porównania z powszechnie przyjętymi nawykami, która
wypracuje własną wizję korzystania, chronienia zasobów
lokalnego środowiska i poprawy jakości życia, a następnie zaprezentuje ją na debatach miejscowym władzom
i mieszkańcom. Grupą docelową szkoleń jest młodzież
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 50 gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich, grupy 25 osobowe, łącznie 1250 osób. Uczestnikami debat 2500 osób (50 gmin
x 50 osób) i konferencji podsumowującej 108 osób (9 powiatów x 12 osób) są samorządowcy, liderzy różnych
lokalnych grup społecznych, łącznie 2608 osób. Ogółem
3858 osób. Lokalizacja projektu: 4 województwa w tym
50 gmin w 9 powiatach: zwoleński i lipski w mazowieckim, opolsko-lubelski i kraśnicki w lubelskim, opatowski,
staszowski i sandomierski w świętokrzyskim, tarnobrzeski
i mielecki w podkarpackim.
W naszej gminie projekt obejmował cztery pięciogodzinne szkolenia dla 25 osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej. Całość projektu zawierała zagadnienia związane
z harmonizacją gospodarczo-społecznych funkcji obszarów wiejskich oraz przyjaznym korzystaniem z występujących na takich obszarach zasobów środowiskowych.
Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:

36

l. Ograniczenie produkcji odpadów, segregacja, recykling;
II. Zachowanie zrównoważonego środowiska, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych;
III. Ochrona i korzystanie z zasobów wodnych;
IV. Ochrona i zachowanie bioróżnorodności.
W ramach projektu przeprowadzony został konkurs
dla młodzieży uczestniczącej w cyklu szkoleń pt.: „Nasze
środowisko naszym okiem”. Konkurs pozwolił na zaprezentowanie własnych spostrzeżeń na najbliższe środowisko i gospodarkę. Uczniowie biorący udział w konkursie
otrzymali nagrody książkowe.
Po zakończonym cyklu szkoleń odbyła się debata poświęcona współpracy samorządów terytorialnych w zakresie edukacji proekologicznej. Na debacie wójt gminy Artur
Szewczyk przedstawił młodzieży jakie działania proekologiczne podejmuje gmina. Mowa była m.in. o przeprowadzonej w roku 2005 termomodernizacji oświetlenia ulicznego, wprowadzonej w roku 2006 bezpłatnej segregacji
odpadów, o budowie nowych wodociągów, dróg, wreszcie
o działaniach w zakresie rekultywacji wysypiska śmieci i wprowadzeniu od przyszłego roku pierwszego etapu
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Możliwość uczestniczenia gimnazjalistów w szkoleniach uwrażliwiła uczniów na problematykę ochrony środowiska, wzmocniła świadomość proekologiczną, a także
skłoniła do indywidualnego spojrzenia na zasady ochrony najbliższego otoczenia w którym żyje, pracuje, spędza wolny czas. Na zakończenie projektu wszyscy jego
uczestnicy otrzymali pamiątkowe ekologiczne koszulki
z napisem „Chrońmy środowisko Pradoliny Wisły”.
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Wystawa ikon w Wielgiem
4 września w Domu Kultury w Wielgiem otwarta została wystawa ikon „Kolorami pisane imię Boga”. Twórcą tych
pięknych prac jest ks. Stanisław Drąg, który pochodzi z naszego rejonu, a mieszka w Grabowie nad Pilicą. Nie tylko
pisze ikony, również ma ogromny dorobek plastyczny kilkudziesięciu prac wykonanych na ogół akwarelą na papierze czy kartonie. Maluje dziesiątki ikon przedstawiających
Madonny, Chrystusa tronującego, Świętych. To właśnie ten
rodzaj malarstwa gościł w Wielgiem. Wystawę otworzyła Joanna Niedziela przedstawiając życiorys ks. Stanisława Drąga, znaczenie słowa ikona, technikę powstawania dzieła – od
pierwszego do ostatniego etapu. Maria Koptas specjalnie na
tę okazję przygotowała wiersz „Wystawa”
Spore wydarzenie przezywa dziś Wielgie
Z wystawą tu goszczą Ikony Cerkiewne
Przez najbliższy tydzień tu w Domu Kultury
Oglądać będziemy ten kolor purpury
Autor – ks. Stanisław wielce zasłużony
Od dzieciństwa pisze te piękne Ikony
Rodem jest z Kałkowa o tym nie wie wielu
On chlubę przynosi parafii Ciepielów
Żałować należy, że go nie ma z nami
Lecz myślami krąży między Ikonami
Wśród tak wielu Ikon, jest element stały
Jego autoportret – ozdoba wystawy
Na nim ksiądz jak żywy, oglądać zaprasza
A życiorys jego przedstawi Joasia
Na wernisażu była duża liczba gości. Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni do bliższego zapoznania się
z ikonami, a następnie na poczęstunek do biblioteki.
Pisanie ikon wymaga całkowitego poświecenia. Nie można się spieszyć, nie można skupić się na niczym innym. Co
jest najtrudniejsze? Technicznie bardzo trudne są oczy, trud-

Otwarcie zmodernizowanej drogi Wielgie – Bąkowa
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, starosta lipski Roman Ochyński
oraz wicestarosta Paweł Jędraszek.

ny jest asyst – złocone linie na zarysach postaci. Ale najważniejsze jest jeszcze coś innego: żeby ktoś kiedyś, patrząc na
ikonę, chciał się do niej pomodlić.
Joanna Niedziela

Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła
2 080 287,32 zł z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła
1 768 244,22 zł.
Przebudowę-modernizację drogi powiatowej
nr 1906W Czerwona – Ciepielów wykonano na odcinku Bąkowa – Wielgie o dł. 3700 m, od km 5+000
do 8+700. Szerokość drogi na nowo przebudowanym
odcinku zwiększyła się do 5 m, wykonano pobocza,
zatoki autobusowe, rowy odwadniające, bariery
ochronne w miejscach niebezpiecznych, wykonany
został także remont kapitalny mostu w Wielgiem.
Wraz z wykonywaną w tym roku przebudową
drogi przez Antoniów i wykonaną w roku poprzednim drogi Bąkowa – Czerwona, jest to najdłuższy
wyremontowany odcinek drogi na terenie gminy
Ciepielów. Odnowiona droga wpłynie znacznie na
szybkość, komfort a przede wszystkim na bezpieczeństwo pokonywania trasy pomiędzy centrum
gminy i miejscowościami położonymi na jej obrzeżach.
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Nowy samochód dla OSP Ciepielów
25 listopada nowy samochód pożarniczy dla jednostki
OSP w Ciepielowie został odebrany z salonu forda w Częstochowie. W odbiorze uczestniczyli wójt gminy Artur
Szewczyk, prezes OSP Ciepielów Andrzej Szczodry, inspektor Józef Matysiak i kierowca OSP Marian Tarka.
Nowy pojazd to ford transit, lekki wóz ratowniczo-gaśniczy. Napęd samochodu stanowi nowoczesny silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy 100 KM, o bezpieczeństwo załogi dbają systemy bezpieczeństwa ABS,
ESP i poduszki powietrzne. Oznakowanie pojazdu to belka
świetlna z napisem Straż, generator sygnałów świetlnych
i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów
słownych, lampy błyskowe stroboskopowe z przody i z tyłu oraz tablice magnetyczne. Samochód podzielony jest na
przegrodę pasażerską przeznaczoną dla 6-osobowej załogi
i przegrodę ładunkową. Wyposażenie przegrody ładunkowej to między innymi: agregat wysokociśnieniowy – wydajność pompy 40 l/min, silnik czterosuwowy, rozrusznik
ręczny, linia szybkiego natarcia, prądownica pistoletowa,
zbiornik wody o pojemności 300 litrów, maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W. Samochód posiada
również 2 radiotelefony, orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak i wyciągarkę 3,5 tony.

Nowy samochód OSP w pełnej okazałości, z tyłu samochodu dodatkowy osprzęt strażacki.

Przed odbiorem samochodu, wójt i strażacy uczestniczyli w nabożeństwie przed obrazem
Matki Boskiej. Poranną mszę świętą koncelebrował arcybiskup Józef Glemp.

Łączny koszt zakupu samochodu to 140 990 zł. Zakup
sfinansowany został ze środków budżetowych gminy:
74 703 zł i pozyskanego z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania w kwocie: 66 287 zł. Początkowo na ten cel
w budżecie gminy przeznaczono tylko 10 000 zł na wkład
własny na potrzeby złożenia przez wójta gminy wniosku
o pozyskanie dofinansowania. Udało się i po pozytywnej
ocenie wniosku, wójt wraz z zastępującą panią skarbnik,
inspektor Joanną Żuchowską podpisali umowę na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Ciepielowie.
Po przesunięciu brakującej w budżecie kwoty, która
w całości pochodziła ze środków przeznaczonych na modernizację ul. Malczewskiego w Ciepielowie (z uwagi na
niemożliwość wykonania drogi w tym roku) ogłoszono
przetarg, który wygrał dealer forda z Częstochowy. Po
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Wspólne zdjęcie odbierających nowy wóz strażacki, i samochód ruszył w drogę do swojego
miejsca pracy w Ciepielowie.

trzech miesiącach od rozstrzygnięcia przetargu, dostosowania do wymogów strażackich, samochód został odebrany i przekazany do użytkowania jednostce Ochotniczej
Straszy Pożarnej w Ciepielowie.
Zakup nowego samochodu z pewnością przyczyni się
do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
W latach poprzednich w naszej gminie udało się już
pozyskać środki na funkcjonowanie jednostek OSP, między innymi w roku 2008 kwotę ponad 60 000 zł na różnego rodzaju sprzęt pożarniczy i specjalistyczne ubrania
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pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy,
w roku 2007 pozyskaliśmy kwotę 40 000 zł na generalną modernizację samochodu pożarniczego w Ciepielowie
(łącznie na ten cel wydatkowano ponad 80 000 zł). Zakupiono również samochody pożarnicze dla jednostek OSP
w Łaziskach i Bąkowej. W celu zwiększenia mobilności
jednostek OSP oraz bardziej efektywnego wykorzystania
potencjału technicznego jednostek w roku ubiegłym wyposażono jednostki OSP w pługi do odśnieżania dróg.

