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Drodzy Mieszkańcy!
Wydanie drugiego w tym roku biuletynu „Nasza Gmina”
zbiegło się w czasie z 15 rocznicą utworzenia Związku Gmin
nad Iłżanką. Z tej okazji Zarząd Związku, wydał broszurę
promującą zarówno Związek Gmin nad Iłżanką jak i gminy
wchodzące w jego skład. Powstała też nowa strona internetowa związku. Do biuletynu załączamy broszurę, która przybliży Państwu tę najstarszą samorządową organizację gmin
na terenie subregionu radomskiego, której członkiem od momentu utworzenia w 1995 r. jest nasza gmina.
Ostatnie miesiące z życia naszej gminy to okres bardzo
intensywny, zarówno pod względem realizacji gminnych inwestycji jak i wydarzeń społeczno-kulturalnych. Dodatkowo doszedł jeszcze obowiązek przeprowadzenia wyborów
prezydenckich, prace strażaków i mieszkańców gminy przy
umacnianiu wałów w gminie Chotcza i Solec, a także nasza
wspólna akcja pomocy dla poszkodowanych przez powódź
mieszkańców gminy Wilków.
Apel o pomoc dla powodzian wystosowany do mieszkańców gminy spotkał się ze wspaniałą reakcją. Jeszcze raz
się okazało, że jesteśmy wspaniałym, wielkiego serca społeczeństwem, któremu nieobojętna jest tragedia innego człowieka. Spontaniczna akcja zbiórki dla powodzian przyniosła
wspaniałe rezultaty w postaci około czterech ton żywności,
chemii, ubrań a także zabawek i słodyczy, które zawieźliśmy
do gminy Wilków 1 czerwca, a więc w dniu dziecka. Dodatkowo w ostatnich dniach czerwca zebraliśmy z terenu całej
gminy ponad 30 ton zboża, które także zostało dostarczone
do zniszczonych powodzią gospodarstw rolnych gminy Wilków. Pomoc bardzo potrzebna, bo skala zniszczeń i cierpienia
ludzkiego jest nie do opisania. Szczegółowe sprawozdanie ze
zbiórki dla powodzian znajdziecie Państwo na dalszych stronach biuletynu.
W zakresie wydarzeń społeczno-kulturalnych, jesteśmy
już po pikniku rodzinnym „Uczmy się razem, bawmy się
razem” na stadionie w Ciepielowie oraz po gminnym dniu
seniora. Oba zadania zrealizowane zostały ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk,
podczas rozmów w Sejmie RP na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
z którego nasza gmina uzyskała największe w powiecie lipskim dofinansowanie unijnych
inwestycji, Warszawa, 28 maja 2010 r.
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W tym roku czekają nas jeszcze atrakcje na festynie rodzinnym w Bąkowej 29 sierpnia, na festynie ludowym w Wielgiem 5 września oraz 12 września obchody rocznicowe mordu pod Dąbrową wraz z rekonstrukcją historyczną, na które
już dzisiaj serdecznie zapraszam. Strażacy z terenu całej gminy wzięli udział w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę, natomiast sołtysi i radni wzięli udział
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego,
która również odbyła się na Jasnej Górze w Częstochowie.
W szkołach na terenie całej gminy przeprowadzono wszystkie zaplanowane konkursy i zawody szczebla gminnego.
Budżet gminy uchwalony na 2010 r. w związku z wprowadzeniem w trakcie roku nowych inwestycji, a zwłaszcza
w związku z pozyskaniem nowych środków zewnętrznych na
realizację zadań infrastrukturalnych, niemalże na każdej sesji
rady gminy ulegał zmianom. W maju z racji na niespotykaną
wcześniej ilość gminnych inwestycji oraz pozyskanie funduszy nasz budżet przekroczył magiczne 20 milionów zł, co dla
tak niedużej gminy jak nasza jest prawie rekordem świata.
Dla porównania w naszym regionie tyle środków budżetowych mają tylko, z racji na dużą ilość mieszkańców, miasta takie jak Iłża czy Lipsko. Kiedy w 2005 r. obejmowałem
urząd wójta gminy nasz budżet wynosił tylko 11 milionów
zł. Różnica jest jak widać ogromna. Na tegoroczne gminne
inwestycje przeznaczamy już ponad 7 milionów zł.
Jeszcze nigdy w tak krótkim czasie, bo dopiero upływa
pierwsza połowa roku, nie zrealizowaliśmy tak wielu ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji. Wszystkie zaplanowane w tegorocznym budżecie drogi gminne zostały
właściwie już zrealizowane, obecnie trwają prace wykończeniowe związane z wyrównaniem poboczy. Wykonawcy wyłonieni w drodze przetargów publicznych wykonali łącznie
14 nowych dróg, kładąc asfalt na ponad 14 kilometrach za
łączną kwotę ponad 2,5 miliona zł. Na drogi udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 45 tysięcy zł z Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, natomiast w zakresie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 czekamy na unijne dofinansowanie
85% wykonanej drogi relacji Ciepielów – Stare Gardzienice
tj. kwotę 475 tysięcy zł.
Oprócz dróg, ciągle inwestujemy w wodociągowanie naszej gminy. W trakcie realizacji jest już budowa wodociągu
w Świesielicach, budujemy ponad 21 km za kwotę 1,18 miliona zł. Najważniejszą jednak tegoroczną inwestycją w zakresie wodociągowania gminy jest budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w Kunegundowie, na
które to zadanie uzyskaliśmy największe w całym powiecie dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. 25 maja wspólnie z panią skarbnik podpisaliśmy
umowę na realizację tego zadania, na łączną kwotę 1,75 miliona zł. Ten niewątpliwy sukces (oprócz nas tylko Sienno
uzyskało dofinansowanie) z pewnością przybliży nas do
zwodociągowania całej gminy. Dzięki pozyskanym środkom
nasza gmina umocniła się na pozycji lidera wśród gmin powiatu w zakresie pozyskanych środków z Unii Europejskiej.
Jak widać na przekór wszelkim trudnościom, można w czasach kryzysu rozwijać gminę z pożytkiem dla wszystkich jej
mieszkańców.
Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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Realizacja inwestycji 2010
W związku ze wzrostem wydatków na inwestycje
z 5,6 mln do ponad 7 mln zł, a zwłaszcza podpisaniu
umowy na dofinansowanie unijne budowy wodociągu
i stacji uzdatniania wody w Kunegundowie rozszerzyliśmy zakres zaplanowanych na 2010 r. inwestycji.
Wszelkie uchwały budżetowe Rady Gminy w tym zakresie
publikowane są w ogólnodostępnym biuletynie informacji
publicznej, www.bip.ciepielow.pl.

W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG:
1. przebudowa drogi gminnej Świesielice „Kałkowy” – 254 200 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane;

W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW:
1. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciepielów ul. Podłącze – Rekówka –
Świesielice – 1 118 336,78 zł, przetarg publiczny wygrał
Zakład Instalacyjny „Janczes” z Radomia, inwestycja
w trakcie realizacji;
2. budowa stacji uzdatnienia wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową z przyłączami w miejscowości Kunegundów – 1 689 507 zł, z czego 85% stanowi pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
wiejskich 2007–2013 dofinansowanie unijne. Przetarg za
kwotę 1 477 564,59 zł wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Benert i Syn” z Radomia, inwestycja
w trakcie realizacji;
3. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Podgórze – Czerwona – Antoniów – Bielany – Pasieki – 228 300 zł, w związku z rozstrzygnięciem
przetargu na stację uzdatniania wody w Kunegundowie,
do którego ma być podłączony wodociąg rozpoczynamy
działania zmierzające do przeprowadzenia także i tej inwestycji;
4. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Bąkowa – Kochanów – Sajdy – Czarnolas – 65 000 zł,
zadanie ukończone, obecnie dokumentacja została złożona
do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę;
5. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Kawęczyn – Świesielice – 65 000 zł, zadanie w trakcie realizacji.

Jedyna w powiecie lipskim gminna droga ze środków unijnych Regionalnego Programu
Operacyjnego – Ciepielów – Gardzienice Stare – Gardzienice Kolonia

2. przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepielów Kolonia „pod lasem” – 103 600 zł, na drogę uzyskaliśmy dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w wysokości 45 000 zł, zadanie zostało
zrealizowane;
3. przebudowa drogi gminnej przez wieś Stary
Ciepielów „wykup tytoniu” – 50 650 zł, przetarg wygrało
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu, zadanie
zostało zrealizowane;

Wójt Gminy podczas wizytacji realizacji budowy drogi wykonywanej przez Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych ze Zwolenia

Jeszcze niedawno nikt nie wierzył, że w Świesielicach kiedykolwiek może być budowany
wodociąg, dzisiaj staje się to faktem, na zdjęciu pierwszy odcinek wodociągu na Świesielicach „Kałkowach”, w tym miejscu dodatkowo już wybudowaliśmy drogę asfaltową o długości
1500 mb.

4. przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie – 68 500 zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo
Budowlane „Drogbud” z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane;
5. przebudowa drogi gminnej ul. Papuzińskiego
w Ciepielowie – 224 450 zł, wygrało Przedsiębiorstwo
Budowlane „Drogbud” z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane;
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6. przebudowa drogi gminnej Marianki „Nowy
Dwór” – 67 900 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane;

Budowa drogi gminnej Kałków „Pniaki” – Dąbrowa

W tym roku w Ciepielowie wybudowano już cztery nowe nawierzchnie ulic: Szkolną, Papuzińskiego, Witosa, Malczewskiego, obecnie trwa przebudowa ulicy Czachowskiego

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca
Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane;
14. modernizacja ul. Malczewskiego w Ciepielowie –
66 000 zł. Dzięki pozyskanemu na drogi dofinansowaniu,
możliwe stało się wykonanie nawierzchni asfaltowej na
tej ulicy. W marcu tego roku wykonaliśmy prace związane
z wykorytowaniem ulicy, następnie ulicę utwardzono kruszywem. Wcześniej wykonane prace pozwoliły na wykonanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Ostrowca Świętokrzyskiego nawierzchni asfaltowej za
kwotę 36 000 zł;

7. przebudowa drogi gminnej Wielgie „Średnia
Wieś” – 222 000 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane;
8. przebudowa drogi gminnej do Bielan –
INFORMATYZACJA I BUDOWA
121 720 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO:
Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie
1. realizacja projektu przyśpieszenie wzrostu
zostało zrealizowane;
9. przebudowa drogi gminnej Bąkowa – Czarno- konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez
las – 342 940 zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
Drogowych w Zwoleniu, zadanie zostało zrealizowane;
10. przebudowa drogi gminnej Gardzienice Stare wiedzy o Mazowszu;
2. realizacja projektu rozwój elektronicznej ad– Ciepielów – 546 660 zł, przetarg najpierw wygrała firma
z Pruszkowa, która jednak nie przystąpiła w wymaganym ministracji w samorządach województwa mazowieckiego
terminie do podpisania umowy, przez co utraciła wniesio- wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
ne do przetargu wadium, a komisja przetargowa wybrała kolejną ze złożonych ofert i przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Zadanie zostało zrealizowane. Na budowę
drogi jako jedyna gmina w powiecie lipskim
i zwoleńskim uzyskaliśmy dofinansowanie
unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013. Dofinansowanie stanowi 85%
kosztów zadania tj. 475 000 zł;
11. przebudowa drogi gminnej przez
Ranachów „B” – 131 030 zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Zwoleniu, zadanie zostało zrealizowane;
12. przebudowa drogi gminnej Kałków
„Pniaki” – Dąbrowa – 285 360 zł, przetarg
wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Zwoleniu, zadanie zostało zrealizowane;
13. przebudowa drogi gminnej ŁaziCentrum Wielgiego, budowa skalnika i miejsca głównego wypoczynku mieszkańców i gości Wielgiego.
W tym miejscu zainstalowany będzie także pomnik Jacka Malczewskiego i wystawa prac artysty
ska „Zarośle” – 93 550 zł, przetarg wygrało
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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. Obecnie obydwa projekty zostają wdrażane.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
1. rekultywacja gminnego wysypiska odpadów
w Ciepielowie – 188 500 zł, – przetarg wygrała firma „Hydrotechnika” z Kielc. Zadanie po przekazaniu placu budowy zostanie zrealizowane w okresie letnim;
2. dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Wielgiem, Rekówce „Górnej”, Łaziskach „Zamoście”,
Bąkowa „Hektary”, Świesielice „Stara Wieś” – 70 000 zł,
umowa została podpisana, na dzień dzisiejszy zrealizowano
większość z zaplanowanych na ten rok zadań.

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. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z usytuowaniem pomnik Jacka Malczewskiego, ustawieniem ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych,
nasadzeń krzewów ozdobnych.
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. Złożony wniosek został bardzo wysoko oceniony przez
jednostkę oceniającą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Rolnych 2007–2013, po zakończeniu całej procedury
i podpisaniu stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim, przystąpimy do procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje zadanie.

Budowa drogi gminnej Gardzienice Stare – Ciepielów, układanie pierwszej warstwy asfaltu

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:
1. zakup nowszego samochodu pożarniczego dla
jednostki OSP w Bielanach – 10 000 zł, po ogłoszeniu
programu wsparcia dla samorządów gminnych w zakresie
ochrony przeciwpożarowej zostanie złożony odpowiedni
wniosek na zakup samochodu.

Prace przy układaniu kostki brukowej w centrum Wielgiego

Budynek Gimnazjum w Ciepielowie nocą – podświetlenie halogenowe
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VI Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”
12 maja już po raz szósty odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Honorowy Patronat sprawował
Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk, który był jednocześnie
fundatorem nagród. Organizator konkursu to Publiczna Szkoła
Podstawowa w Ciepielowie. Koordynatorami eliminacji ortograficznych były: w kategorii klas I–III pani Małgorzata Rusinowska – wicedyrektor; w kategorii klas IV–VI pani Agnieszka
Kowalska – nauczycielka języka polskiego. Eliminacje gminne
przeprowadzono w gmachu Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie.
Do udziału w VI Gminnym Konkursie Ortograficznym zgłoszono 90 uczestników z następujących szkół: Publiczna Szkoła
Podstawowa w Ciepielowie, opiekunowie: Małgorzata Rusinowska, Agnieszka Kowalska, Ewa Sulima; Publiczne Gimnazjum
w Ciepielowie, opiekunowie: Danuta Wiktorowska, Jadwiga
Broda, Marta Balcerowska; Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, opiekunowie: Monika Hejn, Helena Nowotnik; Publiczna
Szkoła Podstawowa w Wielgiem, opiekunowie: Agnieszka Pietruszka, Alina Niedziela.
Celem konkursu, tak jak w latach ubiegłych, było doskonalenie umiejętności ortograficznych i budzenie wrażliwości na
poprawność pisowni.
Konkurs ortograficzny cieszy się popularnością wśród
uczniów i nauczycieli polonistów gminy Ciepielów. Przystępują
do niego laureaci eliminacji szkolnych konkursów, dlatego poziom umiejętności jego uczestników jest wysoki. Zważając na to,
iż w konkursie uczestniczą szkolni mistrzowie i wicemistrzowie
ortografii, aby wyłonić najlepszych spośród najlepszych zadania
musiały sprawiać uczestnikom znaczną trudność. W tym wyjątkowym dniu uczniowie prezentowali się w galowych strojach
niezwykle dostojnie, panowała podniosła atmosfera. Kiedy wybiła godzina 815 pani dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Ciepielowie dokonała otwarcia i uczestnicy otrzymali zestawy
konkursowe, następnie rozpoczęli zmagania ortograficzne. Każdy miał za zadanie m.in. uzupełnić tekst z lukami, rozwiązać ortograficzny rebus, zagadki i krzyżówkę oraz uzasadnić pisownię
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wyrazów. Zadania były ciekawe i urozmaicone, sprawdzały nie
tylko umiejętności ortograficzne ale i językowe. Mimo bardzo
skomplikowanych tekstów, naszpikowanych trudnymi wyrazami i wyrażeniami, uczniowie zaprezentowali wysoki poziom.
W wyznaczonym czasie, 45 minut, zakończyli pracę nad testami.
Po ortograficznym wysiłku był słodki poczęstunek.
Kulminacyjnym punktem dnia było ogłoszenie wyników.
Na twarzach dzieci widać było napięcie i podekscytowanie. Wójt
Gminy nagradzał zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych, składał gratulacje i wręczał dyplomy oraz pięknie
wydane książki. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie
otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki – książki.
Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” wzbudził
duże zainteresowanie i wyzwolił wiele emocji zarówno wśród
uczniów, jak i nauczycieli. Przygotowanie do konkursu wymagało od nich systematycznej i wytrwałej pracy, która w finale
przyniosła znakomite rezultaty i pozwoliła odnieść sukces. Taka
forma pracy nad poprawnością ortograficzną uczniów to nie tylko ćwiczenia, czasami uciążliwe, ale również wspaniała zabawa,
umożliwiająca sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości,
kształtująca w uczniach współzawodnictwo, a także pozwalająca
na nawiązanie współpracy między szkołami i nauczycielami.
Agnieszka Kowalska, Ewa Sulima
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Największe unijne dofinansowanie
W środkach z Unii Europejskiej każdy wójt naszego powiatu, także i w naszej gminie pokładał nadzieje na szybką realizację najbardziej potrzebnych dla mieszkańców
zadań z zakresu budowy wodociągów, dróg, oświetlenia.
To dzięki tym środkom mieliśmy szybko dogonić Europę, zniwelować nasze braki w infrastrukturze technicznej. Dodatkowo informacje przekazywane przez media o
ogromnej ilości środków, ich ciągłym niewykorzystaniu
podsycały oczekiwania mieszkańców gmin wiejskich na
realizację wyczekiwanych inwestycji.
Niestety obiecywane przez kolejne rządy środki jakoś
nie chciały ujrzeć światła dziennego. Zasadą udzielania
środków unijnych jest najpierw ogłoszenie konkursu, potem złożenie przez gminę wniosku wraz z niezbędną dokumentacją techniczną, zabezpieczenie środków w budżecie
(najpierw wydajemy własne środki, a później zwracamy się
o ich refundację z Unii Europejskiej), następnie jednostka
wdrażająca środki unijne ocenia wniosek, sprawdza naszą
dokumentację na różnych szczeblach, a następnie ogłaszana jest lista gmin z punktacją jaką wnioski otrzymały i
ilością środków – dostają tyko najlepsi, wg punktacji, dla
których starczyło pieniędzy przeznaczonych na realizację
danego programu. Procedura niby prosta i przejrzysta ale
w czasie przedłużająca się niemalże w nieskończoność.
Składając wnioski, do których zawsze byliśmy wcześniej odpowiednio przygotowani z góry musieliśmy za-

