


2

Nasza Gmina – nr 45 /styczeń–kwiecień 2010/

W związku ze zmianą przepisów na ra-
zie środki te przesunęliśmy na budowę 
wodociągów. Obecnie przepisy prawne 
nie pozwalają na dotowanie inwestycji 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Miejmy nadzieję, że samo-
rządowi prawnicy znajdą możliwość 
dotowania tego rodzaju przedsięwzięć 
i będzie można przystąpić do budowy 
oczyszczalni. 

O ile ceny wodociągów znacznie 
wzrosły w stosunku do wcześniej wy-
konanych inwestycji, o tyle poprawę 
zanotować należy w cenach uzyskanych 
w przetargach na wykonanie gminnych 
dróg. Dziewięć przetargów już zostało 
rozstrzygniętych, cztery kolejne ogłosi-
liśmy na dzień 7 kwietnia. Z uzyskanych 
kwot przetargowych osobiście jestem 
bardzo zadowolony, a to przełoży się na 
spokojne i pewne wykonanie kolejnych 
asfaltowych dróg w naszej gminie. 

Tylko w tej kadencji wybudowa-
nych będzie łącznie ponad 48 km no-
wych dróg, co z pewnością ułatwi życie 
mieszkańcom naszej gminy.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

Szanowni Mieszkańcy!
Do pierwszego w tym roku biule-

tynu „Nasza Gmina”, postanowiliśmy 
dołączyć specjalną broszurę „Poradnik 
mieszkańca gminy 2010”. Od dłuższego 
czasu planowaliśmy stworzenie swego 
rodzaju bazy informacji ułatwiających 
mieszkańcom gminy załatwienie spraw, 
nie tylko w samym urzędzie, ale także 
we wszystkich jednostkach podległych 
urzędowi gminy. Każdy, kto sięgnie po 
poradnik, z łatwością dowie się, kto jest 
odpowiedzialny za załatwienie danej 
sprawy, jakie dokumenty trzeba posia-
dać aby uzyskać określone pozwolenie. 
Poradnik, to także informator o najważ-
niejszych numerach telefonicznych, 
z niego dowiecie się Państwo kiedy 
i jaki lekarz przyjmuje pacjentów, w ja-
kich godzinach czynna jest biblioteka, 
wreszcie jaki jest kalendarz tegorocz-
nych imprez kulturalnych na terenie na-
szej gminy. Mam nadzieję, że nowy po-
radnik ułatwi Państwu codzienne życie 
w kontaktach z naszym samorządem.

Realizując uchwalony na 2010 rok 
budżet gmin, przystąpiliśmy do prze-
prowadzenia procedur przetargowych 
na tegoroczne inwestycje. Jako pierw-
sze ogłosiliśmy m.in. przetargi na sie-
ci wodociągowe, termomodernizację 
budynku urzędu, rekultywację składo-
wiska odpadów oraz zagospodarowa-
nie centrum Wielgiego. Trzy pierwsze 
przetargi, tj. na wodociągi i termomo-
dernizację zostały unieważnione z uwa-
gi na zbyt duże ceny zaproponowane 
przez oferentów w stosunku do środ-
ków zabezpieczonych budżecie gminy, 

Odnowa i rozwój wsi 2010
Odnowa wsi to działanie w ramach 

unijnego programu, z którego wszyscy 
mieszkańcy naszej gminy powinni być 
dumni. Nasza gmina pod tym względem 
zdecydowanie przoduje wśród wszyst-
kich okolicznych gmin.

Do tej pory już trzykrotnie uda-
ło nam się pozyskać unijne dofinan-
sowanie, łącznie wydatkując na ten 
cel ponad 1,15 mln zł. Teraz już w ra-

mach nowego Progra-
mu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013, 
śmiało kolejny raz się-
gamy po unijne środ-

natomiast dwa kolejne zostały rozstrzy-
gnięte. W tym zakresie podpisaliśmy 
już stosowne umowy z wykonawcami 
robót. Niestety poczynione w przetar-
gach oszczędności musieliśmy prze-
sunąć na gminną oświatę, bo po raz 
kolejny Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej zmniejszyło, z uwagi na obniżoną 
liczbę uczniów, subwencję oświatową 
o 170 000 zł. Dodatkowo nasze tego-
roczne plany zmieniły wydatki związane 
z odśnieżaniem dróg gminnych, na któ-
re wydatkowaliśmy właściwie wszyst-
kie pieniądze przeznaczone w budżecie 
na remonty i utrzymanie dróg gmin-
nych. Przez te dodatkowe wydatki, zre-
zygnowaliśmy z zadania związanego 
z termomodernizacją budynku urzędu, 
środki w całości przesuwając na remon-
ty dróg gminnych. W związku z tym jak 
tylko podeschną nasze nieutwardzone 
drogi przystępujemy do ich naprawy. 
Najpierw do pracy przystąpi równiarka, 
która oprócz wyrównania drogi, wyko-
na rowy odwadniające, dopiero później 
będziemy utwardzać drogi kruszywem. 
Tylko w ten sposób można osiągnąć 
dłuższy efekt poprawy stanu dróg. Na 
utwardzenie dróg przeznaczyliśmy po 
ostatnich zmianach ponad trzy-
krotnie więcej środków niż w po-
przednich latach.

Kolejną zmianą jest nakazana 
przepisami ustawowymi likwi-
dacja gminnego funduszu ochro-
ny środowiska, który w tym 
roku przewidziany był na kwotę 
200 000 zł. Z tych środków mieli-
śmy przystąpić do budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków. 

ki. Pierwszym zadaniem, na które już 
otrzymaliśmy unijne wsparcie to za-
gospodarowanie centrum Wielgiego 
– wybudowanie chodników od szkoły 
do centralnego skrzyżowania, następnie 
do mostu i do cmentarza, zagospodaro-
wanie skwerku i budowa pomnika Jac-
ka Malczewskiego, z ekspozycją jego 
prac. 33 ławeczki, tyleż samo koszy na 
śmieci, oświetlenie parkowe z pewno-
ścią przyczynią się do polepszenia wy-
glądu drugiej co do wielkości miejsco-
wości naszej gminy. 

Drugim zadaniem, wprowadzo-
nym już w trakcie obecnego roku jest 
zagospodarowanie centrum Ciepie-
lowa. Na zadanie przeznaczyliśmy 

w budżecie ponad 616 tys. zł, z czego 
kwota unijnego dofinansowania wy-
nosi 330 tys. zł netto. Wniosek już zo-
stał złożony i pozytywnie rozpatrzony, 
teraz czekamy na decyzję w sprawie 
umowy i przystępujemy do procedury 
przetargowej. Także i w tym zadaniu, 
chcemy zmienić dotychczasowe obli-
cze miejscowości, począwszy od ulicy 
Słonecznej, przebudowie skrzyżowania 
koło kościoła, budowę parkingu, chod-
ników do szkoły i cmentarza w Ciepie-
lowie. I tu ustawienie ławeczek, koszy 
na śmieci budowa skalników z pewno-
ścią podniesie prestiż naszej centralnej 
miejscowości w gminie.
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10. Przebudowa drogi gminnej Gardzienice Stare – Ciepielów 
dł. 2400 m – 500 909,03 zł, rozstrzygnięcie przetargu w dniu 
7 kwietnia;

11. Przebudowa drogi gminnej przez Ranachów „B” dł. 850 m – 
131 019,36 zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych w Zwoleniu;

12. Przebudowa drogi gminnej Kałków „Pniaki” – Dąbrowa 
dł. 1 800 m – 285 355,60 zł, przetarg wygrało Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych w Zwoleniu;

13. Przebudowa drogi gminnej Łaziska „Zarośle” dł. 870 m – 
93 505,90 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Informatyzacja i budowa społeczeństwa informacyjnego:
1. Realizacja projektu przyspieszenie wzrostu konkurencyj-

ności województwa mazowieckiego poprzez budowę społe-
czeństwa 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 dofinan-
sowania unijnego, zaś udział własny gminy w roku 2010 – do 
obu realizowanych projektów to kwota 21 465 zł.

Ochrona środowiska:
1. Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w Ciepielowie – 

188 500 zł, przetarg wygrała firma „Hydrotechnika z Kielc;
2. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Wiel-

giem, Rekówce „Górnej”, Łaziskach „Zamoście”, Bąkowa 
„Hektary”, Świesielice „Stara Wieś” – 70 000 zł, umowa zo-
stała podpisana, na dzień dzisiejszy zrealizowano większość 
z zaplanowanych na ten rok zadań.

Ochrona przeciwpożarowa:
1. Zakup nowszego samochodu pożarniczego dla jednostki 

OSP w Bielanach – 10 000 zł, po ogłoszeniu programu wspar-
cia dla samorządów gminnych w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej zostanie złożony odpowiedni wniosek na zakup 
samochodu.

Gospodarka komunalna:
1. Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz 

z wykonaniem małej architektury krajobrazu, na to zadanie 
uzyskaliśmy już dofinansowanie unijne w kwocie 441 054 zł. 
Przetarg wygrała firma „Chodrom” z Lipska, łączna wartość 
zadania po przetargu to 480 072 zł. W związku z uzyskaniem 
niskiej ceny w przetargu proporcjonalnemu do naszych środ-
ków, unijne dofinansowanie zostanie pomniejszone.

2. Zagospodarowanie i modernizacja terenów przyległych od 
centrum Ciepielowa wraz z wykonaniem małej architektury 
krajobrazu – 616 922 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 
unijne to kwota 330 000 zł netto.

Realizacja inwestycji 2010
Jak informowaliśmy Państwa w poprzednim biuletynie, na 

rok 2010 zaplanowaliśmy wydatki inwestycyjne na rekordową 
kwotę ponad 5,6 milionów złotych.