Kontynuując inwestowanie w zakresie OSP, w przyszłym roku gmina zamierza zakupić nowszy samochód
dla OSP w Bielanach. Będzie to już ostatnia jednostka,
która w dniu dzisiejszym ma na stanie wysłużony, stary
samochód pożarniczy. Miejmy nadzieję, że i w Bielanach
sytuacja już wkrótce zmieni się na lepsze, a strażacy jadąc
do pożaru, będą mieli w pełni funkcjonalny samochód pożarniczy.

Wizyta ministra sprawiedliwości
We wrześniu z inicjatywy posła na Sejm RP Radosława Witkowskiego odbyło się spotkanie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Andrzeja Czumy
z samorządowcami powiatu lipskiego. W spotkaniu
wziął udział wójt Artur Szewczyk oraz przewodniczący
rady gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla.
Tematem spotkania były plany ministerstwa sprawiedliwości co do przyszłości sądu i prokuratury w Lipsku.
Minister Czuma, przedstawił samorządowcom plany
ministerstwa dotyczące sądownictwa w Polsce w związku z projektowaną zmianą ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zmianie mają podlegać 72 jednostki sądów
rejonowych w całym kraju. Chodzi tu o małe sądy do
9 sędziów orzekających. Od lipca znikło w kraju łącznie 117 wydziałów grodzkich, w tym 18 wydziałów
zamiejscowych w 105 sądach rejonowych. Najbardziej
narażone na zmiany mogą być małe sądy, z niedużą kadrą i ilością spraw. Taki los mógłby spotkać w okręgu
radomskim sądy właśnie w Lipsku, gdzie pracuje sześciu sędziów, Zwoleniu – ośmiu sędziów, Szydłowcu –
pięciu sędziów, Kozienicach – dziewięciu. W sprawie
ratowania bytu lipskiego sądu zarówno wójt jak i cała
rada gminy podjęli wcześniej specjalne uchwały intencyjne popierające działalność sądu i prokuratury w Lipsku. Ministerstwo sprawiedliwości powołało specjalny
zespół „do spraw racjonalizacji struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury”, który ma opra-

Podczas spotkania: poseł na Sejm RP Radosław Witkowski, minister sprawiedliwości
Andrzej Czuma oraz wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk.

Andrzej Czuma minister sprawiedliwości na spotkaniu z samorządowcami przedstawił
koncepcję reformy sądów i prokuratury.

cować koncepcję zmian. Prace zespołu znajdują się na
początkowym etapie związanym z ustaleniem kryteriów
oraz zakresu planowanej reorganizacji. W Sądzie Rejonowym w Lipsku już dokonano pierwszych zmian.
W lipcu został zlikwidowany wydział zamiejscowy
ksiąg wieczystych, który działał w Iłży. Ministerstwo
Sprawiedliwości decyzję tłumaczyło wówczas niskim
wpływem spraw, co oznaczało, że kadra orzecznicza
nie była właściwie wykorzystana. Minister zdecydował
o likwidacji wydziału w Pionkach. Od stycznia 2010 r.
ma przestać działać wydział grodzki w Białobrzegach,
zamiejscowy Sądu Rejonowego w Grójcu.
Radosław Witkowski ma 35 lat, żonaty, dwoje
dzieci.
Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Podyplomowego Studium Ogólnomenedżerskiego
w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
W polityce od 2003 r.
W 2006 r. został wybrany radnym Rady Miejskiej
w Radomiu, a w 2007 r. uzyskał mandat poselski. Do
czasu wyboru do Sejmu prowadził rodzinną firmę.
Członek komisji samorządu terytorialnego i polityki
regionalnej oraz komisji skarbu państwa. W parlamencie
od początku kadencji pilotuje sprawy ważne dla regionu
– remont linii kolejowej Warszawa – Radom – Kielce,
budowę cywilnego lotniska w Radomiu.
Zaangażował się bardzo mocno w obronę Sądu Rejonowego w Lipsku, dzięki jego staraniom w Lipsku złożył wizytę minister sprawiedliwości Andrzej Czuma.
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„Nie będzie likwidacji sądu w Lipsku” podkreślał na
spotkaniu minister sprawiedliwości Andrzej Czuma. Będzie łączenie sądów, tak aby zwiększyć ich skuteczność,
aby wymiar sprawiedliwości był szybszy i skuteczniejszy. Aby każdy mieszkaniec naszego kraju mógł liczyć
na rzetelny i sprawny sąd. Zmiany mają nie tylko przynieść korzyści w zakresie ograniczenia wydatków finansowych, ale przede wszystkim mają zapewnić usprawnienie administracji około sądowej. Sędzia ma mieć lepszy,
sprawniejszy, bardziej profesjonalny aparat administracyjny, dzięki czemu będzie sądził szybciej, dokładniej.
Skupienie sędziów w jednej większej jednostce pozwoli

na lepszą współpracę między sędziami, a tym samym lepiej stosowane orzecznictwo.
W rozmowach kuluarowych, po zakończonym spotkaniu z samorządowcami minister podkreślał, że w całej reformie nie chodzi o likwidowanie, chodzi o zracjonalizowanie sieci sądów poprzez ich łączenie. Wójt
w rozmowie z ministrem zażartował, że przecież „minister sprawiedliwości nie może wydać niesprawiedliwej
decyzji”. Z całą pewnością wizyta ministra przybliżyła
mu funkcjonowanie lipskiego sądu i prokuratury. Teraz
decyzja już tylko po stronie ministerstwa.

Internet dla całej gminy

dalsze miejscowości potencjalnych odbiorców znajdowały
się w zasięgu technologii ADSL. W obszarach, na których
nie zostanie rozbudowana sieć światłowodowa z powodu
nieopłacalności wynikającej z małego zaludnienia i rozproszenia miejscowości jak i ukształtowania terenu, zostanie zastosowana technologia bezprzewodowa (wimax,
radiolinia, cdma). Według programu w 2013 r. Mazowsze
ma być najlepiej zinformatyzowanym landem w Europie.
Jest już na to pełne zabezpieczenie finansowe. Projekt doprowadzenia internetu do każdego domostwa pokrywa się w czasie z projektem informatyzacji urzędu, na który już
otrzymaliśmy ponad 250 000 zł unijnego dofinansowania. Miejmy nadzieję, że
wspólne starania gminy i województwa
mazowieckiego doprowadzą do pełnej
informatyzacji naszego regionu, niwelując tym samym problemy z dostępem do
internetu.

Według już skonsultowanego z naszą gminą (w zakresie potrzeb dostępu mieszkańców do internetu), projektu
finansowanego ze środków unijnych pt. „Internet dla Mazowsza”, do 2013 r. całe Mazowsze, w tym oczywiście
nasza gmina, zostanie objęte szerokopasmowym internetem.
Projekt sieci szerokopasmowej Mazowsza obejmie
rozbudowę istniejącej sieci światłowodowej operatorów telekomunikacyjnych
działających na terenie gminy Ciepielów
zapewniając dostęp do miejsc wykluczenia cyfrowego (miejsc nieopłacalnych
dla prowadzenia sieci szerokopasmowej
dla operatorów komercyjnych). Realizacja projektu zapewni budowę sieci światłowodowej, punktów rozgałęźnych oraz
punktów dystrybucyjnych tak aby naj-

Szansa na lepsze jutro!
W Urzędzie Gminy w Ciepielowie zakończyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, których celem była nauka
metod poszukiwania pracy, zasad i technik pisania dokumentów aplikacyjnych, zasad autoprezentacji oraz rozmów z pracodawcami. Warsztaty zorganizowano w ramach szerszego
projektu unijnego realizowanego przez gminę ze środków
unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII –
Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej, w naszej gminie pod nazwą „Szansa na
lepsze jutro”.
Warsztaty trwające od 27 lipca do 5 sierpnia zakończono egzaminem. W warsztatach wzięło udział 12 uczestników projektu. Zajęcia oraz warsztaty z aktywnych metod
poszukiwania pracy prowadzone były
przez doradcę zawodowego i zostały
sfinalizowane uroczystym rozdaniem
dyplomów wraz z oceną końcową dla
Urzędu Pracy o ukończeniu warsztatów. Wręczając dyplomy, wójt gminy
podziękował zarówno organizatorom
warsztatów – Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w osobach kierownika pani Anety Dudek oraz pracownika socjalnego pani Wiesławy Krawczyk, jak również samym uczestnikom,
życząc im aby ta przysłowiowa szansa
na lepsze jutro się spełniła, a przeprowadzone warsztaty przyczyniły się do
znalezienia wymarzonej pracy.
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Remont mostu w Gardzienicach
Ostatnim zadaniem, do którego przystąpiliśmy w tym
roku, było przeprowadzenie remontu mostu na rzece Iłżance w Starych Gardzienicach. Po raz ostatni most przechodził remont 10 lat temu. Od tego czasu jednak deszcz,
śnieg, a także samo użytkowanie zrobiły swoje i most
wymagał już kolejnego remontu. W związku z poczynionymi oszczędnościami w ciągu roku, w grudniu możliwe
było wyasygnowanie z budżetu kwoty 20 000 zł na przeprowadzenie remontu. Niestety za tę kwotę nie mogliśmy
znaleźć żadnego z wykonawców, ponieważ najniższą
cenę jaką zaproponował nam potencjalny wykonawca to
20 000 zł netto, co przy doliczeniu 22% podatku VAT nie
pozwalało nam podpisać umowy na wykonanie remontu.
W ostatniej niemal chwili zgłosił się inny wykonawca,
który wyraził zgodę na przeprowadzenie remontu za kwotę 20 000 zł brutto. Remont polegał na wymianie drewnianych części mostu, a więc pomostu i barierek. Łącznie

ok. 20 m3 nowego drewna. Najpierw zdemontowano stare poszycie mostu, następnie ułożono nowy podest wraz
z barierkami, całość zakonserwowano. Wykonane prace
z pewnością pozwolą na dalszą eksploatacje. W przyszłości jednak trzeba będzie pomyśleć nad wybudowaniem
nowego mostu, na wzór metalowego mostu w Rekówce,
który wykonaliśmy w 2005 r.