Wójt Gminy Artur Szewczyk i Skarbnik Gminy Grażyna Szczodra podpisują umowę o największe dofinansowanie z Unii Europejskiej w powiecie lipskim – łączne koszty finansowe
to 1 766 975 zł. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w Kunegundowie stała się faktem, Warszawa, 25 maja 2010 roku

łożyć, że dopóki nie zostanie rozstrzygnięta procedura
właściwie nie możemy zrealizować zadania, bo przecież
środki unijne stanowią z reguły 75%–85% ogólnego dofinansowania. A procedury oceny i rozstrzygnięcia niemalże
każdego wniosku to okres od dwóch nawet do trzech lat.
Biurokratyzacja niesamowita, uniemożliwiająca małym,
wiejskim gminom ubieganie się o środki unijne, chyba że
mielibyśmy nic nie robić od momentu złożenia wniosku w
oczekiwaniu, że środki kiedyś dostaniemy. Takie są prawidła środków unijnych. Trzeba być bogatą gminą aby móc
zarezerwować swoje środki na złożenie wniosków, które
z czasem być może doczekają się realizacji. My takiego
czasu nie mieliśmy, bo nasze niedostatki w zakresie infrastruktury technicznej były olbrzymie, w szczególności
braki w sieci wodociągowej, przypomnijmy że w 2005 r.
było tylko niespełna 12 km wodociągów w całej gminie.
Trzeba więc było dużych działań przy jednoczesnym jak
największym wykorzystaniu ciągle obiecywanych środków z Unii Europejskiej.
Wnioski składaliśmy na wszystkie z możliwych konkursów. Jednakże jak już ogłaszany był konkurs na realizację zadań unijnych to albo był obwarowany olbrzymią
kwotą minimalną jednostkowego projektu (np. 4 mln zł),
albo był ograniczany tylko do samorządów miejskich lub
samorządów powiatowych. W taki sposób w dużym stopniu ograniczono możliwości ubiegania się o środki unijne

Budowa drogi na odcinku Ciepielów – Stare Gardzienice dofinansowanej w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej
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W tym miejscu już w okresie letnim rozpoczną się prace związane z budową nowoczesnej
stacji uzdatniania wody, która będzie dostarczać wodę do: Kunegundowa, Bąkowej, Kochanowa, Sajdów, Czarnolasu, Podolan, Antoniowa, Podgórza, Czerwonej, Pasiek i Bielan.

gminom wiejskim. Oczywiście ogłoszono także konkursy dla wszystkich gmin na Mazowszu, jednakże środki
zaplanowane na ich realizację były w skali potrzeb gmin
bardzo niewielkie. Do tej pory jakiekolwiek środki unijne
na typowe zadania infrastrukturalne np. na drogi, uzyskały tylko samorządy powiatowe (z reguły po 3 zadania dla
każdego powiat w województwie). Nasza gmina tak jak
sąsiednie gminy i 314 innych z całego Mazowsza wzięła udział w dwóch zasadniczych konkursach dotyczących
budowy dróg z Regionalnego Programu Operacyjnego
2007–2013 oraz w ramach podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007–2013 na budowę wodociągów.
Ubiegaliśmy się także o budowę wodociągów w ramach
ogłoszonego Regionalnego Programu Operacyjnego ale
tam kwotą zaporową było wspomniane minimum wniosku
co najmniej 4 mln zł. Na szczęście nie czekaliśmy na cud
i złożone wówczas wnioski o budowę wodociągów już
zrealizowaliśmy. Zasadniczo jednak wójt postanowił, że
dwa największe projekty przygotowane na potrzeby ubiegania się o środki z UE składamy w ogłoszonych konkursach i walczymy do końca o unijne dofinansowanie.
Pierwszym, najwcześniej ze złożonych wniosków
był wniosek o ubieganie się o sfinansowanie 85% budowy
drogi Gardzienice Kolonia – Stare Gardzienice – Ciepielów. Jak państwa już informowaliśmy najpierw nasza gmina znalazła się na liście gmin, które uzyskały dofinansowanie, potem nasz wniosek w ostatniej chwili odrzucono
ze względów formalnych. Nie poddaliśmy się jednak i od-

Z poezją w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie gościła
poetę z Lipska pana Mariusza Sakowskiego. Urodził się
w Grójcu 23 czerwca 1974 roku. W wieku 17 lat zderzył
się z Siłą, jaką jest Poezja. I tym zajmuje się do dziś. Zadebiutował wierszami o tematyce religijnej w ogólnopolskiej
gazecie „Cogito”. Prezentowane były różnotematyczne
utwory na antenie Polskiego Radia Programu 2 w audycji Ludwika Jeniona „Czas na debiut” w 1997 r. Dotych8

wołaliśmy się do Wojewody Mazowieckiego, który uznał
naszą rację w całości, a procedura oceny wniosku została
powtórzona.
29 czerwca otrzymaliśmy wiadomość o pomyślnym
zakończeniu procedury oceny wniosku i przyznaniu dofinansowania w wysokości ponad 475 000 zł. Na uwagę
zasługuje fakt, że jesteśmy jedyną gminą wśród gmin
powiatu lipskiego i zwoleńskiego, która uzyskała dofinansowanie unijne na budowę dróg ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Priorytetu III Regionalny system transportowy, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Sukces niebywały,
z którego bardzo się cieszymy. Sama droga o łączne długości 4190 mb już została wybudowana za kwotę 912 tys. zł.
Drugim z naszych kluczowych wniosków było zadanie budowy Stacji Uzdatnia Wody wraz z budową sieci wodociągowej w Kunegundowie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017–2013. Na to zadanie
po dwóch latach starań uzyskaliśmy największe w historii naszej gminy, a także wśród gmin naszego powiatu (środki udało się pozyskać jeszcze tylko gminie Sienno) unijne dofinansowanie. Łączne koszty tego zadania
to ponad 1,75 mln zł, zaś umowa w ramach w ramach
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, to kwota 1 689,507 zł.
Umowę w sprawie uzyskanego dofinansowania wójt wraz
z panią skarbnik podpisał już 25 maja 2010 roku. Pozyskane środki umożliwią wybudowanie nowoczesnej stacji
uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów. Stacja będzie dostarczać wodę do
mieszkańców: Bąkowej, Kochanowa, Sajdów, Czarnolasu,
Podolan, Antoniowa, Podgórza, Czerwonej, Pasiek i Bielan. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, który
został ogłoszony bezpośrednio po podpisaniu umowy na
unijne dofinansowanie, umowa na realizację zadania na
kwotę 1 477 564,59 zł została podpisana 01 lipca.
Dofinansowanie naszych zadań z Unii Europejskiej
stało się faktem. Wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć,
tym bardziej, iż na mapie powiatowej jesteśmy jedyną
gminą, która uzyskuje środki pomocowe we wszystkich
możliwych obszarach. Cieszy fakt, iż wykonana ciężka
praca, nieustępliwość, wręcz walka o unijne pieniądze
przynosi wymarzone efekty, dzięki którym znacznie
szybciej w sposób zrównoważony rozwijamy całą naszą gminę.
Kierownik UG Mariusz Borek
czas wydał cztery tomiki poezji: „Dramaty róży”, „Ptaki
i sen” i profesjonalne: „W biegu przed chmurą” (2000 r.),
„Egzamin z tożsamości” (2005 r.). Kilka jego utworów
zostało zaprezentowanych w Antologii Współczesnej Poezji Polskiej „Dojrzewanie w miłości” – Radom 2000 r.
Współpracuje z regionalnym pismem „Życie Powiśla”
zamieszczając różne artykuły, oraz regionalnym radiem
Twoje Radio Lipsko.
W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli goście oraz
czytelnicy biblioteki, łącznie około 30 osób. Na początek