W zakresie budowy wodociągów:
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miej-

scowości Ciepielów ul. Podłącze – Rekówka – Świesielice – 
800 000 zł, – nowy przetarg w dniu 8 kwietnia;

2. Budowa stacji uzdatnienia wody w Kunegundowie wraz 
z siecią wodociągową z przyłączami w miejscowości Kune-
gundów – 658 000 zł;

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejsco-
wości Podgórze – Czerwona – Antoniów – Bielany – Pasieki – 
557 000 zł;

4. Opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Bąkowa – 
Kochanów – Sajdy – Czarnolas – 65 000 zł;

5. Opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Kawę-
czyn – Świesielice – 65 000 zł.

W zakresie budowy dróg:
1. Przebudowa drogi gminnej Świesielice „Kałkowy” 

dł. 1500 m – 254 184,60 zł – przetarg wygrało Miejskie Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego;

2. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepielów Kolo-
nia „pod lasem” dł. 700 m – 140 000 zł, na drogę złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie z TFOGR, rozstrzygnięcie przetar-
gu w dniu 7 kwietnia;

3. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Stary Ciepielów 
„wykup tytoniu” dł. 300 m – 50 602,56 zł, przetarg wygrało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu;

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie dł. 
180 m – 70 000 zł, rozstrzygnięcie przetargu w dniu 7 kwiet-
nia;

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Papuzińskiego w Ciepielo-
wie dł. 550 m – 220 000 zł, rozstrzygnięcie przetargu w dniu 
7 kwietnia;

6. Przebudowa drogi gminnej Marianki „Nowy Dwór” 
dł. 380 m – 67 878,13 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego;

7. Przebudowa drogi gminnej Wielgie „Średnia Wieś” 
dł. 1 500 m – 221 895,30 zł, przetarg wygrało Miejskie Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego;

8. Przebudowa drogi gminnej do Bielan dł. 830 m – 
121 715,60 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego;

9. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa – Czarnolas dł. 2 100 m – 
342 933,92 zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych w Zwoleniu;
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pani Anna Kozieł dyrektor PSP w Bąkowej 
dokonała otwarcia XXXIII edycji OTWP, 
uczniowie otrzymali testy i przystąpili do 
ich rozwiązywania.

Po trudnych zmaganiach odbył się po-
częstunek, który nieco rozładował napięcie 
przed ogłoszeniem wyników. O godzinie 
11.00 pan Artur Szewczyk Wójt Gminy 
podsumował turniej gratulując wszystkim 
uczestnikom ogromnej wiedzy i życzył 
sukcesów na eliminacjach powiatowych.

Poniesiony trud opłacał się, nagrody 
były wspaniałe. Laureaci otrzymali torby 
turystyczne, paletki do badmintona, kaski 
rowerowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Uczniowie szkół podstawowych uplaso-
wali się następująco:
1. Mikołaj Nowakowski, PSP Ciepielów;
2. Michał Fijałkowski, PSP Ciepielów;
3. Norbert Marchewka, PSP Ciepielów.

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej w PSP w Bąkowej
Tradycyjnie od kilku lat w PSP w Bąkowej organi-

zowane są eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież zapobiega pożarom”.
Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i mło-
dzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowa-
nia na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posłu-
giwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa. Cie-
szy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy ilość 
uczniów biorących w nim udział. 

Turniej odbył się 23 lutego a przeprowa-
dzili go kpt. Paweł Niewczas z Państwowej 
Straży Pożarnej w Lipsku oraz inspektor 
Józef Matysiak z Urzędu Gminy w Ciepie-
lowie. Honorowy patronat sprawował Wójt 
Gminy Ciepielów Artur Szewczyk, który 
był jednocześnie fundatorem nagród. 

Do udziału w Gminnym Turnieju zgło-
szono 30 uczestników z następujących 
szkół: PSP w Bąkowej, opiekun: Elżbieta 
Wajs; ZPO w Ciepielowie, opiekunowie: 
Piotr Nowakowski, Mirosław Czapka, PSP 
Wielgie, opiekun: Grażyna Kot. 

23 lutego w PSP w Bąkowej odbyła się 
XXXIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom”. W tym dniu panowała podnio-
sła atmosfera. Do turnieju przystąpili laure-
aci szkolnych konkursów, dlatego poziom 
trudności był wysoki. O godzinie 10.00 
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mistrzów powiatu lipskiego. Opiekunem i trenerem oby-
dwu drużyn jest pan Piotr Siebyła. Zwycięstwa zapewni-

ły naszej szkole wejście do rozgrywek 
międzypowiatowych, które odbędą się 
w drugiej połowie miesiąca w Radomiu.

Równie dobrze spisali się ucznio-
wie reprezentujący nasze gimnazjum 
na Mistrzostwach Powiatu Lipskiego 
w Tenisie Stołowym. Dziewczęta zajęły 
I miejsce, a chłopcy – II. Uzyskane wy-
niki zagwarantowały młodzieży udział 
w rozgrywkach na szczeblu międzypo-
wiatowym w Jedlińsku. Gimnazjaliści 
do zawodów zostali przygotowani przez 
pana Krzysztofa Balcerowskiego oraz 
pana Piotra Siebyłę. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Najlepsi w gimnazjum byli:
1. Mateusz Sykut;
2. Dominik Kominek;
3. Aleksander Borek.

Jednocześnie z Turniejem Wie-
dzy Pożarniczej odbyła się XII 
edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzie-
ży pod hasłem „Wiatr, wypadek, 
ogień, woda – strażak zawsze 
rękę poda”. Najlepsze okazały się 
prace następujących uczniów:

I kategoria wiekowa (6–8 lat)
1. miejsce – Wiktoria Hamela, kl. II 

– PSP Bąkowa;
2. miejsce – Patrycja Kowalska, kl. 

I a – PSP Ciepielów;
3. miejsce – Norbert Nędzi, kl. II 

– PSP Bąkowa.

II kategoria wiekowa (9–12 lat)
1. miejsce – Patrycja Chmielewska, kl. V – PSP Bąkowa;
2. miejsce – Wojciech Małaczek, kl. V – PSP Bąkowa;

Sportowe sukcesy Gimnazjalistów
Wraz z nadchodzącą wiosną rozpoczę-

ły się międzyszkolne rozgrywki w róż-
nych dyscyplinach sportowych. Sezon 
sportowych zmagań dopiero się rozpoczy-
na, a młodzież gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Ciepielowie już może pochwalić się 
pierwszymi sukcesami. 

W pierwszej połowie marca w Lipsku 
oraz Siennie odbyły się Mistrzostwa Powia-
tu Lipskiego w Piłkę Siatkową Dziewcząt 
i Chłopców. W spotkaniach wzięły udział 
cztery drużyny: z Ciepielowa, Lipska, Paw-
łowic oraz Sienna. Reprezentacje dziewcząt 
i chłopców z naszej szkoły wywalczyły naj-
wyższe miejsca na podium uzyskując tytuły 

Na terenie Gminy w Ciepielów w tym roku kontynu-
owany jest Program Integracji Społecznej w ramach Poak-
cesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Do 
dyspozycji Gminy na ten rok jest 150 000 zł.

W tym roku część konkursów już została rozstrzygnięta. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie przy-

stąpiła do realizacji projektu w ramach PPWOW. Celem 
podjętych działań jest zorganizowanie na terenie gminy 
różnych form usług dla osób starszych mających na celu 
ich integrację z całą społecznością, utrzymywanie aktyw-
ności społecznej, pielęgnowanie umiejętności i wiedzy 

osób starszych poprzez organizację zajęć rozwijających 
ich zainteresowania oraz utworzenie „Klubu Integracji 
Międzypokoleniowej”. W ramach prowadzonych działań 
będą organizowane cykliczne spotkania autorskie, zosta-
ną doposażone stroje dla zespołu „Po Co Ci To”, zostanie 
zorganizowana wycieczka dla członków klubu, w maju 
planowane jest zorganizowanie dnia seniora. We wrze-
śniu zorganizowany będzie Jesienny Festyn Ludowy. Or-
ganizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji m.in. występy 
zespołów, degustację jadła regionalnego, pokaz cyrkowy 
a na zakończenie zabawę taneczną z zespołem.

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

3 miejsce – Mateusz Wnuk, 
kl. III b – PSP Ciepielów.

III kategoria wiekowa 
      (13–16 lat)

1. miejsce – Iwona Maziarz, kl. II d 
– PG Ciepielów;

2. miejsce – Natalia Szepietowska, 
kl. II d – PG Ciepielów;

3. miejsce – Paweł Pstrąg, kl. I b 
– PG Ciepielów.
Na zakończenie turnieju dyrek-

tor szkoły Anna Kozieł w obecności 
uczestników turnieju: strażaków, 
opiekunów oraz dyrektorów szkół; 
pani Elżbiety Giemza, pani Doro-
ty Korczak złożyła podziękowania 
i wręczyła pamiątkową statuetkę 
na ręce wójta Artura Szewczyka za 
wieloletni patronat nad Gminnym 
Konkursem Wiedzy Pożarniczej.

Elżbieta Wajs
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muzycznego, artystów cyrkowych. 
Podczas imprezy prowadzone będą gry 
i zabawy dla najmłodszych. 

Utworzenie Izby Regionalnej 
w gminie to projekt Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bąkowej. Pracownicy 
PSP Bąkowa dostrzegli potrzebę stwo-
rzenia miejsca, które będzie służyć 
odrodzeniu i kultywowaniu tradycji 

kulturowych, przybliżaniu i wzbogacaniu wiedzy o regio-
nie. Postanowiono utworzyć Izbę Regionalną przy PSP 
w Bąkowej. Zagospodarowano pomieszczenia przystąpio-
no do gromadzenia eksponatów. W sierpniu planowe jest 
uroczyste otwarcie Izby. Podczas imprezy wystąpią liczni 
wykonawcy m.in. zespół ludowy „Po Co Ci To” i grupa 
Milano. Festyn uświetni swym występem Stan Tutaj. Na 
zakończenie, program imprezy przewiduje występ zespołu 
CDM oraz pokaz sztucznych ogni. Imprezie towarzyszyć 
będą konkursy z nagrodami, degustacje ciast, wystawy 
twórców ludowych, stoiska handlowe i gastronomiczne. 
Przewoźny plac zabaw dla dzieci – GRATIS. Organiza-
cja festynów i imprez okolicznościowych ma na celu in-
tegracje społeczności lokalnej. Wszystkie imprezy będą 
poprzedzone akcją informacyjną i promocyjną.