V turniej tenisa stołowego
Realizując gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, już po raz piąty publiczna szkoła podstawowa
w Bąkowej pod patronatem wójt gminy Artura Szewczyka,
zorganizowała i przeprowadziła turniej tenisa stołowego
szkół podstawowych. Organizatorem i odpowiedzialnym
za przeprowadzenie turnieju z ramienia szkoły w Bąkowej
był pan Marek Bryczek.

Uczniowie rywalizowali o puchar wójta gminy w
czterech kategoriach. W kategorii dziewcząt klas I–IV,
dziewcząt klas V–VI, oraz odpowiednio, chłopców klas
I–IV i chłopców klas V–VI. W turnieju po przeprowadzeniu eliminacji wewnątrz szkolnych udział wzięło
51 uczniów. Zwycięzcami zostali, w kategorii dziewcząt
klas I–IV: 1 miejsce – Emilia Kaczmarska, 2 miejsce – Patrycja Pawelczyk,
3 miejsce – Angelika Sitek. W kategorii dziewcząt klas V–VI: 1 miejsce –
Patrycja Gębka, 2 miejsce – Klaudia
Zawadzka, 3 miejsce – Sylwia Nowotnik. W kategorii chłopców klas I–IV:
1 miejsce – Tomasz Wajs, 2 miejsce –
Dawid Boniecki, 3 miejsce – Wojciech Wajs. W kategorii chłopców klas
V–VI: 1 miejsce – Krystian Chojak,
2 miejsce – Kamil Marciniak, 3 miejsce – Adrian Koszałka. Po zakończeniu zawodów, wszyscy zawodnicy
skosztowali posiłek przygotowany
przez organizatorów turnieju.
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Kolorowe place zabaw
W tym roku na terenie naszej gminy wybudowaliśmy
aż cztery zupełnie nowe place zabaw dla dzieci. Łącznie na
te zadania wydatkowaliśmy z budżetu gminy 190 000 zł.
Po wybudowaniu placu zabaw dla dzieci w ciepielowskim
parku oraz przy zmodernizowanym budynku po szkole
w Pcinie, w ramach inwestycje współfinansowanych ze
środków unijnych, teraz przyszła kolej na budowę czterech nowych placów. Pierwsze dwa już w okresie wczesnej wiosny wybudowano w Wielgiem przy budynku
domu ludowego oraz w Bąkowej na placu przy szkole
podstawowej. Pierwsza inwestycja stanowiła uzupełnienie placu przed domem ludowym, który już posiada
zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych, drugi z placów został urządzony na placu szkolnym gdzie również
stanowi uzupełnienie zespołu boisk sportowych. Dzięki
wykonanym pracom z urządzeń zainstalowanych zarówno
w Bąkowej jak i Wielgiem mogą korzystać osoby w najróżniejszym wieku, jak to się mówi od 3 do 100 lat. Każdy
znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Obie inwestycje
kosztowały gminę po 40 000 zł. Dodatkowo w związku
z uruchomieniem rządowego programu „Radosna Szkoła” wystąpiliśmy do Wojewody Mazowieckiego o zwrot
50% poniesionych kosztów na budowę placu zabaw przy
szkole w Bąkowej. W przypadku pozyskania dotacji, plac
wzbogaci się o dodatkowe urządzenia dla najmłodszych
naszych pociech.

Z urządzeń placu zabaw w Wielgiem dzieci korzystają każdego dnia

Plac zabaw w Bąkowej cieszy nie tylko dzieci z najbliższej okolicy szkoły, podczas zajęć
szkolnych korzystają z niego wszystkie maluchy uczęszczające do placówki oświatowej
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Na potrzeby sześciolatków i przedszkolaków w Ciepielowie, wykonano plac zabaw
z przeznaczeniem dla najmłodszych dzieci. Codziennie kilkadziesiąt dzieci korzysta
z zamontowanych nowoczesnych urządzeń do nauki i zabawy

Chyba najładniejszy plac zabaw udało się wykonać w Antoniowie. Ładnie umiejscowiony,
stanowi piękny dodatek do nowej remizy strażackiej

Kolejnymi placami wykonanymi w tym roku były place zabaw przy budynku zerówki i przedszkola w Ciepielowie oraz przy świetlicy wiejskiej w Antoniowie.
Oba place najpierw ogrodzono, następnie zainstalowano system oświetlenia. W Ciepielowie zainstalowano m.in.
urządzenia dla najmłodszych dzieci, a wśród nich: zestaw
do zabawy „Kubuś”, bujaki na sprężynach, ławeczki, zasuwaną piaskownicę, zestaw do rysowania, labirynt, sklepik,
kółko i krzyżyk, specjalny domek, samochodzik z zadaszeniem, huśtawki. Łączny koszt inwestycji to 60 000 zł.
Podobny plac zabaw ale bardziej uniwersalny wiekowo
powstał przy budynku świetlicy wiejskiej w Antoniowie.
Urządzony został plac zabaw, między innymi w: zestaw
do zabawy „Twierdza”, zestaw „Forteca”, bujaki na sprężynach, bujaki podwójne, samochodzik, ławeczki. Łączny
koszt tej inwestycji to 50 000 zł.
Wykonawcą inwestycji była wrocławska firma Prosympatyk. Wszystkie urządzenia mają wszelkie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Codziennie kilkadziesiąt dzieci
korzysta z nowych urządzeń, ich zaletą jest nie tylko zabawa dla dzieci ale także edukacja, czemu służą elementy
edukacyjne takie jak zestawy do rysownia, labirynty oraz
gry i zabawy.
Kolorowe place stają się powoli małą wizytówką naszej gminy. Dzięki temu nasze najmłodsze pociechy mogą
miło spędzać czas. Na przyszły rok złożyliśmy trzy wnioski w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
o budowę kolejnych placów zabaw. Przydałby się przecież
w każdej z naszych miejscowości.
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Uciechy co niemiara „Radosna szkoła” nam dała
PSP w Bąkowej jako jedyna szkoła podstawowa w naszej gminie wzięła udział w rządowym programie „Radosna
szkoła”, którego celem jest wspieranie szkół w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Dofinansowanie, które otrzymaliśmy od Wojewody
Mazowieckiego w kwocie 6 tysięcy złotych pozwoliły na
zakup dużych miękkich klocków, zestawów figur geometrycznych, piłek, materacy, torów przeszkód.

Zorganizowaliśmy kącik dydaktyczny, w którym znalazły się gry planszowe, klocki, a także materiały do integracji zmysłowej. Zgromadzone pomoce służą aktywnej
zabawie, a oprócz walorów poznawczych są estetyczne
i tworzą radosne, a przede wszystkim bezpieczne warunki
pobytu dzieci w szkole. Umożliwiają maluchom aktywność fizyczną, naukę przez zabawę – działanie i poznawanie wielozmysłowe zarówno na lekcjach, podczas zajęć
świetlicowych i pozalekcyjnych.
Ile radości i frajdy daje to maluchom pokazują poniższe zdjęcia:

Zdrowa Gmina
23 listopada wójt zgłosił naszą
gminę do udziału w konkursie „Zdrowa Gmina”. Inauguracja konkursu
miała miejsce w Warszawie, gdzie
zorganizowano konferencję dla samorządów gminnych, które zgłosiły swój
akces do programu. „Zdrowa Gmina”
to pilotażowy Konkurs skierowany do
gmin województwa mazowieckiego.
Powstał on w celu zwiększenia liczby osób zgłaszających
się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – organizowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN) na
terenie województwa mazowieckiego.
W konkursie zostaną wyłonione gminy, w których zaobserwowano największy wzrost procentowy liczby osób
zgłaszających się na badania profilaktyczne finansowane
przez NFZ i NPZChN w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2010 r. Zadaniem gmin biorących udział w konkursie
Rocznie w Polsce 14 tysięcy kobiet dowiaduje
się, że ma raka piersi – 5 tysięcy z nich umiera,
podobnie – 50% umiera z 3,5 tysiąca chorujących
na raka szyjki macicy. Na raka jelita grubego zachorowuje ponad 14 tysięcy Polaków a odnotowuje
się ponad 9 tysięcy zgonów.
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w pierwszym etapie jest przeprowadzenie działań propagujących prewencję chorób nowotworowych, a zwłaszcza
raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego, w taki
sposób, aby zmobilizować jak największą liczbę mieszkańców do wykonania badań skryningowych.
Celem głównym konkursu jest przede wszystkim
zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne
wkierunku chorób nowotworowych organizowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, dotarcie do lokalnych
władz z informacją o konieczności prowadzenia działań

w zakresie profilaktyki nowotworowej, zmobilizowanie
POZ do aktywności poprzez kierowanie mieszkańców
gmin na badania przesiewowe.
Celem pośrednim jest: – jak najszersze rozpowszechnianie wiedzy na temat wczesnej profilaktyki i skutecznego leczenia chorób nowotworowych, – przełamanie tematu
tabu nt. chorób nowotworowych w gminach województwa
mazowieckiego, – współpraca pomiędzy władzami gminnymi a środowiskiem medycznym – lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami i specjalistami, a także społecznymi
działaczami lokalnymi.