Nasza Gmina – nr 46 /maj–lipiec 2010/

autor przybliżył nam swoją osobę, powiedział, że nie przepada za Adamem Mickiewiczem, ale bardzo lubi Tadeusza
Różewicza oraz Zbigniewa Herberta, a jeden z jego wierszy poświecony był Halinie Poświatowskiej. Poeta zachęcał aby zadawać mu pytania i tak po kilku wierszach
nawiązała się rozmowa ze słuchaczami. Dowiedzieliśmy
się, że „nie pisze o wszystkim bo się nie da”, a wiersz po
napisaniu musi „dojrzeć”.
Tematyka wierszy pana Mariusza jest bardzo różnorodna. Pisze między innymi o tolerancji, kłamstwie, alkoholu,
nadziei, nawet o pogodzie. Zaprezentowany został także

Echa sportu szkolnego
4 maja na obiektach sportowych przy PSP w Ciepielowie odbył się Gminny Turniej Lekkoatletyczny. Zawody
zostały zorganizowane przez Zespół Placówek Oświatowych PSP w Ciepielowie pod patronatem Wójta Gminy
Ciepielów. Wzięły w nim udział reprezentacje szkół podstawowych z Bąkowej, Ciepielowa i Wielgiego.
Zawody sportowe uroczyście otworzyła dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie pani Elżbie-

erotyk oraz wiersz poświęcony katastrofie w Smoleńsku
z 10 kwietnia 2010 r. Autor wspomniał, że najchętniej tworzy w nocy, jak to określił „o porze dla nietoperzy”. Nieraz
pisze po 10–20 wierszy, czasem miewa zastój twórczy, co
jest bardzo męczące. Na zakończenie pan Mariusz Sakowski dostał od poetki pani Marii Sotowicz wiersz pod tytułem „Wena uskrzydlona”, który zaprezentował wszystkim
słuchaczom.
Renata Gołębiowska-Ambrozik,
dyrektor GBP w Ciepielowie

ta Giemza. Po czym rozpoczęła się kilkugodzinna walka
sportowa w dwóch grupach wiekowych: dzieci młodszych
(klasy IV i młodsi) w trójboju lekkoatletycznym, dzieci
starszych (klasy V i VI) w czworoboju lekkoatletycznym.
Rywalizacja sportowa przyniosła następujące rozstrzygnięcia:
Grupa młodsza kategoria dziewcząt: I miejsce –
Roksana Gozdur, PSP w Ciepielowie; II miejsce –
Aleksandra Krzos, PSP w Ciepielowie; III miejsce –
Angelika Firlej, PSP w Bakowej. Grupa młodsza katego-
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ria chłopców: I miejsce – Wojciech Wajs, PSP w Bąkowej;
II miejsce – Emil Sosnowski, PSP w Wielgiem; III miejsce –
Tomasz Wajs, PSP w Bąkowej. Grupa starsza kategoria
dziewcząt: I miejsce – Maja Baryłkiewicz, PSP w Ciepielowie; II miejsce – Sylwia Nowotni, PSP w Wielgiem;
III miejsce – Katarzyna Koszałka, PSP w Bąkowej. Grupa
starsza kategoria chłopców: I miejsce – Kamil Nędzi, PSP
w Bąkowej; II miejsce – Bartłomiej Niziołek, PSP w Bąkowej; III miejsce – Marcin Michalec, PSP w Ciepielowie.
W grupie uczniów starszych oprócz zawodów indywidualnych odbył się również konkurs drużynowy, w którym
zarówno w kategorii dziewcząt i chłopców zwyciężyły
drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie
i awansowały do zawodów powiatowych.
Gminny Turniej Lekkoatletyczny zakończył się uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród.

Szansa na Lepsze Jutro
Od 1 czerwca realizowany jest w naszej gminie po raz
kolejny projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu gminy Ciepielów.
Na dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt.
„Szansa na Lepsze Jutro” Gmina otrzymała 116 902, 08 zł
z czego 12 274,71 zł to wkład własny. Projekt, który był
realizowany w roku ubiegłym został już rozliczony i zakończony. W tym roku mamy nowych 12 uczestników,
którzy podobnie jak w roku ubiegłym zostaną objęci trzema instrumentami aktywnej integracji. Pierwsze szkolenie

odbyło się w Warszawie,
na tygodniowym kursie trwającym od 21–25
czerwca uczestnicy nabywali umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, komunikacji
werbalnej i pozawerbalnej oraz uczyli się asertywności.
Po zakończonym kursie uczestnicy zwiedzali Warszawę.
W ramach projektu uczestnicy zostaną skierowani na kursy zawodowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji
zawiązanych z możliwością wykonywania określonej pracy. Szkolenia zostaną dobrane zgodnie z predyspozycjami
uczestników oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany jest do końca grudnia 2010 r.
Aneta Dudek – Kierownik GOPS

Pamiątkowa fotografia z ukończenia poprzedniego programu unijnego w ramach Kapitału Ludzkiego realizowanego na terenie naszej gminy
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VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
Ponad osiemdziesiąt osób z gminy Ciepielów pojechało do Częstochowy by wziąć udział w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Pielgrzymka organizowana jest co 5 lat. Także i w tym roku wójt
gminy zapewnił udział w pielgrzymce wszystkim zainteresowanym strażakom z naszej gminy, dzięki czemu nasi
strażacy kolejny raz stanowili największą reprezentację
w powiecie. Pielgrzymka jest wielkim świętem dla zawodowych i ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju.
Na jasnogórskie spotkanie przyjechało ponad 50 tysięcy
osób – strażaków z OSP i PSP. W czasie pielgrzymki miał
miejsce niezwykły koncert – 150 strażackich orkiestr dętych, grupujących 7 tys. osób, wystąpiło we wspólnym
repertuarze. W imieniu klasztoru zgromadzonych powitał
przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski. Dziękował strażakom za obecność w sanktuarium, przywiązanie do wiary
i tradycji, a także za każde uratowane życie i mienie oraz
służbę, bez której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie
struktury miast i miasteczek. Mszę celebrował metropolita
gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głodź. Część homilii
abp Głódź poświęcił patronowi strażaków – św. Florianowi, który w Polsce cieszy się szczególnym kultem. Metropolita przekonywał, że podobnie jak on, także każdy
strażak musi być człowiekiem zasad, poświęcenia i ofiary.
Hierarcha zauważył, że dzisiaj strażacy nie tylko gaszą po-

żary, ale są też wzywani do wypadków, katastrof i klęsk
żywiołowych. By wykonywać taki zawód, trzeba odwagi i poświęcenia; strażacy dają poczucie bezpieczeństwa
i nic dziwnego, że cieszą się uznaniem w badaniach opinii
publicznej – mówił. „Zawodowa, jak i ochotnicza straż
pożarna to nerw struktury państwa, nerw trwały, mocny
potrzebny, wiążący (…). Wszyscy cenią wasze zaangażowanie i coraz większy profesjonalizm w ratowaniu ludzi
i zagrożonego mienia, waszą gotowość i wierność” – zaznaczył metropolita.
Podczas Mszy Świętej strażacy odnowili swoje ślubowanie:
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„Najświętsza Maryjo Panno Bogurodzico Dziewico,
My Polacy, Strażacy – Ratownicy zebrani dziś u Twego
Tronu na Jasnej Górze, składając korny hołd i dziękczynienie, polecamy Twojej Matczynej Opiece naszą służbę
strażacką.
Jednocześnie ślubujemy: Wiary ojców dochowywać
– ślubujemy!
Życia i mienia naszych Braci ze wszystkich sił bronić
– ślubujemy!