Cześć dotacji przeznaczono na re-
alizację usługi dotyczącej otwarcia na 
terenie gminy Ośrodka Dziennej Reha-
bilitacji. Ośrodek ten prowadził będzie 
kompleksową rehabilitację pacjentów, 
których stan zdrowia nie pozwala na 
rehabilitację w warunkach ambulato-
ryjnych, a pacjent nie wymaga cało-
dobowego nadzoru medycznego. W 
ramach świadczeń wykonywane będą kompleksowa reha-
bilitacja i fizjoterapia.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie w ramach 
projektu organizowanego ze środków PPWOW prowadzi 
zajęcia dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Uczymy się 
razem, bawimy się razem”. Mają one na celu rozwijanie 
zainteresowań uczniów. Prowadzone są na terenie szkół 
z wykorzystaniem ich bazy lokalowej. Zajęcia kończą się 
dużą imprezą plenerową, podczas której przedstawione 
zostaną działania realizowane w ramach Programu Inte-
gracji Społecznej. W trakcie trwania festynu organizatorzy 
przewidzieli mnóstwo zabaw i innych atrakcji oraz cenne 
nagrody głównie dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczest-
nicy zabawy będą mogli bezpłatnie korzystać z prze-
woźnego placu zabaw. Festyn uświetnią występy duetu 

W PSP w Bąkowej świętowaliśmy Dzień Babci i Dziad-
ka. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie pani dyrektor 
Anny Kozieł, która przywitała przybyłych gości i zapro-
siła na akademię zorganizowaną przez uczniów klas 0–III. 

Najmłodsi uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosen-
ki pod opieką wychowawców klas: K. Jaworskiej, D. Ci-
choń, Z. Pastuszki, H. Nowotnik. Przedszkolaki zapre-
zentowały dziadkom taniec – krakowiak, który zachwycił 
zebranych gości. Klasa III przygotowała skecz, w którym 
dziewczynki przebrane za swoje babcie przechwalały się 
jakie to mają fantastyczne wnuczki.

Taniec, skecze, wiersze i piosenki wszystkim się podo-
bały i zostały nagrodzone gromkimi brawami. W przemiłej 
atmosferze dzieci wręczyły swoim Dziadkom i Babciom 
upominki oraz odśpiewały „Sto lat”. Następnie pani dy-
rektor zaprosiła wszystkich gości na herbatę i ciasto przy-
gotowane przez rodziców. Podczas herbatki był czas na 
miłe rozmowy z dawno niewidzianymi przyjaciółmi oraz 

Dzień Babci i Dziadka „na swojską nutę”
zawieranie nowych znajomości. Kolejną atrakcją była 
zabawa taneczna przy akompaniamencie kapeli ludowej. 
Skoczne ludowe piosenki przywołały wspomnienia i za-
chęciły do tańca. Wszyscy bawili się świetnie w rytmie 
polki, oberka i innych biesiadnych melodii.

Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona 
z zabawą taneczną wpisały się na stałe w tradycje naszej 
szkoły.

Także ostatnie dni karnawału, jak każe obyczaj, zosta-
ły hucznie zakończone w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Ciepielowie. Odbyła się tu bowiem niezwykle miła uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Uczniowie klas II i chór szkolny przygotowali część 
artystyczną, podczas której nie obyło się bez chwil rado-
snych, doniosłych, ale też i wzruszających. Nie tylko dzie-
ci przeżywały swój występ, bowiem wpatrzony, błyszczą-
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W Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyło się spotkanie 
informacyjne na temat pozyskiwania środków unijnych 
dla małych i średnich przedsiębiorstw posiadających sie-
dzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na tere-
nie gminy Ciepielów. Organizatorami szkolenia byli wójt 
gminy Ciepielów Artur Szewczyk, lipskie stowarzyszenie 
małej i średniej przedsiębiorczości, doradca podatkowy 
Tomasz Krawczyk, firma AGROPLUS Centrum Obsługi 
Funduszy Europejskich.

Spotkanie dotyczyło możliwości uzyskania dofinan-
sowania unijnego dla przedsiębiorców w związku z ogło-

cy wzrok gości również świadczył o niezwykłości chwili. 
Spotkanie to potwierdziło silną, niezwykłą więź pomiędzy 
dziadkami a wnuczętami.

Licznie przybyłym gościom najlepszych lat życia 
w zdrowiu i radości przekazała pani dyrektor E. Giem-
za, a wnuczęta z dziecięcą gościnnością zaprosiły babcie 

i dziadków na słodki poczęstunek. Przy herbacie była oka-
zja do rozmów, opowieści i wspomnień.

Nie odbyło się również bez tańców przy ludowej kape-
li. Pląsały babcie, mocno tupali dziadkowie, a wraz z nimi 
tańczyły dzieci. Radość w oczach i uśmiech na twarzach 
były dowodem udanej uroczystości.

Jak przedszkolaki wiosnę powitały
„Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już
Zabierz śnieżne bałwanki, zabierz śnieg i mróz!”

Tegoroczna zima dała się wszystkim we znaki. Pomi-
mo, że dzieci uwielbiają zabawy zimowe, sanny i lepienie 
śniegowych figur to z niecierpliwością wyglądają wiosny. 

19 marca przedszkolaki i dzieci z kl. 0 uroczyście poże-
gnały zimę, a powitały nową, świeżą, kolorową i radosną 
wiosnę. Na początku uroczystości towarzyszyła wszyst-
kim jeszcze zimowa, senna i znudzona atmosfera, ale kie-
dy Marzanna opuściła progi przedszkola a na jej miejsce 
weszła wiosna radości nie było końca. Dzieci obejrzały 
teatrzyk kukiełkowy pt. „Przyjście wiosny” w wykona-
niu nauczycielek, w którym zwierzęta sprzeczały się o to, 
w jaki sposób ona do nas przyjdzie. Okazało się, że nowa 
pora roku przyszła pieszo. W końcu to zdrowiej i w zgo-
dzie z przyrodą. Pani Wiosna okazała się bardzo wyma-
gająca. Poprosiła, aby dzieci wykazały się wiedzą na jej 
temat. Zadawała mnóstwo zagadek i pytań. Przedszkola-
ki zdały test na medal. Przygotowały również dla długo 
oczekiwanego gościa szereg niespodzianek. Każda grupa 
zaśpiewała wesołą piosenkę i zaprezentowała wykonaną 

Przedsiębiorcy uczą się pozyskiwać środki unijne
szonymi konkursami w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału 
innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu – dzia-
łania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Przedstawiciel firmy AGROPLUS zapoznał przedsię-
biorców z terenu gminy Ciepielów z założeniami progra-
mu i możliwościach uzyskania unijnego dofinansowania. 
W ramach tego działania mogą być realizowane nowe 
inwestycje obejmujące: utworzenie nowego przedsię-
biorstwa, rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, dy-

wersyfikację produkcji przedsiębiorstwa 
poprzez wprowadzenie nowych dodat-
kowych produktów lub zasadniczą zmia-
nę dotyczącą procesu produkcyjnego 
w istniejącym przedsiębiorstwie, nabycie 
środków trwałych związanych z przed-
siębiorstwem. Celem działania 1.5 Roz-
wój przedsiębiorczości jest podniesienie 
konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 
poprzez dostosowanie do wymogów ryn-
kowych, w tym zapewnienie dostępu do 
nowych technologii, systemów certyfika-
cji i jakości.

wcześniej pracę artystyczną. Uwieńczeniem uroczystości 
był korowód na cześć nowej pory roku.

Zarówno w przedszkolu jak i w kl. 0 wszystkie na-
uczycielki z zaangażowaniem biorą udział w organizowa-
niu uroczystości. Do zadań edukacji przedszkolnej oprócz 
wychowania i przygotowania do szkoły należy również 
stwarzanie takich sytuacji, które sprzyjają rozwojowi kon-
taktów społecznych i integracji grup przedszkolnych. 

nauczycielki przedszkola i kl. 0
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Nauka jazdy na nartach, wypo-
czynek na świeżym powietrzu oraz 
mnóstwo śmiechu i wspaniałej zaba-
wy – tak ostatnie dni stycznia spędzi-
ło 26 uczniów klas IV–VI Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. 
Zimowy wypoczynek w Tyliczu zor-
ganizowano w ramach białej szkoły. 
Wyjazd poprzedzony był kilkumie-
sięcznymi przygotowaniami prowa-
dzonymi przez Agnieszkę Kowalską 
i Piotra Nowakowskiego. W czasie 
pobytu opiekę nad dziećmi spra-
wowali Agnieszka Kowalska, Zofia 
Kucharska i Piotr Nowakowski.

Głównym celem przedsięwzięcia 
było aktywne spędzenie czasu poprzez uprawianie spor-
tów zimowych, rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. 
Poznanie Krynicy Zdrój jako miejscowości uzdrowisko-
wej i wypoczynkowej. Ważna stała się również integracja 
grupy i wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie. 
Realizacji tych celów sprzyjało miejsce pobytu – ciekawe 
pod względem turystycznym, dające możliwość ćwiczenia 
jazdy na nartach i osiągania pierwszych sukcesów w tej 
dziedzinie. 

W środę, 27 stycznia w godzinach rannych rozpoczęła 
się zimowa przygoda. Temperatura, znacznie wyższa niż 
w poprzednie dni, wprawiła uczestników w dobry nastrój. 
Utwierdziła w przekonaniu, że najbliższe dni spędzone 
zostaną na stoku. Po sześciu godzinach jazdy uczestnicy 
dotarli do Willi „Orlik” w Tyliczu, gdzie czekał na nich 

Biała Szkoła w Tyliczu

smaczny, domowy obiad. Po południu dobrano sprzęt i pod 
opieką instruktorów uczniowie stawiali pierwsze kroki na 
nartach. Nie było łatwo!

Następnego dnia przybyło śniegu, więc aura wciąż 
sprzyjała. Tuż po śniadaniu rozpoczęto ćwiczenia, jazda 
pługiem, pozycja doskokowa, ześlizg boczny wypełniły 
cały dzień. Dzieci z zaangażowaniem wykonywały pole-
cenia instruktorów, upadki nikogo nie zrażały, a pierwsze 
wjazdy wyciągiem dawały wiele satysfakcji. 

Kolejnym punktem programu białej szkoły była wy-
cieczka autokarowa do Krynicy, dzieci miały możliwość 
degustowania leczniczych wód zdrojowych, poznawa-
ły ich właściwości. Spacerując uliczkami miejscowości 
podziwiały architekturę sanatoryjną. Uwieńczeniem wy-
cieczki był wjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Kry-
nicką. Uczestnicy podziwiali przepiękne widoki rozcią-
gające się wokół góry. Dzieci z podziwem spoglądały na 
narciarzy szusujących na nartostradach znajdujących się 
na zboczach Jaworzyny. Po południu ponownie udali się 
na stok w Tyliczu. Wiele osób już samodzielnie korzystało 
z wyciągu i zjeżdżało ze stoku. Dla pozostałych było to 
dodatkową motywacją do wytężonych ćwiczeń. Nikt nie 
narzekał, nikt nie czuł zmęczenia. 