Dzień z prawami dziecka
Prawa dzieci mają swoją krótką, zaledwie kilkudziesięcioletnią historię. Po raz pierwszy zapisano je w tak zwanej
Deklaracji Genewskiej w 1924 r., ale naprawdę pierwszy,
w miarę pełny zbiór praw zapisany został w Konwencji
o Prawach Dziecka, przygotowanej i przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.
Celem ogólnym Konwencji jest poprawa losu dzieci na
całym świecie, zapewnienie im przez państwa co najmniej
podstawowych standardów opieki i wychowania oraz ustanowienie zasad obrony dzieci przed zaniedbaniem i znęcaniem się. 20 listopada 2009 r. obchodzono dwudziestą
rocznicę uchwalenia tego dokumentu. Z tej okazji nad budynkami szkolnymi, ponad rynkami i parkami miejskimi
w całej Polsce wzniosły się kolorowe balony z własnoręcznie napisanym przez dziecko prawem. Każdy balon
symbolizował jedno prawo dziecka (np. prawo do ochrony
przed przemocą, wykorzystaniem i narkotykami, prawo do
wychowania w rodzinie, do edukacji i do ochrony).
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, Publiczna
Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Samorządowe grupy „0” w Ciepielowie także włączyły się w obchody Dnia
Praw Dziecka. Obchody te rozpoczęto apelami, na których
uczniowie przedstawili najważniejsze informacje dotyczące Konwencji a także zapoznali swoich rówieśników z ich

prawami. Po apelu każde dziecko otrzymało kolorowy
balonik, na którym napisało najistotniejsze dla niego prawo. Balony zostały zebrane w pęki i zawieszone przed budynkiem szkolnym. Symbolizowały one prawa i wartości,
które zawsze powinny być przestrzegane. Głównym koordynatorem akcji była pani pedagog Barbara Garganisz,
natomiast osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie
dekoracji i apeli w poszczególnych placówkach były pani
Agnieszka Dygas, pani Karolina Wajs, pani Iwona Leszczyk-Kaca, pani Beata Mordak i pani Katarzyna Gołda.

Ślubowanie pierwszaków
Tradycyjnie jak każdego roku na terenie wszystkich szkół podstawowych
naszej gminy odbyły się uroczystości
ślubowania klas pierwszych. Ślubowanie pierwszoklasistów przygotowały
i prowadziły wychowawczynie klasy.
W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: wójt gminy, księża z parafii
Wielgiem i Ciepielowa, przedstawiciele
Rady Gminy i Rady Rodziców.
Najpierw były występy artystyczne,
którymi dzieciaki udowodniły zgromadzonym: pani Dyrektor, rodzicom, nauczycielom, starszym kolegom i gościom, że potrafią już wiele i w pełni
zasługują na miano ucznia szkoły podstawowej. Część
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oficjalną uroczystości stanowiło ślubowanie. Był to niezwykle podniosły moment. W każdej szkole ślubowanie
odbyło się wg innego scenariusza. Na przykład w szkole
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podstawowej w Bąkowej po odśpiewaniu hymnu i złożeniu przyrzeczenia pani Dyrektor Anna Kozieł na prośbę
rodziców symbolicznym „ołówkiem” pasowała uczniów.
Na pamiątkę tej ważnej chwili każdy uczeń otrzymał „dyplom pasowania” ufundowany przez Samorząd Uczniowski. Następnie klasa II zaprezentowała krótki program
artystyczny, z którego najmłodsi uczniowie dowiedzieli
się, że zawsze mogą liczyć w szkole na starszych kolegów. Dzieciakom jak zwykle najwięcej radości sprawiły
otrzymane upominki. A było ich niemało. Drugoklasiści
ofiarowali ozdobne ołówki, pan wójt maskotki, które mają

przypominać dzieciom, że szkoła to nie tylko nauka, ale
także i wspaniała radosna przygoda, a od Rady Rodziców
„kredki-giganty” opatrzone datą ślubowania.
Miłym akcentem wszystkich tegorocznych uroczystości w Wielgiem, Bąkowej i Ciepielowie był wspólny, słodki poczęstunek: uczniów, rodziców, nauczycieli i gości,
ufundowany i przygotowany przez rodziców.
Ufamy, że życzenia powodzenia na drodze obowiązków szkolnych oraz deklaracje uczniów i ich rodziców
spełnią się i uczniowie ci będą chlubą naszych szkół.
Zofia Pastuszka

Bohaterowie mieszkali w naszej gminie
„Niewiele jest takich miejsc na świecie,
w których mieszkali bohaterowie”
Ewa Junczyk-Ziomecka
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

7 grudnia w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie
w odbyło się spotkanie z młodzieżą gimnazjalną naszej
gminy z okazji rocznicy mordu jakiego 67 lat temu Niemcy dokonali na Polakach za ukrywanie Żydów.
Spotkanie było kontynuacją współpracy naszej gminy
Wystąpienie Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP pani Ewy Junczyk-Ziomeckiej
z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Przed premierą filmu „Historia Ko- panią Bożenę Opiołę, dyrektor Biura Inicjatyw Społeczwalskich”, wójt gminy spotkał się właśnie w Kancelarii nych w Kancelarii Prezydenta RP. Następnie pani dyrektor
Prezydenta RP z panią minister Ewą Junczyk-Ziomecką powitała pana wójta, przewodniczącego rady gminy wraz
w sprawie nadania odznaczeń pośmiertnych dla rodzin z radnymi i sołtysami gminy Ciepielów, członków związKowalskich, Obuchiewiczów, Kosiorów i Skoczylasów, ku kombatantów, proboszcza parafii Ciepielów księdza
które zginęły w roku 1942. Wówczas to padła propozycja Stanisława Sławińskiego, członków pomordowanych roprzeprowadzenia spotkania i dyskusji z młodzieżą naszej dzin Kowalskich, Skoczylasów i Kosiorów, mieszkańców
gminy w rocznicę mordu, która przypadła 7 grudnia. Tak gminy, dyrektorów placówek oświatowych, grono pedateż się stało i po telefonicznych ustaleniach doszło do spo- gogiczne zespołu placówek oświatowych oraz uczniów
Publicznego Gimnazjum.
tkania.
Następnie głos zabrał wójt gminy Artur Szewczyk
O godzinie 11, w wypełnionej po brzegi sali gimnaSpotkaliśmy się dzisiaj w Publicznym Gimnazjum
stycznej gimnazjum, rozpoczęła się projekcja filmu przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta. Film o spra- w Ciepielowie, by wspólnie porozmawiać w rocznicę tych
wiedliwych, między innymi o Irenie
Sendlerowej, wprowadził zebranych
w klimat tamtych, jakże bolesnych
i strasznych czasów. Czasów okupacji niemieckiej. Film przedstawiał
sytuację w jakiej znaleźli się Polscy
Żydzi oraz heroizm ratujących ich
Polaków.
Po projekcji filmu, zebranych
na sali przywitała dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych pani Elżbieta Giemza. W pierwszej kolejności przywitała zaproszonych gości
– panią minister, Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP Ewę
Junczyk-Ziomecką, kapelana Prezydenta RP księdza Romana Indrzejczyka, panią Janinę Różecką – sprawiedliwą wśród narodów świata oraz
Władysława Owczarka ps. „Bula” opowiada o czasach niemieckiej okupacji
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Pani minister Ewa Junczyk-Ziomecka

Wystąpienie żywego świadka historii Janiny Różyckiej –
sprawiedliwej wśród narodów świata