Cnoty Rycerskie Naszego Patrona św. Floriana naśladować – ślubujemy!
Dla dobra Ojczyzny ze wszystkich sił pracować – ślubujemy!
Tak nam dopomóż Bóg i Najświętsza Królowo Polski – Maryjo!
Także wicepremier Waldemar
Pawlak, który jest prezesem Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych, zwrócił uwagę, że
tegoroczna pielgrzymka odbywa się
w chwili szczególnej: „W chwili, kiedy tak wielu pielgrzymów do katyńskiego lasu rozsiało tę pamięć o Katyniu po Polsce, po Europie, w każdym
miejscu” powiedział. Kulminacyjnym
punktem uroczystości było zawieszenie w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej Ryngrafu Pożarnictwa Polskiego. Przedstawia on na tle odlanej w metalu
mapy Polski, sylwetkę klasztoru jasnogórskiego, Matkę Boską Częstochowską z Dzieciątkiem i strażacki kask otoczonym liśćmi wawrzynu.
Na pamiątkę wspólnego udziału w pielgrzymce wójt
gminy przekazał wszystkim jednostkom Ochotniczej Straży
Pożarnej wizerunek patrona strażaków Świętego Floriana
(poświęcony na Jasnej Górze) oraz pamiątkową statuetkę.

Uczymy się razem, bawimy się razem
Niedziela, 6 czerwca, zapewne na długo pozostanie
w pamięci mieszkańców gminy Ciepielów. W tym dniu
odbyła się impreza plenerowa podsumowująca działania
realizowane w ramach projektów prowadzonych z funduszy PPWOW „Uczymy się razem, bawimy się razem”,
której organizatorami byli Wójt Gminy w Ciepielowie oraz
Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Imprezę plenerową zorganizowano
z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci z gminy.
Punktualnie o godzinie 1400 pan Artur Szewczyk Wójt
Gminy i pani Elżbieta Giemza dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych rozpoczęli imprezę, powitali przybyłych
gości. Szczególnie ciepłe słowa skierowali do najmłodszych uczestników, życząc im wielu radosnych chwil spędzonych w gronie bliskich.
Impreza plenerowa była okazją do zaprezentowania
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uczniowskich talentów. Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowywali występy w ramach dodatkowych
zajęć lekcyjnych finansowanych z PPWOW. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi, czyli przedszkolaki i przedstawiły
taniec „Koziorajka”. Następnie małe solistki wdzięcznie
prezentowały utwory dziecięce: Emilka Kaca zaśpiewała
piosenkę „Puszek okruszek”, Iza Górska „Bajeczki”, zaś
Wiktoria Małecka „Majową piosenkę”. Dzieci zostały
przygotowane przez nauczycielki przedszkola i klasy „0”
pod kierunkiem pani Małgorzaty Skoczylas-Sokół. Radosne i pełne dziecinnej beztroski występy najmłodszych
przykuły uwagę widzów i sprawiły, że na wielu twarzach
zagościł uśmiech.
Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursów przeprowadzonych w ramach realizacji
projektu. Wręczono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Zabytki naszej gminy” oraz konkursu „Rękodzieło ludowe”. Uczniowie ZPO
w Ciepielowie
podziękowali
Arturowi Szewczykowi za pozyskanie środków finansowych
z Programu Integracji Społecznej, dzięki którym dzieci z całej
gminy mogły spędzić radosny
dzień. Pani Dyrektor powitała
uczestników rajdu rowerowego,
którzy zmęczeni, ale pełni wra-
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żeń wrócili z wyprawy po naszej
gminie.
Podczas imprezy można było
oglądać pokonkursowe wystawy rękodzieła ludowego i prace plastyczne przedstawiające
zabytki gminy. Wszyscy goście
mieli możliwość podziwiania
malarstwa rodzimych artystów.
Swoje prace prezentowały panie
Małgorzata Piasecka, Agnieszka
Kowalska z Ciepielowa i Marta
Skoczylas z Kałkowa. Pan Mirosław Fundowicz z Ciepielowa po raz pierwszy wystawił swoje piękne rzeźby. Na
stoisku regionalnym umieszczone były prace pań Jadwigi Bańcerowskiej z Kałkowa – koronkarstwo i Krystyny
Chameli z Dąbrowy – figurki z pestek. Dzieła naszych
twórców cieszyły się zainteresowaniem wśród oglądających wystawy.
Organizatorzy, poza ucztą duchową, zatroszczyli
się również o przyjemności dla podniebienia. Rodzice
uczniów szkoły podstawowej przygotowali przepyszne
wypieki oraz potrawy regionalne, tak rzadko przygotowywane obecnie w naszych domach. Można było skosztować porki, kapuśniaków, pierogów, pazibrody czy kapusty
z grochem. Wszystkie potrawy brały udział w konkursie
o „Puchar Wójta Gminy Ciepielów”. Panie, które przyrządziły najsmaczniejsze potrawy regionalne otrzymały
z rąk Wójta nagrody: I miejsce zajęła pani Justyna Woźna
ze Starego Ciepielowa, która przygotowała kluski śląskie
z roladami; II miejsce – pani Dorota Pajączkowska z Ciepielowa za kapustę z pieczarkami; III miejsce – pani Krystyna Chamela z Dąbrowy, która przygotowała krokiety.
Wyróżnienia przyznano paniom: Monice Ciosek ze Starego Ciepielowa, która przygotowała porkę; Agnieszce Kapciak ze Starego Ciepielowa, która przygotowała kapustę
z grochem; Iwonie Gębce z Kałkowa, która przygotowała
kapuśniaki.
Na scenie trwały prezentacje szkolnych talentów.
Uczniowie klasy V szkoły podstawowej w Ciepielowie
zaprezentowali scenkę teatralną „Baba Jaga u dentysty”
przygotowaną pod kierunkiem pań Urszuli Górskiej i Marianny Zięby. Dzieci wykazały się talentem aktorskim, zaś
wielu widzów z przerażeniem myślało o kolejnej wizycie
u stomatologa.

Jako kolejni uwagę widzów przykuli uczniowie klasy
I przedstawiający układ taneczny „Łąka” i „Polka”, przygotowany pod kierunkiem pań Marionaty Mordak i Małgorzaty Synderowskiej. Dzieci rytmiczne i z wielką gracją
wykonywały kolejne figury taneczne. Dorośli podziwiali
ich talent i kołysali się w rytm rozbrzmiewającej muzyki.
Każdego dnia pochłonięci trudami codziennego życia,
często nie zauważamy komizmu otaczającego nas świata. Inne spojrzenie na życie zaprezentowali w humorystycznych scenkach „Nasza telewizja” uczniowie klasy
VI przygotowani przez panie Agnieszkę Kowalską i Ewę
Sulimę oraz w występie kabaretowym „Grunt to rodzinka” uczniowie gimnazjum przygotowani przez panie Annę
Marek i Danutę Wiktorowską. Pełne humoru teksty, a także wspaniała gra młodych aktorów rozbawiły widownię.
Między kolejnymi występami uczniów, na scenie pojawiał się chór szkolny prowadzony przez panią Małgorzatę
Kominek. Chórzyści z wielką energią i zaangażowaniem
zaśpiewali znane piosenki. Swym optymizmem zarażali
zgromadzoną publiczność, bo przecież z piosenką łatwiej
iść przez życie.
Następnym punktem imprezy był pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu czirliderek. Swoje umiejętności taneczne i akrobatyczne zaprezentowały dziewczęta
z gimnazjum, które ćwiczyły pod kierunkiem pani Marty
Gawin-Kwapisiewicz.
Po przedstawieniu układu tanecznego, nadszedł czas
na występ solistek. Miłośnikom muzyki czas umiliły dwie
wokalistki, które przygotowywała pani Małgorzata Kominek. Paulina Sulima – uczennica z gimnazjum wykonała
piosenkę „Nie zadzieraj nosa”, zaś Weronika Siepietowska – uczennica szkoły podstawowej zaśpiewała „Taniec
w deszczu”. Publiczność po wysłuchaniu piosenek nie
szczędziła braw.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się dwa pokazy gimnastyczne gimnazjalistek, które przygotowywały się
do pod czujnym okiem pani Agnieszki Dygas i pana Mirosława Czapki.
Ogromny wachlarz zaprezentowanych
figur budził podziw wśród oglądających. Trudne akrobacje zachwyciły
wszystkich gości i zostały nagrodzone
gromkimi brawami.
Prezentacje działań uczniów zakończył występ chóru z Publicznej
13
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Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Uczniowie
zaśpiewali trzy piosenki: „Czy ten Pan i Pani”,
„Rzeka marzeń” i „Słodki rock and roll”. Umiejętności wokalne naszych chórzystów są na wysokim
poziomie, a duże brawa, które otrzymali śpiewacy,
są dla nich najważniejsze. Wszystkie dzieci występujące na scenie otrzymały upominki.
Dla wszystkich uczestników imprezy plenerowej przygotowano szereg atrakcji.
Program artystyczny przewidziano
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
więc każdy mógł znaleźć dla siebie
coś interesującego. Zabawę urozmaicił duet wokalny, który prezentował różnorodny repertuar, porywając za każdym razem widownię
do śpiewu, a nawet do tańca. Ciekawy program przedstawili też artyści
cyrkowi, przenosząc nas w świat
magii, czarów i tajemnic. Odważni
spróbowali swoich sił w karaoke,
mogliśmy więc posłuchać znanych
piosenek w nieco innym wykonaniu. Atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, były zabawy i konkursy, w których można było wygrać
upominki.
Niezapomniane chwile dzieci
spędziły na dmuchanym zamku,
zjeżdżalni, konikowej i łańcuchowej
karuzeli oraz w suchym basenie z piłeczkami. Wszystkie wymienione atrakcje były za darmo.
W takim miejscu nie mogło także zabraknąć stoiska
z domowymi ciastami, kawą i herbatą. Można było również kupić lody, obwarzanki, watę cukrową, popcorn i inne smakołyki.
Impreza plenerowa była bardzo udana. Każdy z przybyłych znalazł dla siebie coś atrakcyjnego. Dzięki panu
Wójtowi i pani Dyrektor ZPO, nauczycielom, rodzicom
i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że impreza mogła się odbyć, zaproszeni goście i cała społeczność
lokalna mieli szansę spędzić wyjątkowe niedzielne popołudnie z najbliższymi.