W ostatnim dniu pobytu wszyscy szusowali i odegrano 
piękne widowisko zjazdów slalomem oraz węży przepla-
tanych. Każde dziecko odniosło sukces na miarę swoich 
możliwości.

Przedstawione atrakcje przeplatane były zajęciami edu-
kacyjnymi, wzbogacającymi uczniów w wiedzę dotyczącą 
oglądanych miejsc i obserwowanych zjawisk. Ćwiczenia 
z nauki o języku wzbogacały zasób słownictwa dzieci 
oraz kształtowały umiejętność stosowania właściwych 
form językowych.

Biała szkoła to rozwijająca i pouczająca przygoda, 
poprzez odnoszenie takich niewielkich sukcesów umac-
nia się poczucie własnej wartości i wiara dzieci w swoje 
możliwości. Mamy nadzieję, że zaszczepiliśmy w uczest-
nikach bakcyla narciarstwa i był to ich pierwszy, ale nie 
ostatni raz na stoku.

Agnieszka Kowalska



9

Nasza Gmina – nr 45 /styczeń–kwiecień 2010/

Jak rozwija się uzależnienie?
FAZA WSTĘPNA
W fazie tej dochodzi do uzależnienia psychicznego. Picie to-

warzyskie przeradza się w miarę czasu w picie na rozładowanie 
napięć, stresów, poprawy samopoczucia. Pijący zaczyna szukać 
asytuacji, w których prawdopodobnie będzie alkohol. Z reguły 
jeszcze nie upija się i ma zachowaną kontrolę nad piciem. Stop-
niowo zwiększa się jego tolerancja na alkohol. Ma mocna gło-
wę. Nie ponosi jeszcze emocjonalnych skutków swego picia.

FAZA OSTRZEGAWCZA
W fazie tej alkoholik zaczyna coraz częściej szukać okazji 

do picia. Na przyjęciach sam inicjuje kolejki, „podkręca tem-
po” picia aby dostosować ilość wypijanego alkoholu do swych 
zwiększonych zapotrzebowań. Po wypiciu polepsza się jego 
samopoczucie. Alkohol przynosi mu ulgę, rozpręża się. Jest to 
jego niezawodny środek na ukojenie. Każdorazowo rozpoczęte 
picie kończy się utratą kontroli.

Alkoholik nie może odmówić sobie. Zaplanowanie swego 
picia (tylko 100 gram i koniec) i zakończenie go w tym momen-
cie staje się niemożliwe. Często aby nie pokazać tego w swo-
im otoczeniu, pije w sposób ukryty (np. dopija przed imprezą). 
Wybiera także takie towarzystwa, gdzie jest alkohol. Często za-
czyna urywać mu się film. Nie pamięta co się z nim działo (co 
mówił, co robił) nawet po niewielkiej ilości alkoholu.

FAZA KRYTYCZNA (ostra)
Faza ta charakteryzuje się tym, że zaraz po spożyciu nawet 

niewielkiej ilości alkoholu zjawia się przeważnie pragnienie 

dalszego picia, które odczuwane jest czasami jako przymus fi-
zyczny.

Rozwija się w pełni utrata kontroli nad rozpoczętym piciem. 
Jeden kieliszek wyzwala „reakcję łańcuchową”. Takie utraty 
kontroli zaczynają zdarzać się coraz częściej, wydłuża się czas 
picia i ilość wypijanego alkoholu. Alkoholik zaczyna wynajdy-
wać usprawiedliwienia przede wszystkim dla siebie, a następnie 
dla swego otoczenia.

Jego pijackie „alibi” przybiera coraz bardziej nonsensowny 
charakter. W tym okresie sposób picia staje się coraz bardziej 
widoczny dla otoczenia. Rodzina zaczyna izolować się z ży-
cia społecznego, wstydząc się ludzi. Nieprzeparta chęć picia 
(wbrew wszelkim racjom) wzmaga się. Alkoholik zaczyna tra-
cić szacunek do samego siebie – co z kolei wymaga wyrów-
nania. Pojawiają się nietypowe wcześniej zachowania, jak np.: 
niezadowolenie, agresywność itp. Zaczyna winą obarczać swe 
otoczenie. Czasami wskutek nacisku społeczeństwa, podejmu-
je abstynencję (tydzień, miesiąc, nawet 6 i 9 miesięcy). Jednak 
okresowo powraca do picia. Zaczyna bardziej izolować się od 
świata zewnętrznego. Próbuje „pokonać” alkohol, udowadnia-
jąc w różny sposób, że to on panuje. Stopniowo wydłużają się 
jego ciągi picia (do kilku tygodni, miesięcy). Jest to stopniowe 
przechodzenie do kolejnej fazy uzależnienia.

FAZA PRZEWLEKŁA
Faza ta jest ostatnim etapem rozwoju uzależnienia od alko-

holu. Picie zaczyna być ciągłe. Czasami alkoholik upija się kilka 
razy w ciągu dnia. Przełomowym momentem jest tu regularne 
picie ranne. Giną resztki oporu, wstydu alkoholika. Upija się 
w pracy, na ulicy. Stan taki trwa całymi tygodniami, miesiącami, 

aż do objawów zatrucia.
Pojawiają się objawy zespołu abstynen-

cyjnego (bóle głowy, osłabienie, drżenie, 
nudności, wymioty, zaburzenia nastroju, 
zaburzenia snu, jadłowstręt, biegunki, koła-
tanie serca, poty, lęki). Czasami przeradzają 
się one w objawy psychoz alkoholowych. 
Przykre objawy abstynencyjne ustępują po 
wypiciu alkoholu.

W ten sposób wytwarza się błędne koło 
picia. Pojawia się bardzo wyraźne obniżenie 
tolerancji na alkohol. Czasami wystarczają 
dwa piwa aby się upił. Długotrwałe opil-
stwo wywołuje degradację moralną, osła-
bienie procesów myślenia, zaburzenia po-
pędu płciowego, zmiany charakterologiczne 
(obniżenie tzw. uczuciowości wyższej). 
Zaczyna sięgać po alkohole niespożywcze, 
zaczyna pić na ulicach z osobami niższego 
poziomu społecznego. Wielu z alkoholików 
pije na tym etapie z każdym i w każdym 
miejscu. Często jest gościem izb wytrzeź-
wień, szpitali psychiatrycznych, które dają 
mu jedynie chwilowe wytchnienie. Dla 
tych, którzy doszli do tego momentu uza-
leżnienia są tylko dwa wyjścia:

Śmierć – pijąc
Trzeźwe życie – nie pijąc.

Alkoholizm – czym jest?
„Choroba alkoholowa”, „Uzależnienie 

od alkoholu”, „Alkoholizm” – jest to okre-
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sowe picie alkoholu w celu doznawania jego dzia-
łania psychicznego, a czasem także dla uniknięcia 
złego samopoczucia, wynikające z jego odstawie-
nia.

Istotą tej choroby jest więc psychiczne i fi-
zyczne uzależnienie od środka narkotycznego ja-
kim jest alkohol.

Uzależnienie psychiczne polega na potrzebie 
picia alkoholu dla poprawy samopoczucia.

Uzależnienie fizyczne objawia się wzrostem 
tolerancji na alkohol, utratą kontroli nad wypi-
janym alkoholem (niemożność przerwania picia 
w z góry zaplanowanym momencie) oraz palimp-
sestami i występującym alkoholowym zespołem 
abstynencyjnym po odstawieniu alkoholu.

Alkoholizm jest chorobą pierwotną. Oznacza 
to, że jest przyczyną (podłożem) powstawania 
wielu innych chorób (somatycznych i psychicz-
nych).

Alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Nie leczony prowadzi 
nieuchronnie do śmierci. Mało jednak jest rozpoznań w aktach 
zgonu – alkoholizm. Przeważnie jest to somatyczny symptom 
alkoholizmu, np. marskość wątroby itp. Warto, zastanawiając 
się nad istotą alkoholizmu, pamiętać, że to jest jednak choroba 
i powinna być leczona tak, jak każda inna bardzo groźna choro-
ba. Często niestety traktowana jest w kategoriach moralnych.

Do dziś spora część ludzi patrzy na alkoholizm w katego-
riach moralnych. jest to według nich grzech, który jak trąd nisz-
czy ducha i ciało. Dla wielu osób jest dowodem słabego cha-
rakteru i upadku moralnego. Wielu ludzi nie uznaje potrzeby 
leczenia alkoholików. Jednak czy to się komuś podoba czy nie, 
alkoholizm jest chorobą, chorobą niezawinioną. Ma swój numer 
statystyczny i swą definicję (znajduje się w spisie chorób uzna-
wanych przez WHO).

Istotą tej choroby, jest tak jak w każdej innej, odchodzenie 
od zdrowia. Nie przebiega to raptownie, lecz trwa, trwa przez 
całe lata, tocząc organizm i psychikę jak robak jabłko. Ma swój 
początek, przebieg i koniec.

Początek alkoholizmu jest trudny do uchwycenia. Bowiem 
granica pomiędzy piciem towarzyskim a chorobowym jest bar-
dzo płynna. Zależy to od wielu czynników i każdy człowiek in-
aczej reaguje na alkohol. Stąd są osoby, które przez wiele lat nie 
odczuwają fizycznie skutków picia, degradacja organizmu jest 
czasem znikoma.

Podobnie bywa z funkcjonowaniem psychicznym. Są osoby, 
które mimo uzależnienia funkcjonują w miarę poprawnie, bro-
nią się przed degradacją psychiczną, a są również i tacy, którzy 
w wyniku długotrwałego picia mogą przebywać jedynie na od-
dziale psychiatrycznym.

Są również tacy, którzy na zewnątrz funkcjonują w miarę 
poprawnie, funkcjonują zawodowo, np. ktoś, pełniący funkcję 
lekarza specjalisty, operuje, daje recepty – po badaniach psy-
chologicznych okazuje się, że jego poziom umysłowy obniżył 
się do upośledzenia umiarkowanego tzn. na poziomie szkoły 
specjalnej.