Kapelan Prezydenta RP – ksiądz Roman Indrzejczyk

Wypełniona słuchaczami sala Publicznego Gimnazjum

Na zakończenie spotkania młodzież podziękowała zaproszonym gościom z Kancelarii
Prezydenta RP wręczając wiązanki kwiatów
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jakże bolesnych i smutnych wydarzeń sprzed 67 lat. To tutaj, na naszej ziemi w czasie wojennej okupacji, 33 Polaków, mieszkańców naszej gminy i nigdy nie policzona
dokładnie liczba Żydów, także mieszkańców naszej gminy,
zginęła z rąk niemieckich oprawców – zginęli w najgorszy
z możliwych sposobów – spaleni żywcem. Była to, jak dzisiaj wszyscy wiemy, akcja Niemców stanowiąca ukaranie
tych Polaków, którzy pomimo zakazów, a pamiętajmy, że
był to czas wojny, zawieruchy, biedy i cierpienia, pomimo
niemieckich zakazów – narażając swoje życie i życie swoich rodzin pomagali przeżyć swoim niedawnym sąsiadom
– Żydom. W dniu 6 i 7 grudnia 1942 roku na terenie dwóch
miejscowości naszej gminy, Rekówki i Starego Ciepielowa
oddział niemiecki przeprowadził straszliwą zbrodnię na
bezbronnych mężczyznach kobietach i niestety na wielu,
wielu dzieciach. Dzisiaj doświadczeni i pełni wiedzy, którą
chociażby przyniosła nam niedawna projekcja telewizyjna
filmu „Historia Kowalskich”, możemy dzięki obecnym na
sali świadkom tych wydarzeń, a także ekspertom porozmawiać o czasach holokaustu, relacjach polsko-żydowskich
i czasie okupacji II wojny światowej. Mam nadzieję, że
nasza młodzież na długo zapamięta dzisiejsze spotkanie
i wyciągnie z niego daleko idącą naukę i wnioski na przyszłość.
Jako pierwsza z zaproszonych gości głos zabrała pani
minister z Kancelarii Prezydenta RP pani Ewa JunczykZiomecka. Pani minister swoje wystąpienie skierowała do
młodzieży, z którą, jak podkreśliła, należy najwięcej rozmawiać, aby to młodzi ludzie wiedzieli o przeszłości jak
najwięcej, aby w przyszłości nie popełniali błędów takich
jakie miały miejsce w okresie II wojny światowej. Pani
minister skierowała do młodzieży pytania: „Czy wywiecie
co to był holokaust, eksterminacja? Czy znacie, czy rozmawialiście kiedyś z jakimś bohaterem?”
Holokaust, eksterminacja Żydów to działanie Niemców w czasie wojny zmierzające do całkowitej zagłady
Żydów. W tym celu Niemcy tworzyli getta, czyli wyodrębnione dzielnice miast, ogrodzone wysokim murem, gdzie
umieszczali Żydów. Stamtąd wywożono ich na śmierć
do obozów zagłady, wprost do krematoriów. W Polsce
Niemcy utworzyli najwięcej obozów zagłady, ponieważ
przed wojną najwięcej Żydów mieszkało właśnie w Polsce, tj. około 3,5 miliona, 10% wszystkich Polaków. Żydzi z rozkazu Hitlera ginęli całymi rodzinami, mężczyźni,
kobiety i dzieci, wszyscy ludzie wyznania mojżeszowego.
Ginęli dlatego, że różnili się od innych. Czy wiecie kto
to jest Żyd? Na to pytanie pani minister padła odpowiedź
z sali, że są to ludzie innej wiary niż chrześcijanie. Tak
właśnie jest, wszyscy jesteśmy jak podkreślał nasz Papież
Polak Jan Paweł II, dziećmi pochodzącymi od jednego
Boga. Wszyscy wierzymy w prawdy wiary Starego Testamentu, my Chrześcijanie wierzymy w Chrystusa jako
Zbawiciela w Nowym Testamencie. Żydzi w prawdy Nowego Testamentu już nie wierzą, i to ich różni od Chrześcijan. Za tą inną wiarę, inny styl ubierania, Hitler kazał
ich wszystkich zgładzić.
Wy młodzi ludzie mieszkacie w miejscowości, która
w historii odegrała bardzo dużą rolę. To u was bowiem
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Po spotkaniu w gimnazjum, młodzież wraz z gośćmi udali się na miejsca tragedii sprzed 67 lat w Starym Ciepielowie

mieszkali w jednym miejscu ludzie różniący się od siebie, Polacy i Żydzi, wszyscy jednakże byli obywatelami
Rzeczypospolitej. Było to z pewnością ciekawe miejsce,
w którym mieszkańcy chodzili do różnych kościołów,
obchodzili różne święta, odmiennie ubrani. Wszyscy jednak żyli w swego rodzaju symbiozie, uzupełniali się nawzajem, tworząc jedną społeczność. W 1939 r. wybucha
wojna, w której Hitler dzieli tę społeczność. Jednych każe
zlikwidować natychmiast, drugich zlikwiduje później.
Wprowadza się zakazy pomagania, ukrywania Żydów. Za
jakąkolwiek pomoc każe się śmiercią. Ale nie wszyscy się
na to zgadzają, są tacy ludzie, którzy pomimo wszelkich
zakazów wyciągają rękę i nie zgadzają się na śmierć swoich dotychczasowych znajomych Żydów. To byli wspaniali
ludzie, prawdziwi bohaterowie. Wiedząc, że za udzielaną
pomoc groziła śmierć, nie ulękli się. Bohater to taki człowiek, który stanął w obronie drugiego człowieka i zapłacił
za to życiem.
Powinniście być z nich dumni. Niewiele jest bowiem
takich miejsc w Polsce, w Europie, na całym świecie, w których mieszkali prawdziwi bohaterowie. Oni
mieszkali u was w gminie Ciepielów, w Rekówce i Starym Ciepielowie. Jeżeli ktoś was spyta skąd jesteście,
zawsze mówcie, że mieszkacie w miejscu, gdzie mieszkali prawdziwi bohaterowie.
Czy natomiast dziś można być bohaterem? czy bohaterem można być tylko w czasie wojny? Wy młodzi ludzie
także możecie być małymi bohaterami, bo bohaterskość
to wasze czyny na co dzień. W szkole na boisku, zamiast
śmiać się z tego, że wasi koledzy są grubi, biedni, źle ubrani, noszą okulary, mają inny kolor włosów, są słabsi, po
prostu różnią się od innych – powinniście za każdym razem wbrew innym podać im rękę, pomóc im. Wtedy robicie czyny bohaterskie. Zasługujecie na miano bohaterów.

Abyście jednak na własne oczy zobaczyli prawdziwego
bohatera przedstawię wam panią Janinę Różycką, która
tak jak mieszkańcy waszej gminy, którzy jako bohaterowie zginęli w II wojnie światowej ona pomagała Żydom
w czasie okupacji i w związku z tym otrzymała tytuł sprawiedliwej wśród narodów świata.
Pani Janina Różycka, sprawiedliwa wśród narodów
świata, przedstawiła młodzieży swoją historię z okresu
II wojny światowej. Była wówczas młodą dziewczyną,
zdała maturę. W domu, w którym mieszkała wraz z matką, ojciec niestety zginął w Katyniu, oprócz tajnych wykładów, magazynu broni użytej później w Powstaniu
Warszawskim, ukrywali również małego chłopca – siedmioletniego Piotrusia. Piotruś był dzieckiem żydowskim,
które przemycono z warszawskiego getta. Pani Janina
opowiadała, jak żył Piotruś, któremu nie wolno było całymi dniami, tygodniami, miesiącami, wychodzić z pokoju,
mógł tylko czytać. Nie mógł opuszczać pokoju, bo gdyby
się wydało, że ukrywa się w domu pani Janiny to wszyscy
zostali by rozstrzelani. Ona sama jako już studentka medycyny wraz z innymi młodymi warszawiakami pracowała
w getcie. Widziała jak traktowano tam Żydów, ich cierpienia, śmierć. Brała udział w powstaniu warszawskim,
po którym to Niemcy kazali opuścić wszystkim Polakom
Warszawę. Wówczas to jej matka, owinęła głowę małego
Piotrusia bandażem umoczonym we krwi, tak aby nikt nie
rozpoznał jego aryjskich rysów twarzy i szczęśliwie wyprowadziła go z Warszawy. Piotruś przeżył wojnę, a nawet odnalazł swoich rodziców, którzy także przeżyli. Po
wojnie wyjechali do Izraela. Pani Janina za swoje czyny
niesienia pomocy Żydom, została nagrodzona tytułem
sprawiedliwy wśród narodów świata.
Po pani Janinie głos zabrał kapelan Prezydenta RP
ksiądz Roman Indrzejczak. Ksiądz przedstawił młodzie47
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wózka innych ludzi. W pamięci utkwiła mu
jednak rozmowa z ojcem, który powiedział,
że nie można dorosłego człowieka zmusić do
robienia czegoś czego nie chce. Nie można
zmusić człowieka do pomagania przy wywózce. Tak bowiem się mówi, że robimy coś nawet złego, bo nam się każe. Nie! Dorosłemu
człowiekowi, który ma wykształcony rozum,
nie można nic kazać. Nie można zmusić go
do złego.
A czy młody człowiek, dziecko wie czy
musi daną rzecz zrobić? Od tego są rodzice
by dobrze wybrać za niego.
Pamiętajcie młodzi przyjaciele, że od was
zależy czy będziecie dobrze wybierać w życiu!
W dalszej dyskusji głos zabrał pan WładyPan Marian Kosior przed domem w Rekówce opowiada pani minister o spaleniu żywcem rodziny Kosiorów i Skoczylasów sław Owczarek, który podziękował za pamięć
o tych jakże tragicznych wydarzeniach. Pan
Władysław przypomniał, że właśnie w odwecie
za bestialstwo niemieckie, oddział Batalionów
Chłopskich pół roku po grudniowych wydarzenia 1942 r. pomścił śmierć Polaków, rozbijając
niemiecki posterunek w Ciepielowie.
Po zakończeniu spotkania przybyli z Warszawy goście otrzymali z rąk gimnazjalistów
symboliczne wiązanki kwiatów jako dowód
uznania i podziękowania za jakże wspaniałą
i pouczającą lekcję historii.
Następnie delegacja złożona z młodzieży, nauczycieli, rodzin pomordowanych oraz
gości z kancelarii prezydenta, udała się na
miejsce tragedii sprzed 67 lat. Delegacja odwiedziła Stary Ciepielów, gdzie panie Teresa
Na zakończenie wizyty w Ciepielowie, goście z Kancelarii Prezydenta RP zapalili symboliczne znicze na grobie Kowalczyk, Halina Stajniak, Agnieszka Korodziny Kowalskich i Obuchiewiczów na ciepielowskim cmentarzu
walska, przypomniały historię swoich rodzin
Kowalskich i Obuchiewiczów. Następnie
udano się do Rekówki, gdzie przed domem,
w którym rozegrała się kolejna tragedia grudnia 1942 r., pan Marian Kosior z Rekówki
naoczny świadek tych wydarzeń zrelacjonował zebranym moment spalenia żywcem całej
rodziny. Trzecim miejscem, przy którym się
zatrzymano to miejsce w którym do 1942 r.
mieszkała rodzina Kosiorów. W Starym Ciepielowie, przy lesie ostatnią historię opowiedział pan Witold Chojak, radny ze Starego
Ciepielowa. Pan Witold opowiedział zebranym to, co opowiadała mu jego matka, jak to
Niemcy przyszli i za ukrycie dwóch Żydów
spalili całą rodzinę wraz z całym domostwem.
Jeden z dorosłych synów, który akurat spał
w innym pomieszczeniu, zdołał uciec, nieży historię z własnego dzieciństwa. Był małym chłopcem
mieszkającym w miasteczku podobnym do Ciepielowa. stety Niemcy go zauważyli i zastrzelili. Po tej opowieści,
W jego pamięci utkwiła scena, kiedy to Niemcy rozpoczę- wszyscy udali się na ciepielowski cmentarz gdzie na groli wywózkę Żydów do obozu koncentracyjnego. Przy tej bie pomordowanych rodzin Kowalskich i Obuchiewiczów
wywózce pomagali Niemcom Polacy. Jako chłopiec ksiądz zapalono symboliczne znicze.
nawet nie zdawał sobie sprawy, co to znaczy. Co bowiem
Pouczająca lekcja żywej historii dobiegła końca.
za znaczenie dla małego dziecka mogła mieć jakaś wy48
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Realizacja inwestycji 2009
Rok 2009 w zakresie inwestycji miał w dużej mierze opierać się
na realizacji inwestycji ze środków
unijnych. Niestety tak jak na całym
Mazowszu żadna gmina nawet nie ujrzała złotówki na unijne inwestycje.
Większość ze złożonych przez gminy
wniosków nawet nie doczekało się
wstępnego rozpatrzenia. Dlaczego?
Według instytucji oceniającej i wdrażającej wydatkowanie środków unijnych programy pomocowe są określone na lata 2007–2013, w tej chwili