Agnieszka Kowalska, Ewa Sulima
14
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Historia i kultura Żydów w Polsce
Magda Mejzner z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Lipsku została laureatką wyróżnienia
IX edycji konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”.
Praca konkursowa „Ciepielów na styku dwóch kultur”
zawiera historię osadnictwa Ciepielowa, rozwój demograficzny miasteczka, notki o Żydach (Ezechiel Taub),
ważniejsze obiekty kultu, historie z czasów okupacji i informacje bieżące (budowa pomnika, film). Wartość pracy
podniosły liczne materiały źródłowe udostępnione przez
pana Artura Szewczyka Wójta Gminy Ciepielów. Konkurs organizowany jest przez Fundację Shalom pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego, a także Ministerstwa
Edukacji Izraela. Nad jego przebiegiem czuwa Komitet
Organizacyjny, któremu przewodniczy prof. Feliks Tych.
Konkurs zrealizowano dzięki dotacji: Ministra Edukacji
Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Narodowego Centrum Kultury. Projekt dofinansowała
Fundacja Kronenberga działająca przy CITI Handlowy.
Zasadniczym celem konkursu jest poznanie bogatej historii i kultury żydowskiej, jej wkładu i miejsca w dziejach
społeczeństwa i państwa polskiego w ciągu wieków wspólnej historii, a także kształtowanie otwartości myślenia,
uznania i poszanowania kultury i tradycji wielonarodowego Państwa Polskiego. Zadaniem uczniów było odszukanie śladów pozostawionych przez żydowskich mieszkańców ich rodzinnych stron lub innych, wybranych miejsc,
związanych z żydowską obecnością historyczną, wydobycie z zapomnienia świadectw tej obecności, sięgnięcia
po pamięć ludzi starszego pokolenia, którzy pamiętają
swych żydowskich sąsiadów. Na podstawie swoich badań
uczniowie pisali prace konkursowe. W tegorocznym konkursie wzięło udział ponad dwa tysiące uczniów. Powoła-

na przez Komitet Organizacyjny Konkursu komisja centralna złożona z pracowników naukowych Żydowskiego
Instytutu Historycznego, Katedry Judaistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dokonała oceny nadesłanych prac. Jury
postanowiła nagrodzić 103 uczniów nadając im status finalistów, w tym 14 z Mazowsza. Eliminacje centralne odbyły się w Warszawie w dniach 24–25 kwietnia. Każdy finalista musiał wykazać się znajomością tematyki konkursu
na podstawie literatury podstawowej, wypowiedzieć się na
temat minimum trzech wybranych lektur z literatury uzupełniającej oraz obronić przygotowaną pracę konkursową.
O ostatecznym wyniku decydowała łączna ocena z pracy pisemnej oraz odpowiedzi ustnej w finale centralnym.
Organizatorzy przewidzieli dla laureatów cenne nagrody.
Laureaci I stopnia wyjadą na wycieczkę do Izraela. Ponadto dziewięciu laureatów I i II stopnia otrzymało indeksy na
kierunki historia i filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim oraz na kierunku judaistyka na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Pozostali laureaci wyróżnienia, wśród nich
Magda, otrzymali cenne nagrody rzeczowe.
Mieczysław Mejzner

Samorządowcy na Jasnej Górze
W niedzielę, 23 maja radni, sołtysi oraz pracownicy
samorządowi Gminy Ciepielów wzięli udział w 17 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę. Pielgrzymka zbiegła się w czasie z obchodami
20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Głów-

nym punktem pielgrzymki była msza święta odprawiona w Kaplicy Matki Bożej w intencji samorządów przez
Ks. Inf. Ireneusza Skubisia, Redaktora Naczelnego tygo15
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dnika „Niedziela”. Wsłuchując się uważnie w słowa duchownego mogliśmy zastanowić się nad realizacją w życiu
nauk Ojca Świętego Jana Pawła II odnośnie przestrzegania
zasady sumienności wobec siebie i innych, poszanowania
drugiej osoby, wychowywania w duchu patriotycznym
młodego pokolenia, roli samorządu terytorialnego w roz-

woju tzw. „Małych Ojczyzn”. Po mszy samorządowcy
zwiedzili wraz z przewodnikiem sanktuarium Maryjne.
W godzinach popołudniowych w pełni doznanych wrażeń
duchowych i estetycznych z pełną wiarą w dalszy rozwój
i właściwe kształtowanie samorządności dla dobra człowieka pielgrzymi powrócili do Ciepielowa.

„Tańczące pędzle” – inspiracje życiem i twórczością
Fryderyka Chopina
W tym roku mija dwusetna rocznica urodzin wielkiego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina.
W związku z tym w kwietniu uczniowie Publicznego Gimnazjum wzięli udział w konkursie plastycznym poświęconym wybitnemu muzykowi. Inspiracją do wypowiedzi
plastycznych uczniów było zarówno życie, jak i twórczość
Fryderyka Chopina. Cele konkursu: przybliżenie młodzieży postaci kompozytora, popularyzacja jego twórczości,
kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku wobec
wielkiego Polaka, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej młodzieży oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów.
Prace oceniane były przez komisję konkursową. Nagrody,

I miejsce – Mateusz Suwała, klasa I

16

I miejsce – Dominika Miller, klasa II

zgodnie z regulaminem, przyznano w trzech kategoriach:
Klasy pierwsze: I miejsce Małgorzata Małaczek, II miejsce
Karolina Łyszczarz, III miejsce Monika Boroch. Wyróżnione zostały prace Justyny Miller, Patrycji Wajs, Magdy
Jamka, Katarzyny Małaczek. Klasy drugie: I miejsce Dominika Miller, II miejsce Natalia Siepietowska, III miejsce
Edyta Pękala. Wyróżnienia otrzymali: Sylwia Troks, Woj-

I miejsce – Małgorzata Małaczek, klasa III

II miejsce – Natalia Szepietowska, klasa II
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ciech Markowski, Iwona Maziarz. Klasy trzecie: I miejsce
Mateusz Suwała, II miejsce Katarzyna Góraj, III miejsce
Iza Drąg. Wyróżnienia przyznano: Milenie Greli i Pawłowi Sitek.
Prace konkursowe prezentowały wiele różnorodnych
tematów związanych z życiem i twórczością Fryderyka
Chopina, wśród nich uczniowie przedstawiali najczęściej:
dzieciństwo i młodość (pobyt na wsi, edukacja muzyczna przyszłego kompozytora, pierwsze występy), portrety,

prace plastyczne, będące ilustracjami konkretnych utworów muzycznych. Dzieła wykonane były w różnych technikach plastycznych: malarstwo, rysunek, wydzieranki,
wyklejanki, kolaż.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się podczas apelu szkolnego 10 maja. Uczniowie
z rąk pana Wójta otrzymali gratulacje i piękne nagrody
książkowe.
Marzena Nowakowska

Gminny Konkurs Recytatorski
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Mały człowiek dużo potrafi”. Wzięło w nim udział 24 dzieci. Spotkanie
rozpoczęły Renata Gołębiowska-Ambrozik,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie oraz Małgorzata Skoczylas-Sokół,
dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie. W komisji zasiadły emerytowane
nauczycielki: panie Danuta Hyc oraz Celina
Wójcicka, a prowadzącymi konkurs były nauczycielki: panie Beata Mordak oraz Agnieszka Guzek. Na konkursie obecne były dzieci
z wszystkich placówek przedszkolnych i zerówek z naszej gminy oraz rodzice.