Różny jest także poziom społeczny osób uzależnionych. Są 
tacy, którzy maja pracę, dom, rodzinę, ale wielu już to wszystko 
straciło i mieszka pod mostem. Bardzo trudno jest powiedzieć 
o kimś kto ma pracę, dom, samochód, pozycję społeczną, jakiś 
jeszcze poziom intelektualny, organizm jeszcze niezniszczony, 
że jest alkoholikiem. Społeczeństwo, jak i sami alkoholicy chęt-
niej postrzegają tych ostatnich – bezdomnych, upośledzonych 
fizycznie i psychicznie przez picie denaturatu.

Tam nikt nie ma wątpliwości. Tymczasem alkoholizm jest 
chorobą, która ma swój początek, przebieg (stąd te różne oblicza 
alkoholizmu!). Można wyróżnić kilka faz przebiegu tej choroby 
i wraz z jej rozwojem staje się ona coraz bardziej widoczna, 
a skutki tej choroby stają się coraz bardziej odczuwalne i dla 
pijącego i dla otoczenia.

Pierwsza faza ostrzegawcza, druga krytyczna i trzecia chro-
niczna.

Są takie pewne momenty w przebiegu tej choro-
by, które możemy nazwać kluczowymi lub objawa-
mi osiowymi. Oznacza to, że prawie każdy alkoholik 
ma (miał) te objawy.

Są to przede wszystkim: zmiana tolerancji na 
alkohol, początkowo zwiększenie, w ostatniej fazie 
zmniejszenie tolerancji, palimpsesty czyli „przerwy 
w życiorysie” (rodzaj krótkiej amnezji związanej 
z piciem bez utraty przytomności), klinowanie – czy-
li likwidowanie negatywnych skutków picia alkoho-
lu – alkoholem (leczenie kaca), utrata kontroli – tzn. 
osoba pijąca nie może logicznie wybrać – pić, czy nie 
pić, a kiedy zaczyna pić, nie jest w stanie swobodnie 
wybrać czy przestać, czy pić dalej. Jest to proces, 
który uniemożliwia kontrolowanie ilości wypijanego 
alkoholu. Nie jest w stanie przewidzieć ilości i cza-
su picia. Ciągi opilcze – najczęściej kilkudniowe do 
wielomiesięcznych ciągów picia dzień po dniu.
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Choroba alkoholowa ma również swój koniec (tak, jak każ-
da inna choroba), są jedynie dwa wyjścia – śmierć albo zaprze-
stanie picia. Nie leczona choroba zwykle prowadzi do śmierci. 
Mało jednak jest aktów zgonu, na których lekarz wypisuje jako 
przyczynę alkoholizm. Najczęściej są to inne choroby wynika-
jące z picia. Oznacza to również, że jest to choroba chroniczna 
– czyli nieuleczalna. Można jedynie powstrzymać jej rozwój.

Dlatego mówi się o trzeźwiejących alkoholikach a nie o wy-
leczonych. Alkoholizm jest chorobą podstawową. Oznacza to, 
że sam jest przyczyną wielu innych chorób. Staje się źródłem 
wielu problemów emocjonalnych i fizycznych osób pijących. 
Rozwiązanie ich musi rozpocząć się od rozwiązania spraw pi-
cia. Zaprzestanie picia.

Trzeźwienie jest następnym warunkiem zdrowienia, rozwoju 
osobowości, rozwiązywaniu swych trudności natury psychicz-
nej i fizycznej. Ponieważ alkoholizm jest chorobą, dobrze jest 
rozpocząć leczenie tej choroby w jej wczesnych fazach rozwoju 
(choć nie jest to takie proste). Daje to szansę aby wiele młodych 
osób nie dochodziło do dna, aby nie uszkadzać się, nie doprowa-
dzać do degradacji psychicznej, fizycznej i duchowej.

Zalecenia dla zdrowiejących alkoholików
W następstwie podjętej decyzji o zaprze-

staniu picia, konieczne jest wykorzystanie 
umiejętności umożliwiających utrzymywa-
nie trzeźwości. Rozważnie informuj innych 
o swoich problemach z piciem alkoholu. Nie 
tłumacz i nie usprawiedliwiaj się. Mów krót-
ko i zdecydowanie: NIE PIJĘ! Jeżeli uznasz, 
że posłuży to utrzymaniu twojej abstynencji, 
możesz mówić, że jesteś osobą uzależnioną 
od alkoholu i dlatego NIE PIJESZ. Pamiętaj 
aby w każdej sytuacji, gdy ktoś proponuje 
Ci wypicie alkoholu, zdecydowanym, sta-
nowczym głosem mówić: NIE PIJĘ! Powta-
rzaj to do skutku.

1. Zadbaj, aby w domu nie było żadnego 
alkoholu. Nie pozwól, aby ktoś na spo-
tkanie z Tobą przynosił alkohol.

2. Wypicie piwa, zjedzenie ciastka lub 
cukierka z zawartością alkoholu, może 
spowodować powrót do picia! Szczegól-
nie uważaj na lody i kawę – w ofercie 
wielu kawiarni są one podawane z dużą 
zawartością alkoholu!

3. Pamiętaj o tym, że wypicie piwa lub 
szampana bezalkoholowego jest tak 
samo niebezpieczne jak pierwszy kieli-
szek alkoholu.

4. Zagraża Twojej trzeźwości używanie 
środków kosmetycznych z zawartością 
alkoholu, np.: odświeżaczy do ust, wód 
po goleniu, dezodorantów i tym podob-
nych.

5. Pamiętaj, że niektóre leki zawierają nie-
bezpieczny dla Ciebie alkohol. Informuj 
lekarzy o tym, że masz problemy z alko-
holem, że jesteś alkoholikiem. Zawsze 
zapytaj w aptece czy lek jest bez alko-
holu! Prawie wszystkie krople, nalewki, 

preparaty do nacierania ciała zawierają alkohol! Uzyskaj 
zastępczy lek w postaci tabletek, maści, czopka. Skonsultuj 
branie leków z lekarzem Przychodni Odwykowej.

6. Ogarniająca Ciebie trudna do opanowania chęć do wypicia 
alkoholu, np.: piwa może być spowodowana domagania 
się przez organizm płynu. Wypij dużą ilość wody mineral-
nej, soku owocowego, herbaty ziołowej, np.: mięty, melisy, 
itp. Bezwzględnie ogranicz picie mocnej herbaty lub kawy. 
Szybko zaspokój zapotrzebowanie organizmu na płyny.

7. Staraj się jeść do syta, z pełnym żołądkiem odczuwać bę-
dziesz mniejszą chęć do napicia się alkoholu.

8. Unikaj miejsc, w których kiedyś piłeś. Zrezygnuj z towarzy-
stwa osób z którymi piłeś, unikaj spotkań towarzyskich, na 
których pije się alkohol.

9. Cokolwiek robisz, rób to systematycznie. Spiesz się powo-
li. Ludzie pijący chętnie robią wszystko zbyt szybko i zbyt 
dużo.

10. Picie alkoholu zubożyło w Twoim organizmie zasoby wita-
miny B, odgrywającej ważną rolę w prawidłowym funkcjo-
nowaniu układu nerwowego. Spożywaj ciemne pieczywo, 
drób, ryby, otręby, kiełki, orzechy, warzywa (szpinak, mar-
chew, kapusta), mleko, drożdże itp.
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Z prac Gminnej Komisji
18 lutego przewodnicząca GKRPAiN Anna Kozieł w ramach 

działalności komisji zorganizowała profilaktyczne spektakle te-
atralne dla uczniów PSP w Bąkowej, Ciepielowie, Wielgiem. Spek-
takle przedstawili aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” 
w Krakowie i skierowane były dla uczniów klas 0–III oraz IV–VI.

Najmłodsi obejrzeli przedstawienie pt.: „Grymasy królewny 
Kasi”, które traktowało o grzeczności, dobrym wychowaniu i do-
brych manierach. Pokazało dzieciom jak ważne jest kontrolowanie 
własnych czynów i słów, jak miłe jest używanie czarodziejskich 
słów „przepraszam”, „proszę” i „dziękuję”.

Czym są prawa człowieka? Jak łącza się z odpowiedzialnością 

i obowiązkami? Jak często źle interpretowana wolność słowa, pra-
wo do wypowiedzi, czy brak poszanowania dla tajemnicy kore-
spondencji krzywdzi otoczenie? Na te i wiele innych pytań młodzi 
ludzie szukali odpowiedzi w przedstawieniu pt.: „Czy mam prawo 
do…?”.

W spektaklu pojawił się również temat przemocy w rodzinie, 
który jest zbyt często pomijany milczeniem. Młodzież poznała 
osoby i instytucje, do których ofiary przemocy w rodzinie mogą 
się zwrócić, takie jak nauczyciele, pedagog szkolny czy niebieska 
linia.

Poprzez swoją formę i treść poruszanych problemów, bardzo 
bliską szkolnej młodzieży, spektakl skłaniał również do refleksji 
i głębokich przemyśleń. Ukazując ścieżkę właściwych wyborów, 
negował równocześnie błędne rozumienie tych podstawowych za-
sad prawidłowego funkcjonowania w grupie.

O to jak to przedstawienie odebrali uczniowie PSP w Ciepie-
lowie.

Dziś w trakcie lekcji obejrzałam spektakl pt.: „Czy mam prawo 
do…” i bardzo mi się on spodobał. Było to połączenie nauki z hu-
morem. To przedstawienie pokazywało scenę z życia ucznia, która 
każdemu może się przydarzyć. W spektaklu aktorzy bardzo cieka-
wie przedstawili prawa i obowiązki ucznia. O większości z nich na 
pewno słyszeliśmy, ale dzięki temu przedstawieniu lepiej je zapa-
miętamy. Jednym z praw jest prawo do nauki czy własności oso-
bistej. Mi jednak najbardziej podoba się prawo do tolerancji ludzi 
innych narodowości. Uważam, że przez to, że są odmiennej rasy, 
nie powinni być odrzucani przez nas. Oprócz praw mamy także 
obowiązki, jednym z najważniejszych jest obowiązek nauki oraz 
niesienia pomocy innym.

Moim zdaniem ten spektakl był ciekawy i pouczający.
Patrycja Górmińska

Moim zdaniem przedstawienie było bardzo pouczające. 
Uświadamiające nam, że my dzieci też mamy prawa i obowiązki. 
Prawa do przestrzegania, a obowiązki do wypełniania. Myślę, że 
przedstawienie było bardzo dobre i śmieszne. Moja ocena to 5.