Biorąc pod uwagę opóźnienia jakie
mamy w zakresie realizacji programów unijnych, w trakcie roku 2009
dokonywaliśmy wielu zmian w budżecie aby zaplanowane zadania na
rok 2009 w większości były wykonane. Natomiast zamiast tych zadań,
których wykonanie uzależnione było
od dofinansowania unijnego, w trakcie roku wprowadzaliśmy nowe, tak
aby nie stracić żadnej szansy na wykonanie ważnych dla mieszkańców
inwestycji. Z powodu kryzysu gospodarczego, drastycznego ograniczenia
dofinansowań inwestycji z zewnątrz
zwiększyliśmy wydatki własne na inwestycje, tak aby zaplanowane wodociągi i drogi mogły zostać w tym roku
zrealizowane. W tym roku wykonaliśmy między innymi:
1.

Kontrola budowy wodociągu w Kałkowie „Ogrodach”. Inspektor nadzoru w obecności wójta i pracowników urzędu gminy
sprawdza głębokość usadowienia rur wodociągowych

nie upłynął jeszcze półmetek rozdysponowania środków przeznaczonych
na realizacje programów unijnych.
Z wniosków jakie złożyliśmy zakończyła się procedura tylko i wyłącznie
na wniosek dotyczący zagospodarowania miejscowości z programu
„Odnowa i rozwój wsi”. Tu już podpisaliśmy umowę na realizację. Umowa jednak została podpisana dopiero
2 listopada więc realizacja inwestycji
naturalnie zostaje przeniesiona na rok
2010. Inne wnioski takie jak budowa
drogi Gardzienice Stare – Ciepielów
oraz budowa stacji uzdatniania wody
wraz z wodociągiem nie zakończyły
jeszcze wymaganej przez przepisy
unijne procedury.

2.

3.

4.

5.

6.

Wodociąg Kałków „Piaski”, Kałków „Ogrody”, Gardzienice
Kolonia, Dąbrowa „pod lasem”

W zakresie wodociągów:
budowa sieci wodociągowej Wólka Dąbrowska –Anusin – Drezno –
łączne koszty finansowe zadania to
583 080 zł;
budowa sieci wodociągowej
z przyłączami dla przysiółków
Dąbrowa pod lasem, Kałków
Piaski, Kałków Ogrody, Gardzienice Kolonia – łączne koszty
finansowe zadania to 237 454 zł;
budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości
Rekówka – łączne koszty finansowe zadania to 178 404 zł;
budowa odcinka wodociągu łączącego studnię z Lecznicy Weterynaryjnej ze stacją uzdatniania wody w Ciepielowie – łączne
koszty finansowe zadania to kwota
200 370 zł;
wykonanie projektu technicznego stacji uzdatniania wody w Kunegundowie – z uwagi na potrzebę
zakupu działki pod stację oraz uregulowanie stosunków własnościowych zadanie zostało wykonane
w bieżącym roku – 63 928 zł;
budowa stacji uzdatniania wody
w Kunegudnowie wraz z siecią
wodociągową: Kunegundów –
Podgórze – Antoniów – Czerwona – Bielany – Pasieki – na zadanie złożyliśmy wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Rolnych
2007–2013, do dnia dzisiejszego
nie została zakończona procedura
oceny wniosku;

Europejska Gmina

Nasza gmina przoduje wśród
gmin wiejskich naszego regionu
w pozyskiwaniu środków unijnych.
W opublikowanym raporcie
„Europejska Gmina – europejskie miasto” zajmujemy najwyższe miejsce wśród gmin wiejskich
naszego regionu.
Daleko za nami są wszystkie
gminy wiejskie powiatu lipskiego
i zwoleńskiego. Na wynik naszej
gminy oprócz działań samego urzędu, a więc pozyskiwane przez gminę środki unijne, miały wpływ osiągnięcia miejscowego biznesu, który
także pozyskał środki unijne na dofinansowanie swoich inwestycji.
7. zakup działki pod stację uzdatniania wody w Kunegundowie –
8 000 zł;
8. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg: Podgórze –
Antoniów – Czerwona – Bielany
– Pasieki – 65 000 zł, zadanie zostało wykonane w całości, uzyskaliśmy również wymagane pozwolenie na budowę;

Budowa odcinka łączącego studnie w Ciepielowie

Budowa wodociągu w Kałkowie „Piaskach”

9. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg: Świesielice
etap II, zad.I – 65 000 zł, projekt budowy wodociągu w Świesielicach został podzielony na
dwie części z uwagi na długość
49
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wodociągu. W pierwszej kolejności zaprojektowano wodociąg od
Ciepielowa, poprzez ul. Podłącze –
Rekówkę przy drodze powiatowej,
Świesielice „Kałkowy”, Świesielice „Ławki”, Świesielice „Nowiny”, Świesielice „Stara Wieś”,
Świesielice „Niwki”, Świesielice
przy drodze powiatowej. Pozostała
część Świesielic, a więc przysiółki
„Morgi”, „Zagrody”, „Celiny Dolne” oraz miejscowości Kawęczyn
objęte będą projektem w przyszłym roku;

Budowa sieci wodociągowej w Anusinie

10. wykonanie podkładów geodezyjnych i projektu technicznego pod
odcinek wodociągu w Ciepielowie
ul. Sandomierska – 30 000 zł;
11. wykonanie podkładów geodezyjnych pod wodociąg w Kawęczynie – 30 000 zł;
12. wykonanie podkładów technicznych pod wodociąg w Borowcu –
20 000 zł;

Przy dofinansowaniu z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych wybudowaliśmy nową drogę w Wielgiem