Wiersze recytowali: grupa 3-latków – Dawid
Bartos, Aleksandra Mordak i Julia Dygas; grupa
4-latków – Julia Przepiórka, Szymon Wieczorek, Małgorzata Łukaszuk, Izabela Dygas i Jakub
Wierzbicki; grupa 5-latków – Emilia Kaca, Izabela Górska, Mikołaj Małaczek, Jakub Wiktorowski,
Gabriela Zając, Jakub Niedziela i Mateusz Szczerba; grupa 6-latków – Dawid Ciepielewski, Patryk
Kruszewski, Monika Szewczyk, Karol Hamerski,
Olga Bielecka, Wiktoria Małecka, Amelia Bojanowski, Izabela Jeruzal i Natalia Chmielewska.
Laureatami konkursu zostali: Dawid Bartos,
Amelia Bojanowski, Natalia Chmielewska, Izabela Dygas, Izabela Górska, Emilia Kaca. Wszystkie
dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomami, nagrodami książkowymi oraz
maskotkami.
Renata Gołębiowska-Ambrozik
dyrektor GBP w Ciepielowie
17
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Wodociąg i droga w Świesielicach
Budowa wodociągu w Świesielicach z uwagi na duże
długości sieci wodociągowej została podzielona na dwa
etapy. Pierwszy etap Ciepielów – Rekówka – Świesielice, po wcześniej wykonanych podkładach geodezyjnych,
projekcie technicznym i uzyskaniu pozwolenia na budowę
właśnie jest realizowany, drugi etap Świesielice – Kawęczyn jest w fazie zakończenia prac projektowych. Łączna
długość wodociągu wyniesie ponad 40 kilometrów.
Obecnie realizowane zadanie nowsi nazwę: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości
Świesielice etap II zad. I” – wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości: Świesieli-

ce (oraz Ciepielów „ul. Podłącze”, Rekówka) wg zakresu
określonego w dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: φ 110 mm –
L = 5 568 m, φ 160 mm – L = 7 900 m, φ 220 mm –
L = 2 328 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi
15 796 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: φ 40 mm – L = 4 923 m, φ 50 mm – L = 570 m.
Łączna długość przyłączy L = 5 493 m. Zostanie wykonanych około 132 przyłączy do poszczególnych posesji.
Na powstałej sieci wykonane zostaną 44 hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem
dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem
spełniającym aktualne normy i uwarunkowania.
Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został: Zakład Instalacyjny „JANCZES” Sp. j.
Jan Podymniak, Czesław Janicki, ul. Chorzowska 12,
26-600 Radom – za kwotę 1 118 336,78 zł. W przetargu
oferty złożyło 4 wykonawców.
Budowa wodociągu zbiegła się w czasie z przebudową
drogi gminnej w Świesielicach „Kałkowach” o długość
1 500 m, która objęła następujące prace: roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym, koryta o głębokości 10 cm przy użyciu
równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego
(1 500 mb x 3,60 m), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm, szer. 3,6 m (1 500 mb
x 3,60 m x 0,1 m), mechaniczne wykonanie warstwy wy18
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równawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (1 500 mb x 3,6 m) =5400 m2,
mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm
z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 1500 mb
x 3,5 m = 5 250 m2, znaki drogowe okrągłe foliowane
B-33 (40) szt. 1, B-18 (10 t) szt. 1, słupki stalowe do znaków
o śr. 50 mm, znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt. 1),
uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych
(1 500 mb x 1,00 m) x 2. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. – za kwotę
248 184,60 zł. W przetargu oferty złożyło 4 wykonawców.

Gminny Turniej Piłki Siatkowej i Gimnazjada Lekkoatletyczna
czyli, jak gimnazjaliści świętowali Dzień Dziecka

1 czerwca w naszej szkole odbył się Gminny Turniej
Piłki Siatkowej i Gimnazjada Lekkoatletyczna pod patronatem Wójta Gminy. Organizatorem byli Dyrektor Publicznego Gimnazjum oraz nauczyciele wychowania fizycznego: K. Balcerowski, M. Czapka, P. Siebyła. Uczestnikami
zawodów byli wszyscy uczniowie PG w Ciepielowie.
W turnieju piłki siatkowej i dyscyplinach lekkoatletycznych udział brali reprezentanci poszczególnych klas.
Impreza miała na celu integrację uczniów szkoły, rozwijanie ducha sportowej rywalizacji, popularyzację i promocję siatkówki jako sposobu aktywnego wypoczynku
oraz upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia
wśród młodzieży. Dzięki niej również możliwe było wzajemne poznanie uczniów, nauczycieli i wychowawców
w sytuacji innej niż codzienne zajęcia lekcyjne w budynku
szkolnym.
Od marca odbywały się rozgrywki międzyklasowe
w ramach Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej, w których
uczestniczyły drużyny dziewcząt i chłopców. Podczas obchodów Dnia Dziecka odbyły się mecze finałowe.
W klasyfikacji końcowej turnieju piłki siatkowej wśród
dziewcząt zwyciężyły drużyny: pierwsze miejsce – klasa

III c, drugie miejsce – klasa I, a trzecie miejsce – klasa
II d, wśród chłopców: pierwsze miejsce – klasa III c, drugie miejsce – klasa III a, trzecie miejsce – klasa I b.
Zwycięzcami w konkurencjach lekkoatletycznych zostali:
bieg na dystansie 1000 m chłopców: 1. Piotr Mazurek,
2. Piotr Rosiak, 3. Patryk Niedziela
bieg na dystansie 600 m dziewcząt: 1. Małgorzata Małaczek, 2. Aneta Lenart, 3. Eliza Wężykowska
bieg na dystansie 300 m chłopców: 1. Michał Niedziela,
2. Łukasz Duliasz, 3. Mateusz Niziołek
bieg na dystansie 300 m dziewcząt: 1. Olga Fijałkowska,
2. Kinga Nachyła, 3. Aleksandra Szczodra
bieg na dystansie 60 m chłopców: 1. Piotr Asendy, 2. Konrad Paszkiewicz, 3. Konrad Lewandowski
bieg na dystansie 60 m dziewcząt: 1. Eliza Wężykowska,
2. Karolina Łyszczarz, 3. Katarzyna Skoczylas.
Rywalizacji towarzyszyły ogromne emocje. Jedni zaciekle i ostatkiem sił walczyli o wygraną, godnie reprezentując swoje zespoły klasowe, inni zaś nie żałowali
im dopingu. Świetnej zabawy nie popsuł nawet niespodziewany deszcz. Miłym dopełnieniem zmagań stały się
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smakowite kiełbaski z grilla sponsorowane przez Radę
Rodziców, a przygotowane przez pracowników obsługi naszej szkoły. Podstawowym założeniem, które przyświecało organizatorom i sponsorowi Gminnego Turnie-

ju Piłki Siatkowej i Gimnazjady Lekkoatletycznej było
stworzenie imprezy będącej przede wszystkim okazją do
wspólnej wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu przy
jednoczesnym uwzględnieniu aspektu wychowawczego. Udział w zawodach, wzajemna rywalizacja w duchu
fair play czy przełamywanie własnych słabości podczas
zawodów z pewnością budują poczucie własnej wartości
ucznia. Tegoroczna Gimnazjada była imprezą integrującą
młodzież. Dzięki niej uczniowie mogli wspólnie przeżywać sukcesy oraz dzielić radość podczas wręczania przez
Panią Dyrektor nagród, których sponsorem był Pan Wójt.
Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za ufundowanie
pucharów i medali, którymi mogą się chlubić zwycięzcy
poszczególnych konkurencji. Sympatyczne wspomnienia
zaś pozostaną wszystkim uczniom i nauczycielom.
Jadwiga Broda

„Szanujemy tradycje i nasze zwyczaje…”
W ramach realizacji projektu PPWOW w PSP w Bąkowej dotyczącego zorganizowania Izby Regionalnej 7 maja
odbyło się spotkanie z panią Joanną Tęcza z Domu Kultury w Zwoleniu.
Tematyką spotkania były obrzędy i zwyczaje ludowe
związane z okresem wielkanocnym. Swą barwną opowieść pani Joanna przeplatała przyśpiewkami, pokazem
rekwizytów, co bardzo pobudzało zaciekawienie uczniów.