Albert Rolnik

11. Stale rób coś pożytecznego, bądź czynnym i aktywnym. 
Unikaj bezmyślnego wpatrywania się w przestrzeń. Pójdź na 
spacer, do fryzjera, załatw odkładaną sprawę, zrób porządek 
na półce, weź kąpiel lub chłodny prysznic. Postaraj się zro-
bić coś, co przerwie narastanie złego nastroju.

12. Wykorzystaj telefon do uzyskania wsparcia od innych osób, 
zdrowiejących w chorobie alkoholowej.

13. Nastrój depresyjny może być spowodowany niedyspozycją 
fizyczną. Prowadź regularny tryb życia, dużo spaceruj, gim-
nastykuj się. Jeżeli możesz uprawiaj rekreacyjnie sport.

14. Realizując swoje sprawy na pierwszym miejscu postaw 
trzeźwość. Powrót do picia zniszczy wszystkie plany. Posta-
raj się codziennie przeżyć satysfakcję i zadowolenie.

15. Dbaj o pogodę ducha. Bądź tolerancyjny i unikaj zdenerwo-
wania, utrata panowania nad sobą zagraża trzeźwości.

16. W codziennym życiu wykorzystaj modlitwę o pogodę ducha 
poddając się opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujesz.

MODLITWA O POGODĘ DUCHA
Boże, użycz mi pogody ducha,

Abym zgadzał się z tym, czego nie mogę zmienić,
Odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę

i Mądrość, abym odróżniał jedno od drugiego.
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Artur Szewczyk, zaś ze strony klubu prezes LKS „Video” 
Mariusz Bielecki oraz skarbnik klubu Konrad Rusin. 

Klub z Ciepielowa już wznowił treningi i szykuje się 
do rundy wiosennej sezonu 2009/2010 rozgrywek w kla-
sie „B”, po rundzie jesiennej drużyna uplasowała się na 
3 miejscu tabeli uzyskując 18 punktów. Najbliższy mecz 
odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 15.00 z Polonią Iłża, 
zachęcamy do kibicowania naszej drużynie. Terminarz 
rozgrywek zbliżającej się rundy wiosennej 2010:

11.04.2010 Polonia II Iłża – Olimpia Ciepielów, 
  godz. 15:00;
18.04.2010 Olimpia Ciepielów – Kozienice II Janików, 
  godz. 15:00;
25.04.2010 Krępianka Rzeczniów – Olimpia Ciepielów, 
  godz. 15:00;
09.05.2010 Olimpia Ciepielów – Hubal Chlewiska, 
  godz. 15:00;
16.05.2010 Chojniak Wieniawa – Olimpia Ciepielów, 
  godz. 15:00;
23.05.2010 Olimpia Ciepielów – Postęp Łaziska, 
  godz. 15:00;
30.05.2010 Sokół II Przytyk – Olimpia Ciepielów, 
  godz. 15:00;
06.06.2010 Radomiak II Radom – Olimpia Ciepielów, 
  godz. 15:00;
13.06.2010 Olimpia Ciepielów – GKS Sieciechów, 
  godz. 15:00.

Marcin Bielecki

Video wznawia rozgrywki
8 stycznia wójt gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu na 2010 rok: „Piłka nożna – organizacja za-
jęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych 
młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów”.

Co roku z budżetu gminy przeznaczane są coraz więk-
sze środki na funkcjonowanie klubu sportowego, w roku 
2010 jest to kwota 52 000 zł, z czego 42 000 zł zostanie 
przekazane na realizację zadania publicznego, natomiast 
10 000 zł zarezerwowano na utrzymanie obiektów sporto-
wych na stadionie. 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta 
złożona przez Ludowy Klub Sportowy „VIDEO” Cie-
pielów oferując realizację zadania, którego celem jest: 
„Trampkarze i juniorzy – zwiększenie liczby trenujących 
zawodników, podnoszenie umiejętności piłkarskich, praca 
nad rozwojem ogólnosportowym, przygotowanie zaplecza 
do gry w klasach wyższych Seniorzy – awans do klasy 
„A” rozgrywek piłkarskich. Zwiększenie liczby kibiców 
piłkarskich”. W projekcie wezmą udział dzieci, młodzież 
i starsi. Zajęcia prowadzone będą do 31 grudnia pod kie-
runkiem trzech instruktorów piłki nożnej. Kwota jaką 
„VIDEO” chce przeznaczyć na realizację zadania to 
46 200 zł, środki własne klubu to 4 200 zł a wnioskowana 
dotacja 42 000 zł. Komisja powołana do rozstrzygnięcia 
konkursu zaproponowała wójtowi udzielenie dotacji dla 
złożonej oferty. Dnia 17 marca została podpisana umowa 
z LKS „VIDEO” Ciepielów na realizację zadania publicz-
nego, kwota dotacji to 42 000 zł.

Ze strony Urzędu Gminy umowę podpisał wójt gminy 
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Tradycje i zwyczaje wielkanocne
Wielkanoc, najważniejsze święto katolickie jest tym 

bardziej piękne, że wiosenne. Przyroda, a my wraz z nią 
budzimy się do życia. Poprzedzone mistycznym, przepeł-
nionym melancholią i zadumą Wielkim Tygodniem święto 
daje nadzieję i radość.

Wielkanoc, poprzedzona jest długim, 40-dniowym 
postem, który rozpoczyna środa popielcowa. To doskona-
ły czas, nie tylko dla chrześcijan, ale wszystkich, którzy 
potrzebują nabrania dystansu do siebie i odpoczynku od 
hałasu, rozrywek, które czasem niepotrzebnie zabierają 
możliwość zadumy.

Wielki Post to moment, w którym łatwiej znaleźć czas 
na przemyślenia i odnalezienie spokoju. Warto wyko-
rzystać ten czas, a w szczególności, Wielki Tydzień na 
zajrzenie w głąb siebie. Bez względu na to, czy wierzysz, 

czy nie, możesz 
ten wyjątkowy 
czas wykorzystać 
dla siebie i dla 
innych. Wielki 
Post to także oka-
zja do zrobienia 
czegoś dla dru-
giego człowieka, 
rezygnacji z wła-
snych potrzeb 
na rzecz bliźnie-
go. W tradycji 
chrześcijańskiej 
Wielki Tydzień, 
rozpoczynający 
się od Niedzieli 
Palmowej to czas 
oczekiwania na 

zmartwychwsta-
nie. Jezus umie-
ra, aby wybawić 
ludzkość i naro-
dzić się na nowo. 
Zmartwychwsta-
nie jest wielką, 
piękną tajemnicą. 
To najbardziej ra-
dosny, oczekiwa-
ny i najważniej-
szy moment dla 
chrześcijan.

Wielka Sobo-
ta to czas adoracji 
Chrystusa złożo-
nego do grobu. 
W ostatni dzień 
Wielkiego Postu, 
tak jak w Wielki Piątek nie odprawia się mszy. Dla więk-
szości z nas Wielka Sobota to przede wszystkim świę-
conki. Wszyscy zmierzają do kościołów z koszyczkami, 
w których, w zależności od regionu, znajdują się różne 
potrawy. Zazwyczaj w koszyku znajdziemy pomalowane 
na różne kolory jajka (pisanki), chleb, sól i mięso. Na po-
łudniu Polski koszyki bywają naprawdę okazałe i duże, na 
północy z kolei, są raczej symboliczne. Malowanie jaj to 
przede wszystkim radość dla dzieci. Warto kontynuować 
tę tradycję, nie tylko ze względu na jej przesłanie religijne, 
ale to także świetny moment na wspólne, rodzinne spędze-
nie czasu. Dzieciaki będą miały radość jak przy ubieraniu 
bożonarodzeniowej choinki, a dumni rodzice będą podzi-
wiać talenty swoich dzieci, jakie ujawnią się przy wymy-
ślaniu różnorodnych wzorów na pisankach!

Wielka Niedziela to najważniejszy moment w obcho-
dzeniu Wielkanocy. Rozpoczyna się wigilią paschalną, 

Ulijanki
Dzieci z zespołu ludowego „Ulijanki” dzia-

łającego przy PSP w Wielgiem w ramach pro-
jektu Programu Wspierania Obszarów Wiejskich 
mogły wyjechać we wrześniu 2009 roku na wy-
cieczkę do Szydłowca i zwiedzić Muzeum In-
strumentów Dawnych. Tam dowiedziały się, że 
większość instrumentów ludowych można wy-
konać samodzielnie.

Podsumowaniem dotychczasowej działalno-
ści zespołu i bardzo dużym osiągnięciem jest 
płyta nagrana przez Aleksandrę Standowicz, Milenę Nie-
dzielę, Joannę Rogozińską i Katarzynę Pakas. Płyta zawie-
ra dziesięć utworów o tematyce regionalnej, patriotycznej 
oraz kolędy. Wyjazd do studia, pobyt w nim i uczestnictwo 
w nagraniach było dla nas wszystkich ogromnym przeży-
ciem i nowym doświadczeniem. Mikrofony, słuchawki, 
sala nagrań, pulpit za szybą – mogliśmy się poczuć jak 
prawdziwi artyści.

Dziękujemy panu Robertowi Kłasowi i wszystkim pra-
cownikom Radia „Plus” w Radomiu za miłe przyjęcie.

W styczniu zespół wystąpił w kościele parafialnym 
w Wielgiem z koncertem kolęd i pastorałek.

Repertuar zespołu poszerzył się o tańce regionalne, 
w związku z tym młodzi uczestnicy mogli zaprezento-
wać się tańcząc Krakowiaka na uroczystości choinkowej 
w szkole.

I. Giemza
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jeszcze w Wielką Sobotę. 
Wigilia to piękna i niezwy-
kła msza, którą rozpoczyna 
się rozpalając przed kościo-
łem ognisko, które poświęca 
ubrany na biało kapłan. Rano, 
w niedzielę, wierzący idą na 
rezurekcje – mszę, którą po-
przedza procesja wokół ko-
ścioła. W domach przygoto-
wuje się uroczyste śniadania, 
w czasie których wszyscy 
dzielą się święconym jajkiem 
oraz składają sobie życzenia. 
Śniadanie, jak każdy świąteczny posiłek, jest zazwyczaj 
bardzo obfite. Stoły są pięknie przybrane wiosennymi 
kwiatami, w domach panuje radosny nastrój i przyjemna 
atmosfera.