Kolejne drogi w Ciepielowie wybudowane –
ul. Konopnicka i ul. Polna

50

13. wykonanie podkładów technicznych pod wodociąg w Podolanach – 20 000 zł.
W zakresie budowy dróg:
1. przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Rekówka – na
zadanie udało nam się pozyskać
293 000 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – łączny
Budowa wodociągu Wólka Dąbrowska – Anusin – Drezno
koszt budowy drogi to 300 000 zł;
2. przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Wielgie „Podobórki” – na to zadanie pozyskaliśmy największą kwotę dofinansowania spośród sąsiadujących
z nami gmin – 55 000 zł w ramach
Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych – łączny koszt
budowy drogi to 115 000 zł;
3. modernizacja ulicy Konopnic- Nowa droga w Rekówce stała się dopełnieniem wybudowanego niedawno nowego mostu przez rzekę Iłżankę.
kiej w Ciepielowie – 38 500 zł;
Na zdjęciu kontrola wykonania warstw asfaltowych, wójt
4. modernizacja ulicy Polnej w Ciewraz z inspektorem nadzoru wykonania drogi.
pielowie – 54 000 zł;
towa, gmina może tylko i wyłącznie
5. modernizacja ulicy Malczewzabiegać o jej wykonanie w powieskiego i Źródlanej w Ciepielocie i dołożyć do jej realizacji tak jak
wie – z uwagi na brak ofert na
w przypadku innych dróg powiatowykonanie drogi środki zostały
wych na terenie naszej gminy;
przeniesione na zakup samochodu 9. budowa drogi powiatowej przez
pożarniczego dla jednostki OSP
Antoniów – 234 581 zł, udział
w Ciepielowie;
gminy to 100 000 zł;
6. przebudowa drogi gminnej 10. zakup autobusowych wiat przyw miejscowości Bąkowa – Kostankowych – łącznie z wychanów – drogę zrealizowaliśmy
konaniem podłoża pod wiaty –
w ramach tzw. schetynówek – re45 000 zł. Przystanki ustawiono w:
alizacji Narodowego Programu
Antoniowie, Bąkowej, Łaziskach,
Budowy Dróg, uzyskaliśmy 50%
dofinansowania – łączne koszty
budowy – 220 402 zł;
7. przebudowa – modernizacja
drogi gminnej Gardzienice Kolonia – Stare Gardzienice – Ciepielów, etap II Stare Gardzienice –
Ciepielów – na zadanie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej – droga
Asfalt na drodze Bąkowa – Kochanów
przeszła dwa etapy oceny, niestety
już służy mieszkańcom
tak jak inne wnioski nie zakończono jeszcze procedury oceny;
8. budowa drogi powiatowej Ciepielów – Świesielice (w Ciepielowie wraz z chodnikiem przy ulicy
szkolnej) – niestety władze powiatowe wycofały się w trakcie roku
z tej inwestycji, w związku z tym,
pomimo naszej deklaracji współfinansowania tej drogi nie została
ul. Polna także doczekała się
ona wykonana. Jest to droga powia- Sąsiadująca z ul. wKonopnicką
tym roku modernizacji
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Wielgiem, Gardzienicach Kolonii,
Starych Gardzienicach, Ranachowie „B”, Olszynach, Czerwonej,
Kunegundowie.
Z innych inwestycji:
1. zakup samochodu strażackiego z przeznaczeniem dla OSP
Ciepielów – na zakup samochodu pozyskaliśmy dofinansowa000 zł przeznaczyliśmy na budowę drogi przez miejscowość Antoniów, na zdjęciach droga przez miejscowości Antonie z Urzędu Marszałkowskiego 100niów,
a także kontrola budowy drogi przez wójta, zastępcę wójta Andrzeja Hyca oraz inspektora Józefa Matysiaka.
w kwocie 66 287 zł – łączny koszt
two i Rozwój w ramach Programu
zakupu samochodu pożarniczego
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
to – 140 990 zł;
działania „Odnowa i rozwój wsi” –
2. modernizacja budynku PSP
przewidywany koszt to 800 000 zł;
w Ciepielowie – wymiana podłóg –
6.
zagospodarowanie
i modernina to zadanie udało się pozyskać
zacja centrum Wielgiego wraz
50 000 zł dofinansowania z Urzędu
z wykonaniem małej architekMarszałkowskiego, łączny koszt
tury
krajobrazu – umowa w razadania to 100 000 zł;
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Odnowa
Nowy samochód strażacki dla OSP w Ciepielowie
i rozwój wsi” na łączną kwotę
zadanie zostało w całości wykona717 449,11 zł już została podpisane;
na. Realizacja zadania z uwagi na 12. budowa boiska w Świesielicach –
podpisanie umowy w dniu 2 listo22 000 zł – z uwagi na okres jepada została przesunięta na wiosienny prace pielęgnacyjne zwiąsnę 2010 r., uzyskane przez gminę
zane z murawą boiska zostaną wydofinansowanie unijne to kwota
konane na wiosnę przyszłego roku,
441 054 zł;
na placu zainstalowane zostaną
7. budowa placu zabaw dla dzieci
również urządzenia placu zabaw
Dzięki pozyskaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego
w Wielgiem – 40 000 zł – zadanie
udało się całkowicie wymienić podłogi
dla dzieci;
w szkole podstawowej w Ciepielowie
zostało w całości wykonane;
13. wykonanie projektu termomodernizacji budynku szkoły
3. wymiana centralnego ogrzewa- 8. budowa placu zabaw dla dzieci
w Bąkowej – 40 000 zł – zadanie
podstawowej w Ciepielowie –
nia w PSP Bąkowa – 50 615 zł;
zostało w całości wykonane;
5 000 zł;
4. dobudowa nowych punktów
9.
wykonanie
tablic
sołeckich
–
14. wykonanie projektu termomooświetlenia ulicznego – 70 000 zł –
30 000 zł, zadanie zostało wykonadernizacji budynku szkoły podzadanie w całości zostało wykone, wszystkie sołectwa posiadają
stawowej w Bąkowej – 5 000 zł;
nane, kolejne dobudowy w przywłasne tablice informacyjne;
15. wykonanie projektu termomoszłym roku;
dernizacji budynku zerówki
5. zagospodarowanie i moderni- 10. budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Ciepielowie przy buw Ciepielowie – 2 000 zł;
zacja terenów przyległych od
dynku
przedszkola
–
60
000
zł
–
16.
wykonanie
projektu termomocentrum Ciepielowa wraz z wyzadanie
zostało
w
całości
wykonane;
dernizacji wraz z wymianą cenkonaniem małej architektutralnego ogrzewania na olejowe
ry krajobrazu – przygotowany 11. budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Antoniowie przy buw budynku Urzędu Gminy –
wniosek zostanie złożony w radynku
strażnicy
OSP
–
50
000
zł
–
21 000 zł;
mach Stowarzyszenia Dziedzic-

Gabinety logopedyczne otrzymały nowe komputery

Place zabaw w Ciepielowie, Bąkowej, Wielgiem i Antoniowie codziennie cieszą się sympatią naszych najmłodszych
mieszkańców

Bezpłatne kawiarenki internetowe w Wielgiem i Antoniowie
otrzymały nowe zespoły komputerowe
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Remont elewacji w budynku ośrodka zdrowia w Ciepielowie

Co roku staramy się uświetnić nasze miejsce pamięci
narodowej pod Dąbrową, w tym roku wybudowaliśmy
oświetlenie parkowe

17. dostosowanie budynku w Pcinie
na potrzeby przychodni fizjoterapeutycznej – na potrzeby uruchomienia fizjoterapii w Pcinie
wykonano miedzy innymi projekt
niezbędnych prac dostosowawczych parter budynku po szkole,
wyodrębniono łazienkę dla osób
niepełnosprawnych, wybudowano
podjazd dla osób niepełnosprawnych, przystosowano salę do zajęć
rehabilitacji ruchowej, oraz pomieszczenia do zabiegów fizjoterapeutycznych i masażu, zamontowano również nowoczesny system
alarmowy – 60 000 zł;
18. zakup urządzeń i wyposażenia na
potrzeby fizjoterapii w Pcinie –
65 000 zł;
19. budowa oświetlenia parkowego

w miejscu pamięci pod Dąbrową – 8 000 zł;
20. modernizacja dachu na budynku
wodomistrzówki w Ciepielowie –
10 000 zł;
21. modernizacja dachu na budynku zerówki w Ciepielowie –
10 370 zł;
22. zakup komputerów do pracowni logopedycznej w Bąkowej
i w Ciepielowie – 5 000 zł;
23. zakup komputerów do kawiarenki internetowej w Antoniowie –
dzięki nowym zespołom komputerowym działa już bezpłatna kawiarenka internetowa – 11 000 zł;
24. zakup komputerów do kawiarenki internetowej w Wielgiem –
nowe komputery zastąpiły dotychczasowe przestarzałe już jednostki
komputerowe – 13 000 zł;
25. zakup komputera wraz z oprogramowaniem do ewidencji ludności – dzięki zakupowi wreszcie
skróci się czas oczekiwania na dokumenty z zakresu ewidencji ludności – 5 500 zł;
26. termomodernizacja
budynku
ośrodka zdrowia w Ciepielowie –
42 063 zł, wykonano między innymi ocieplenie budynku z zewnątrz,
malowanie, obróbkę kominów,
montaż parapetów;
27. wykonanie remontu poradni dla
dzieci chorych w Ciepielowie –
4 487 zł, wyłożono gabinety płytkami, wyremontowano schody.
28. Zainstalowanie systemu alarmowego w budynku remizy strażackiej w Antoniowie – 7 000 zł;
29. Modernizacja mostu w Starych
Gardzienicach – 20 000 zł.

Na zagospodarowanie centrum Wielgiego już uzyskaliśmy 441 000 zł unijnego wsparcia
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Tablice sołeckie zamontowano we wszystkich naszych
sołectwach

Modernizacja dachu na budynku zerówki w Ciepielowie

W budynku po szkole w Pcinie przeprowadziliśmy modernizację parteru na potrzeby fizjoterapii