Jednak to Poniedziałek Wielkanocny jest dniem naj-
bardziej wyczekiwanym, szczególnie przez młodzież 
i dzieci. W ten dzień bezkarnie można polewać się wodą, 
czemu zazwyczaj towarzyszą śmiechy i piski radości. Za-
zwyczaj, bo, niestety, Lany Poniedziałek (inaczej Śmin-
gus-Dyngus) to także okazja do chuligańskich wybryków, 
podpici młodzi ludzie atakują z wiadrami starsze osoby 
czy elegancko ubranych wiernych udających się do ko-
ścioła. Trudno doszukiwać się w ich zachowaniu chęci 
podtrzymania tradycji… Lany Poniedziałek szczególnie 
obchodzony jest na wsiach, gdzie młodzieńcy oblewają 
panny wodą, co ma zapewnić dziewczętom szybkie za-
mążpójście. Tradycja polewania się wodą nie jest jednak 
związana z chrześcijaństwem. Wywodzi się z pogańskich 

zwyczajów – w ten sposób witano budzącą się do życia 
przyrodę. 

Warto podtrzymać piękną wielkanocną tradycję zdo-
bienia jaj i przygotować wraz z dziećmi zabawne pisanki 
i ozdoby na stół i do koszyczka. Wszystkich Czytelników 
serdecznie zapraszamy do odwiedzenia biblioteki, gdzie 
znajdą Państwo pozycje książkowe, zarówno dla dzieci, 
młodzieży, jak i dla dorosłych, dotyczące obrzędów i zwy-
czajów nadchodzących świąt. 

Spokojnych świąt wielkanocnych!
Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, radosnej Wielkanocy,
wspaniałej rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole. 
By wiosna, która teraz budzi się do życia,
była dla Was zwiastunem nowych dobrych zdarzeń.

Bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ciepielowie

Siatkarze z PSP w Bąkowej najlepsi w powiecie
Tradycją PSP z Bąkowej stały się dobre występy 

uczniów na zawodach międzyszkolnych w trudnych tech-
nicznie dyscyplinach sportowych takich jak piłka siatkowa 
czy tenis stołowy. Od wielu lat te dyscypliny 
cieszą się wielką popularnością wśród dzieci, 
możemy więc pochwalić się corocznymi osią-
gnięciami na szczeblu gminnym, powiatowym 
czy regionalnym. Również i ten rok szkolny 
przyniósł już kilka dobrych wyników sporto-
wych. Drużyna siatkarska chłopców wygrała 
powiatowy turniej, który odbył się 15 stycznia 
w Grabowcu. Znaleźliśmy się w gronie dzie-
sięciu najlepszych szkół w regionie radom-
skim w tej dyscyplinie i będziemy reprezento-

wać powiat lipski na turnieju w Radomiu. Również prawo 
startu w turniejach regionalnych w Jedlińsku wywalczyły 
drużyny dziewcząt i chłopców w Woli Soleckiej na turnie-
ju powiatowym z dnia 24 lutego. Opiekunem i trenerem 
sportowców jest pan Marek Bryczek.

kańcami sołectw. Na spotkaniach poruszano najważniejsze 
sprawy dotyczące tegorocznych inwestycji związanych 
zwłaszcza z wodociągowaniem obu sołectw. Nowymi soł-
tysami zostali pan Sławomir Kupidura z Podgórza oraz 
pan Łukasz Chyła ze Świesielic. Gratulujemy wyboru.

Sołtysi w Podgórzu i Świesielicach
W związku z rezygnacją sołtysów w Podgórzu i Świe-

sielicach, zostały przeprowadzone wybory w tych sołec-
twach. Wybory były okazją do spotkania wójta z miesz-
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Najlepsi w powiecie
18 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po-

żarniczej w Lipsku. Były to eliminacje powiatowe, wzięło 
w nich udział trzech uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Ciepielowie, przygotowywanych przez pana 
Piotra Nowakowskiego. Uczestników przywitał st. bryg 
Janusz Szylar. Później przystąpiono do sprawdzenia wie-
dzy z zakresu tematyki pożarniczej. Młodzi znawcy za-
gadnień odpowiadali na dwadzieścia pytań zamkniętych. 
Po poważnym wysiłku intelektualnym dokonano prezen-
tacji sprzętu wykorzystywanego przez strażaków podczas 
ich pracy. Młodzież z zainteresowaniem oglądała pokaz, 
zaś chłopcy chętnie zgłaszali się do symulacji akcji ratow-
niczych. W tym czasie członkowie komisji konkursowej 
sprawdzali prace pisemne i wyłonili trzech zawodników, 
którzy wykazali się najlepszą znajomością wiedzy pożar-
niczej. Poziom prezentowanej wiedzy był bardo wysoki, 

dlatego przeprowadzono sprawdzian ustny, jako dogryw-
kę. Po wytężonej pracy umysłowej zadbano o kondycje 
fizyczną i wzmocniono zawodników smacznym i pożyw-
nym obiadem. W tym czasie uczestnicy mieli możliwość 
poznania kolegów i koleżanek z innych szkół i wymienie-
nia się doświadczeniami na temat przygotowywania się do 
eliminacji. Następnie udano się do Lipskiego Domu Kul-
tury i tam na sali widowiskowej w napięciu oczekiwano 
na ogłoszenie wyników. Na scenie pojawili się przedsta-
wiciele organizatorów eliminacji powiatowych i dokonali 
przedstawienia zwycięzców. Ku naszej wielkiej radości 
okazało się, że zajęliśmy wszystkie czołowe lokaty. Pierw-
sze miejsce zajął Norbert Marchewka, drugie – Michał 
Fijałkowski, zaś trzecie – Mikołaj Nowakowski. Norbert 
Marchewka jako zwycięzca zakwalifikował się do elimi-
nacji wojewódzkich. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody 
rzeczowe: rower, odtwarzacz muzyki i odtwarzacz płyt 
DVD. Wszyscy uczestnicy dostali nagrody pocieszenia. 
Powiatowym eliminacjom OTWP w Lipsku towarzyszyły 
ogromne emocje i rywalizacja wśród uczestników. Dzięki 
udziałowi w tym turnieju młodzi ludzie poszerzają swoją 
wiedzę i zdobywają nowe doświadczenia. Na zakończenie 
organizatorzy wygłosili przemówienia okolicznościowe, 
podziękowali opiekunom za przygotowanie uczestników, 
zaś młodym talentom życzyli dalszych sukcesów.

Pamięć o lekarzu patronie wciąż żywa
Dużym sukcesem Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Cie-
pielowie jest systematyczna i 
ścisła współpraca z Domem 
Seniora Lekarza w Warszawie, 
gdzie przebywa córka naszego 
Patrona Szkoły pani Teresa Pa-
puzińska-Jankowska. Kontakt 
utrzymujemy od 2001 roku po 
dokonaniu wyboru dr Mariana 
Papuzińskiego na Patrona PSP. 
Jest to postać niezwykle wybit-
na i wyjątkowo zasłużona dla 
rozwoju naszej miejscowości, 
postać wspaniałego patrioty, le-



17

Nasza Gmina – nr 45 /styczeń–kwiecień 2010/

AGROTECH 2010
W dniach 12–14 marca w Kielcach odbyły się XVI Mię-

dzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. Jest 
to jedna z największych w Europie, a z pewnością naj-
większa w Polsce, impreza wystawiennicza poświęcona 

technice rolniczej. Na tak ważnej imprezie branży rolni-
czej nie mogło zabraknąć przedstawicieli z gminy Ciepie-
lów. W sobotę 13 marca grupa 30. rolników z terenu naszej 

karza i społecznika, który może być wzorem dla naszych 
uczniów.

Jako szkoła nosząca Jego imię staramy się utrzymy-
wać żywy kontakt z rodziną, trwa wymiana koresponden-
cji, opieka nad grobowcem rodziny Papuzińskich, który 
znajduje się na naszym cmentarzu oraz krzewienie wiedzy 
o Patronie.

Ponadto od kilku lat w okresie Bożego Narodzenia wy-
stawiamy jasełka w Domu Lekarza Seniora w Warszawie, 
a później odbywają się serdeczne rozmowy z panią Te-
resą i jej córką. Podczas spotkań uczniowie pozostawiają 
prace plastyczne oraz gazetki szkolne i gminne. Spotkania 
przebiegają w serdeczniej atmosferze, zawsze jesteśmy 
mile widziani i hojnie podejmowani przez panią dyrektor 
ośrodka i wszystkich mieszkańców.

gminy odwiedziła kieleckie targi, na których jak co roku, 
można było obejrzeć nowoczesny sprzęt i wyposażenie 
dla rolnictwa, m.in. wszystkie marki ciągników rolniczych 
dostępne na polskim rynku oraz szeroką gamę sprzętu rol-
niczego, prezentowane przez polskich producentów i de-
alerów zagranicznych koncernów. Targi to nie tylko pokaz 
maszyn, ale również forma edukacji dla rolników. Facho-
wych porad z zakresu programów pomocowych udziela-
li pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Zwiedzający uzyskali informacje m.in. na te-

mat nowych zasad płatności bezpośrednich, 
w tym dopłat do bydła oraz roślin strączko-
wych i motylkowych. Specjaliści doradzali 
jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać 
rentę strukturalną lub skorzystać z dotacji na 
modernizację gospodarstwa, można było do-
wiedzieć się jakie warunki należy spełnić aby 
skorzystać ze znowelizowanego programu 
„Młody rolnik”. Tradycyjnie równolegle do 
AGROTECHU odbywały się Targi Przemysłu 
Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi 
LAS-EXPO. Wyjazd rolników zorganizował 
wójt gminy Artur Szewczyk przy pomocy 
pana Stanisława Lenarta, właściciela stacji 
paliw w Ciepielowie, któremu serdecznie 
dzięujemy.

Marcin Bielecki
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Dzielnicowi Posterunku Policji w Ciepielowie
Mł. asp. Roman Mordak, tel.: 48 3788 007. Swoim 

działaniem obejmuje rejon gminy Ciepielów za wyjątkiem 
miejscowości: Kolonia Ciepielów, Stary Ciepielów, Świe-
sielice, Kawęczyn, Rekówka, Drezno.