Wójt z 87% poparciem mieszkańców wg konkursu
Echa Dnia

W konkursie przeprowadzonym
na łamach „Echa Dnia” „Mała Ojczyzna – Duża sprawa”, przez okres
od 16 października do dnia 3 listopada za pomocą wysyłanych smsów na tak lub nie, oceniano wójtów
gmin obecnie pełniących funkcję.
Wójt gminy Ciepielów Artur
Szewczyk otrzymał 87% głosów
poparcia.
Głosujący docenili pracę wójta
między innymi za świeże spojrzenie na sprawy gminy, budowę dróg,
wodociągów. Zadania realizowane
są szybko i sprawnie, w większości za pieniądze pozyskane z zewnątrz.
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Dąbrowa 1939 – musimy pamiętać!
I znów nadeszła druga niedziela września. Dzień przywitał nas przyjemną pogodą. W powietrzu unosiły się srebrne nitki
babiego lata i czuć było pierwsze zwiastuny
jesieni. Niby zwykły niedzielny dzień, a jednak dla mieszkańców Ciepielowa i okolic
czas szczególny. Czas, w którym ożywają
w ich sercach uczucia patriotyczne.
Nakazem moralnego obowiązku wielu
z nas podążyło w tym dniu na Dąbrowę, by
uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających okrutny mord dokonany przez
żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu na
jeńcach Wojska Polskiego z 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca.
Niezwykła aura otacza to miejsce pamięci narodowej, uświęcone krwią obrońców ojczyzny. Tu –
w lesie pod Dąbrową – czujemy
się dumni, że jesteśmy Polakami.
Docierają do naszych umysłów
i sumień echa tragicznej historii
naszego narodu.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą o godzinie dwunastej. Nabożeństwo w tym roku
było jeszcze bardziej uroczyste,
gdyż celebrowane przez trzech
księży: proboszcza tutejszej parafii – ks. Stanisława Sławińskiego,
wielokrotnego gościa na Dąbrowie – ks. Andrzeja Wierzbickiego i pochodzącego z Ciepielowa
ks. dr. Mirosława Mejznera.
Wsłuchując się w słowa modlitwy, zebrani pochylili
głowy pełni zadumy i refleksji. Wielu wzruszeń
dostarczyło piękne kazanie wygłoszone przez
ks. dr. Mirosława
Mejznera. Kapłan podkreślił w nim wielokrotnie
rolę pamięci narodowej,
która jest jak żywa iskra
i pozwala zachować tożsamość narodu. Szczególne zadanie wyznaczył młodzieży. Ma ona
przekazywać przyszłym
pokoleniom prawdę o bohaterstwie polskich żołnierzy. W słowach kazania
oddał wielki hołd pomordowanym pod Dąbrową
Polakom z 74 Pułku Pie53
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choty z Lublińca. Ziemię, na której stoimy nazwał świętą, bo okupioną krwią ludzi, którzy nie wahali się oddać
swego najcenniejszego skarbu – życia, walcząc w obronie
ojczyzny. Kazanie zostało zakończone recytacją bardzo
wymownych fragmentów wiersza Adama Asnyka „Do
młodych”:
Szukajcie prawdy jasnego płomienia,
Szukajcie nowych nie odkrytych dróg (…)
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
Prawdy podkreślone w kazaniu na
długo zapadną w naszej pamięci.
Po mszy świętej odbył się Apel
Poległych. Poprowadził go Tadeusz
Pękała. Słowami „Stańcie do apelu”
do służby ojczyźnie na nowo zostali
powołani żołnierze polegli i pomordowani za wolną Polskę. My – zebrani
– łączyliśmy się duchowo z bohaterami „apokalipsy spełnionej”.
Następnie głos zabrał wójt gminy
Ciepielów Artur Szewczyk. Powitał
serdecznie wszystkich przybyłych gości, poczty sztandarowe, kombatantów,
mieszkańców Ciepielowa i okolic. Podziękował serdecznie przedstawicielom Związku Strzeleckiego „Strzelec”
z Lipska za uświetnienie uroczystości
NASZA GMINA
Biuletyn Informacyjny Rady
i Wójta Gminy Ciepielów
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swoją obecnością. W przemówieniu podkreślił również znaczenie miejsca, w którym tak
licznie zebraliśmy się i dbałość
gminy o ten niezwykły skrawek
lasu. Zwrócił uwagę na nowo
umieszczone latarnie parkowe, które doskonale oświetlą
leśną polanę i stojący na niej
pomnik. Miejsce pamięci narodowej pod Dąbrową będzie od
tej pory widoczne z drogi również nocą i z pewnością przykuje uwagę ludzi, jadących
nawet z najdalszych zakątków
Polski. Przypomniał także tragiczną historię wrześniowego
przemarszu 74 Pułku Piechoty
z Lublińca. W pięknych słowach oddał cześć i hołd bohaterskim żołnierzom.
Po wystąpieniu wójta nastąpiła bardzo uroczysta chwila – nadanie pamiątkowych medali.
W imieniu Stowarzyszenia Zwyczajnego „Rodzina
Wojskowa 74 GPP” prezes Marian Berbesz wręczył odznaczenia wójtowi naszej gminy Arturowi Szewczykowi
i ks. Andrzejowi Wierzbickiemu.
Honorowym medalem za zasługi dla Ziemi Lipskiej
wyróżniony został Władysław Owczarek „Bula”. Odznaczenie wręczyli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Lipskiej. Nadano również wyższy stopień oficerski –
z podporucznika na porucznika – Tadeuszowi Nachyle.
Tego honoru dokonał komendant WKU w Kozienicach
mjr Sławomir Głowiński.
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W dalszej części obchodów w ciszy i skupieniu złożono wieńce w miejscu męczeństwa żołnierzy 74 pp z Lublińca. Symboliczna wiązanka biało-czerwonych kwiatów
była wyrazem narodowej pamięci.
Następnie wszyscy udali się parę kroków dalej, aby
obserwować rekonstrukcję Bitwy pod Dąbrową. Zainteresowanie było bardzo duże. Wszyscy z niecierpliwością
oczekiwali na pierwsze wydarzenia.
Nagle oczom zgromadzonych ukazali się ułani na smukłych, rączych koniach. Zaprezentowali żołnierską musztrę. Ustawiali się w bojowym szyku, pędzili do ataku. Tej
widowiskowej prezentacji dokonali członkowie klubu jeździeckiego CKJ „Jamka”.
Zniknęli ułani, a widzowie przenieśli uwagę na scenkę z życia polskiej wsi. W role mieszkańców wcielili się
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie przygotowani przez Lucynę Grzeszczyk – nauczycielkę historii. W tle rozległ się głos Krzysztofa Górskiego – nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, który
komentował rozgrywające się wydarzenia. Wrześniowy,
wiejski czas toczył się leniwie. Ludzie byli zajęci codzienną krzątaniną w gospodarstwie. Powoli przygotowywali się do zimy. Nikt nie przeczuwał, że za chwilę na ich
oczach rozegra się prawdziwy dramat.
W dalszej części widowiska pojawili się utrudzeni długim marszem żołnierze 74 pp z Lublińca. Mieszkańcy Dąbrowy powitali ich z ogromną radością. Nakarmili czym
mogli – chlebem, mlekiem, ziemniakami. Niestety radość
nie trwała długo.
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We wsi pojawiły się oddziały niemieckie. Aresztowano sołtysa. Mieszkańców wsi pognano do pobliskiego lasu. W niedługim czasie rozpoczęła się mordercza walka polskich żołnierzy I batalionu 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca
z niemieckimi oddziałami III batalionu zmotoryzowanego 15 pp. Zastrzelony został kapitan Lewinskiy. Dowódca pułku,
pułkownik Wessel miotał się z wściekłości i rozpaczy. Rozległy się słowa: „Co za bezczelność, chcieć nas zatrzymać, a mojego Lewinskiego mi zastrzelili”. Od tej chwili nie znał litości. Potężne wybuchy pocisków przeszyły powietrze. Nawet po
tylu latach od wojennych wydarzeń odgłosy bitwy były przerażające. Rozgorzała okrutna walka. Polscy żołnierze walczyli
z ogromną ofiarnością i poświęceniem. Ich opór ustał dopiero po wyczerpaniu amunicji. Poddali się, wierząc w ludzkie potraktowanie. Niestety… – nienawiść wroga była zbyt wielka. Jeden z oprawców krzyczał: „Nie jesteście żołnierzami, lecz
polskimi bandytami”. Następnie hitlerowcy w brutalny sposób pozbawili Polaków mundurów, znaczków rozpoznawczych,
dokumentów, obcięli im szelki, by uniemożliwić ucieczkę. Polscy żołnierze zachowali godność nawet w obliczu śmierci.
Kolejna scena rekonstrukcji wzbudziła prawdziwą grozę. Łzy same cisnęły się do oczu i ukradkiem spływały po policzkach,
a ciało przebiegł dreszcz. Hitlerowscy żołnierze w bestialski sposób, wbrew wszelkim międzynarodowym konwencjom, dokonali egzekucji na ponad trzystu polskich jeńcach. Czy okrucieństwo człowieka wobec człowieka mogło być aż tak wielkie?!
Naprawdę trudno dziś w to uwierzyć. Po przerażającej zbrodni żołnierze Wehrmachtu dobili rannych. Jeden z oprawców
dumnie pozował do zdjęcia, mając w tle ciała pomordowanych. Przerażenie ocalałych mieszkańców wsi nie miało granic.
Rozpaczliwie szukali wśród stygnących ciał oznak życia. Może ktoś ocalał z tej pożogi? Następnie w tle rozległa się nastrojowa muzyka. Dziewczęta złożyły na ciałach poległych symboliczne kwiaty, będące wyrazem naszej wdzięczności i hołdu.
W sercach zebranych odezwały się słowa: „Ziemio – Matko bądź im lekką! Cześć ich pamięci!”.

Aktorzy odgrywali swoje role z dużym poświęceniem i autentycznością. W postacie żołnierzy polskich wcielili się przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej „Wilki” z Kozienic, hitlerowców odegrali członkowie GRH „Gregor” z Puław.
W drugiej odsłonie obejrzeliśmy kilka scenek z życia wojennej wsi: rozbrojenie Niemca przy pomocy ośki od roweru
przez Jana Sońtę, wygraną potyczkę polskich partyzantów z niemieckim oddziałem.

Na zakończenie można było udać się do rozstawionego namiotu i obejrzeć wystawę zdjęć dotyczących działalności Batalionów Chłopskich na terenie całego kraju. Chętni mogli poczęstować się pyszną grochówką.
I w taki oto sposób dobiegło końca wspaniałe patriotyczne spotkanie, będące żywą i niezapomnianą lekcją historii łączącą
pokolenia. Już dziś zapraszamy i z niecierpliwością czekamy na uroczystości w przyszłym roku, oddając jeszcze raz hołd
wszystkim poległym i pomordowanym w imię naszej Ojczyzny.
Danuta Wiktorowska