Asp. Tadeusz Krupa, tel.: 48 3788 007. Swoim dzia-
łaniem obejmuje rejon gminy Chotcza oraz miejscowości 
z terenu gminy Ciepielów tj. Kolonia Ciepielów, Stary 
Ciepielów, Świesielice, Kawęczyn, Rekówka i Drezno.

Mł. asp. Roman Mordak 15 lutego został dzielnicowym 
Posterunku Policji w Ciepielowie po 
przejściu z Komendy Powiatowej Po-
licji w Lipsku. 

Należy podkreślić, że obaj dzielni-
cowi biorąc udział w ubiegłorocznym 
plebiscycie na „Najpopularniejszego 
Dzielnicowego 2009 roku” zostali 
wybrani przez mieszkańców powiatu 
lipskiego – najlepszymi dzielnicowy-

mi. Według ankietowanych najpopularniejszych dziel-
nicowych 2009 r. charakteryzuje to, że są oni uczynni, 
mili, spieszący z pomocą, dobrzy policjanci wykonują su-
miennie swoje obowiązki, kompetentni, grzeczni, uprzej-
mi, rzetelnie wypełniają obowiązki, pomagają w życiu, 
rozumiejący potrzeby ludzi, utrzymujący stały kontakt 
z mieszkańcami, budujący pozytywny wizerunek Poli-
cji. Dzielnicowy. Asp. Tadeusz Krupa w Policji pracuje 
od 19 lat, natomiast mł. asp. Roman Mordak ma za sobą 
15 lat pracy w służbie. 

Dzielnicowi Posterunku Policji w Ciepielowie przyj-
mują interesantów w czasie służby. 
Informacje o godzinach służb dziel-
nicowych można także uzyskać u dy-
żurnego KPP w Lipsku pod numerem 
telefonu 48 3784 200, ppciepielow@
policjalipsko.pl

Rzecznik Prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Lipsku mł. asp. 
Tomasz Wielicki

Stan bezpieczeństwa publicznego w roku 2009
Stan etatowy jednostki wynosi 1+7. W skład posterun-

ku wchodzi kierownik, 4-osobowy Zespół Patrolowo-Inter-
wencyjny, 2-osobowy Zespół Dzielnicowych oraz asystent 
ds. kryminalnych. Obszar działania posterunku to gm. Ciepie-
lów i Chotcza. W 2009 r. na terenie obu gmin zaistniało 226 
przestępstw z czego 180 na terenie gm. Ciepielów, a pozostałe 
46 na terenie gm. Chotcza. W porównaniu do 2008 r. nastąpił 
duży wzrost stwierdzonych czynów – aż o 67. Podyktowane 
to było dużą ilością ujawnionych przestępstw z zakresu zwal-
czania przestępczości narkotykowej oraz gospodarczej (prze-
stępstwa tzw. komputerowe).

Ponadto ustalono i rozliczono dwie grupy młodocianych 
mieszkańców gm. Ciepielów którym udowodniono wiele 
przestępstw typu rozboje, włamania i kradzieże. Pocieszają-
cym faktem jest diametralny spadek ujawnionych nietrzeź-
wych kierowców – 17, a w 2008 r. – 60. W ocenianym okresie 
zaistniały 4 wypadki drogowe, w których zginęły 3 osoby. Do 
najtragiczniejszego wypadku doszło w Łaziskach, gdzie zgi-
nęła 1 osoba.

Wykrywalność w najważniejszych obszarach przestępczo-
ści przedstawia się następująco: zabójstwa – 100%, zgwał-
cenia – 100%, kradzieże mienia – 62,5% (w 2008 r. 57,9%), 
kradzież z włamaniem – 46,2% (w 2008 r. 56,3%), rozboje 
i wymuszenia rozbójnicze – 100%, bójka lub pobicie – 100%, 
uszkodzenie mienia – 100%, uszczerbek na zdrowiu – 100%.

Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym 
wyniosła 84,5% i jest wyższa o 24,2% w porównaniu do 2008 
r. Nastąpił również wzrost wykrywalności ogólnej z 85,7% 
w 2008 r. do 92,5% w 2009 r. Najczęściej występujące prze-
stępstwa: kradzież cudzych programów komputerowych – 33, 
kradzież cudzej rzeczy – 24 (w 2008 r. 19), kradzież z wła-
maniem – 13 (w 2008 r. 14), narkotyki – 27 (w 2008 r. nie 
zanotowano), nietrzeźwi kierujący – 17.

Na terenie gm. Ciepielów zaistniało kilka bardzo poważ-

nych zdarzeń. W styczniu w Świesielicach mieszkaniec gm. 
Ciepielów dokonał 2 rozbojów na starszych osobach, zatrzy-
many został przez policjantów naszej jednostki w krótkim 
czasie po dokonaniu przestępstw. W styczniu w miejscowości 
Kawęczyn dokonano zabójstwa kobiety. W wyniku właściwe-
go rozpoznania policjantów naszej jednostki wytypowany zo-
stał mężczyzna podejrzewany o dokonanie tej zbrodni. Okazał 
się nim mieszkaniec powiatu zwoleńskiego, który przyznał się 
do dokonania zabójstwa. W marcu w miejscowości Podgórze 
nieznany dotychczas sprawca dokonał 2 włamań do budyn-
ków gospodarczych i 1 kradzieży skąd skradziono elektrona-
rzędzia. Pomimo wielu czynności operacyjno-procesowych 
nie zdołaliśmy ustalić sprawców. W czerwcu i październiku 
policjanci naszej jednostki na podstawie uzyskanych infor-
macji udowodnili popełnienie wielu czynów karalnych nie-
letnim, którzy w obecnej chwili są już dorośli, ale czynów 
dopuścili się w latach 2006–2008. Nieletni dokonywali rozbo-
jów w Wielgiem na nietrzeźwych mężczyznach oraz włamań 
i kradzieży. Ci sami jako dorośli dopuścili się również szeregu 
włamań i kradzieży.

Ponownie uaktywnili się sprawcy włamań do sklepów. 
W omawianym okresie zanotowano 2 takie przypadki w An-
toniowie i Bąkowej. Najbardziej zagrożonymi miejscowościa-
mi popełnianiem przestępstw pospolitych, a więc najbardziej 
uciążliwych dla mieszkańców w gminie Ciepielów są: Wiel-
gie – 25, Ciepielów – 19, Łaziska – 8, Świesielice – 7, Kałków 
– 6, Bąkowa – 5.

W 2009 r. zanotowano również wykroczenia w ilości 
29 zdarzeń na terenie gm. Ciepielów, zaistniały one w: Cie-
pielów – 6, Wielgie – 2, Łaziska – 2, Borowiec – 2, Marianki – 
3, Ciepielów Stary – 2, Podgórze – 2. Policjanci nałożyli 
ponadto 49 mandatów. Mandaty nakładane były w większo-
ści przypadków za wykroczenia o charakterze chuligańskim 
i z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, w sumie 23. 

asp. szt. Roman Nachyła

mł. asp. Roman Mordak asp. Tadeusz Krupa
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Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką 
spotkali się w poniedziałek z dziećmi – mały-
mi bohaterami, które w niebezpiecznych sytu-
acjach wykazały się odwagą i uratowały życie 
m.in. swoim bliskim. 12 młodych osób, w tym 
mieszkaniec naszej gminy Przemysław Stę-
pień, odebrało z rąk prezydenta pamiątkowe 
dyplomy, aparaty cyfrowe z futerałami, książki 
„Pan Tadeusz” z wpisem od prezydenta. Dla ich 
rodzin przekazano także paczki ze słodyczami, 
puzzle z pałacem prezydenckim oraz albumy 
„Zaczęło się w Polsce”. Dzieci otrzymały rów-
nież maskotki od straży pożarnej.

– Dokonaliście dwóch rzeczy, które nie za-
wsze idą w parze: aktu odwagi i dobrego uczyn-
ku. Czasem można być odważnym w robieniu 
rzeczy złych, ale rzeczą piękną jest odwaga, 
która służy rzeczom dobrym. I tacy właśnie je-
steście – mówił Lech Kaczyński. – Dziękuję Wam za od-
wagę, za refleks, za dzielność, która polega między innymi 
na tym, że nie tracicie panowania nad sobą, że wtedy gdy 
widzicie, że dzieje się coś bardzo złego, reagujecie tak, jak 
byście byli dorosłymi, dojrzałymi ludźmi – podkreślił.

Podziękowanie od Prezydenta

Prezydent pogratulował młodym bohaterom oraz ro-
dzicom, którzy je tak wychowali i wyraził życzenie, aby 
„w jego kraju było jak najwięcej takich obywateli”.

Podczas uroczystości para prezydencka wraz ze wszyst-
kimi zgromadzonymi uczciła minutą ciszy Urszulę Po-

liwczuk z Leszna i Janusza Bobaka z Białego 
Dunajca – dwoje młodych osób, które zginęły, 
ratując z pożaru swoje rodzeństwo. Oboje zo-
stali odznaczeni przez Prezydenta RP pośmiert-
nie Medalem za Ofiarność i Odwagę w 2006 
oraz w 2008 roku.

W uroczystości wraz z Przemkiem wzięła 
udział jego siostra Marysia i mama pani Da-
niela Stępień. Już po uroczystości mama wy-
różnionego bohatera w rozmowie z parą prezy-
dencką, podziękowała panu prezydentowi, za 
zaproszenie, za dostrzeżenie czynów młodych 
ludzi. Prezydent odpowiedział, że taka jest jego 
rola, że jest szczęśliwy z możliwości spotkania 
się z małymi bohaterami i nagrodzenia ich he-
roizmu. Po spotkaniu z prezydentem wyróżnio-
ne dzieci i ich rodziny zaproszone zostały do 
zwiedzania pałacu prezydenckiego. 

Przypomnijmy – 15 sierpnia 2009 r. 
14-letni Przemek, członek Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP 
Ciepielów, uratował życie tonącemu. Mimo 
zakazu wstępu do sadzawki, która powsta-
ła w miejscu dużego wyrobiska w Ranacho-
wie, grupa chłopców weszła do wody i nie-
spodziewanie utracili grunt pod nogami. 
Mimo, że słabo pływa, Przemek widząc co 
się dzieje, nie stracił zimnej krwi. Udało mu 
się schwycić jednego z tonących i wyciągnąć 
na brzeg.
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