W Izbie Regionalnej, którą organizujemy w naszej szkole
pani Joanna objaśniła młodszym dzieciom przeznaczenie
zgromadzonych tam przedmiotów, snuła opowieści o dawnym życiu mieszkańców wsi naszego regionu. Spotkanie
upłynęło w miłej, sielskiej atmosferze.
Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy 29 sierpnia na uroczyste otwarcie Izby Regionalnej podczas gminnego festynu.
Zofia Pastuszka

Stypendia wypłacone
Już zostały wypłacone stypendia szkolne o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca 2010 roku.
Przypominamy, że polegają na refundacji poniesionych
wydatków przez wnioskodawcę na podstawie imiennych
rachunków lub faktur. Stypendia te mają na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie
pokonywania barier dostępu do edukacji uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Rada Gminy
w Ciepielowie uchwaliła regulamin, według którego nastąpiła ocena złożonych wniosków a następnie wypłata
stypendiów.
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W tym roku z uwagi na zmianę przepisów, Gmina ze
swojego budżetu musiała dożyć 20% środków na wypłatę stypendiów socjalnych. Do tej pory ta forma pomocy
była w całości finansowana z budżetu państwa. Taka nieoczekiwana zmiana przepisów spowodowała opóźnienia
w wypłacie stypendiów. Pomocą materialną objętych zostało 373 uczniów. Wypłacono stypendia o łącznej wartości 92 516,71 zł z czego 20% pochodzi z budżetu gminy.
Każdy uczeń otrzymał 253,50 zł. stypendium.
Aneta Dudek – Kierownik GOPS
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Dzień Seniora

W niedzielę 27 czerwca odbył się gminny Dzień Seniora. Uroczystość, zrealizowana została przez Gminną
Bibliotekę Publiczną ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Coroczne święto seniorów rozpoczęło się od mszy odprawionej w Kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie w intencji
wszystkich emerytów, rencistów i osób chorych. Po mszy,
dalsze obchody rozpoczęto w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum. Zebranych seniorów i zaproszonych
gości przywitała dyrektor GBP pani Renata GołębiowskaAmbrozik, która życzyła seniorom wszystkiego co tylko
najlepsze. Pani dyrektor poinformowała o zrealizowanych
przez Gminną Bibliotekę zadaniach dla seniorów w roku
ubiegłym oraz planach działania na bieżący rok. Następnie
głos zabrał wójt gminy Artur Szewczyk, który złożył seniorom w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców
życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. „Jesteście dla
nas wyjątkowo ważni i bardzo nam potrzebni” – powiedział wójt na zakończenie, a na ręce pani Krystyny Małaczek z Łazisk, przewodniczącej naszych seniorów złożył
kwiaty. Po złożeniu życzeń wójt podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji święta, przede wszystkim pani dyrektor Renacie Gołębiowskiej-Ambrozik, która
pomimo wielu swoich zawodowych obowiązków znajduje
czas aby dla naszych wspaniałych seniorów organizować
spotkania, wycieczki. Tacy młodzi ludzie jak pani dyrektor, dbający o najstarszych naszych mieszkańców to znak
naszej wrażliwości społecznej dzisiaj i bardzo dobry prognostyk na przyszłość, powiedział wójt dziękując za organizację święta dyrektor GBP. Następnie głos zabrała przewodnicząca Koła Seniorów pani Krystyna Małaczek

„Dzień seniora, to takie miłe spotkanie wszystkich
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Witam wszystkich, w imieniu Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, zaproszonych gości. Witam serdecznie
wszystkich członków związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tych z większym stażem, jak i tych, co z nami są
pierwszy raz. Otwierając naszą uroczystość nie możemy
zapomnieć o tych co odeszli od nas, w tym roku zmarło
5 osób, między innymi zmarł Franciszek Bańcerowski,
działacz naszych związków, więc proszę powstać uczcimy
Ich chwilą ciszy – dziękuję. W imieniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów i własnym dziękuję Panu Wójtowi Arturowi Szewczykowi za sponsorowanie naszej uroczystości
z pozyskanych środków finansowych z Unii Europejskiej.
Naprawdę trzeba podkreślić, że mamy dobrego gospodarza gminy, którego nam inne gminy zazdroszczą, Pan Wójt
naszej gminy, Artur Szewczyk troszczy się o wszystko
i o wszystkich. Pamięta też o nas Emerytach. Mieliśmy zeszłego roku wycieczkę do Ojcowa i Krakowa, którą sponsorował Pan Wójt ze Środków Funduszu Europejskiego,
z wycieczki wszyscy byli bardzo zadowoleni i bardzo pro-
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simy Pana Wójta o wycieczkę, bo jest obiecana, na pewno
będzie zrealizowana. A co więcej dobrego Pan Wójt zrobił
dla całej gminy to wszyscy wiecie, nie będę wymieniać, co.
W przyszłych wyborach Wójt będzie miał większe poparcie na kolejną kadencję od członków naszych związków
Kombatantów B.Ch. Emerytów. Dziękuję Pani Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie Pani Rena-

cie Gołębiowskiej-Ambrozik za zorganizowanie nam spotkania przy herbatce. Dziękuję Księdzu Proboszczowi za
odprawienie mszy świętej o zdrowie Emerytów i wsparcie
duchowe. A teraz odnoszę się do członków związku Emerytów i Rencistów, że nie wszyscy członkowie opłacają
składki do czego są zobligowani, przez złożenie deklaracji
członkowskiej. Więc proszę jeszcze raz o wpłacanie składek do skarbnika Pana Ciszka obecnego na sali. Kończąc
dziękuję za wysłuchanie, powitania i krótkiej informacji
o dzisiejszej uroczystości. Życzę Wam dobrego zdrowia.
Szczęśliwych i dobrych dni w całym roku. Żeby nikt nie
chorował, żebyśmy się wszyscy spotkali w 2011 roku.
Wszystkiego najlepszego na 100 lat. Dziękuję.”
Po wystąpieniu pani przewodniczącej, pani dyrektor
GBP zaprosiła wszystkich na wysłuchanie występu zespołu ludowego „Po co ci to?” z Wielgiego. Wszyscy zebrani
bawili się przy przyśpiewkach ludowych, a po uczcie dla
ducha, przyszedł czas na posiłek i spotkanie koleżeńskie
przybyłych seniorów.

Bliżej i szybciej do Bąkowej
Jedną z największych tegorocznych drogowych inwestycji wykonaliśmy łącząc nową nawierzchnią asfaltową
miejscowości Bąkowa i Czarnolas. Na ogłoszony przetarg
publiczny zgłosiło się czterech wykonawców, z których
komisja przetargowa zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych wybrała najtańszą ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – za kwotę 334 933,92 zł. Łączna
długość drogi to 2 100 mb, a prace obejmowały między
innymi: roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla
trasy drogowej w terenie równinnym, koryta o głębokości
10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (2 100 mb x 3,60 m), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem
kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm,
szer. 3,6 m (2 100 mb x 3,60 m x 0,1 m), mechaniczne
wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2)
z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (2 100 mb
x 3,6 m) = 7 560 m2, mechaniczne wykonanie warstwy
ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu

KR-1/2 2 100 x 3,5 = 7350 m2, znaki drogowe okrągłe foliowane B-33 (40) szt. 1, B-18 (10 t) szt. 1, słupki stalowe
do znaków o śr. 50 mm, znaki drogowe trójkątne foliowane
A-7 (szt. 1), uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych (2 100 mb x 1,00 m) x 2. Prace budowlane przebiegały bardzo sprawnie, a z drogi, która na wiele lat rozwiąże
problemy dojazdu do gospodarstw w Bąkowej i Czarnolesie już można korzystać, szybciej i komfortowo.
22

Nasza Gmina – nr 46 /maj–lipiec 2010/

Zwycięstwo uczniów z Bąkowej
Miłym akcentem dla naszej gminy zakończyły się rozgrywki „piłkarskie piątki” w Lipsku 21 kwietnia w ramach XII Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na boisku sportowym w Lipsku w miłej oprawie rywalizowały
ze sobą najlepsze drużyny szkół podstawowych
z poszczególnych gmin naszego powiatu. Deszczowa aura sprzyjała naszej drużynie. W zdro-

Zakończenie roku logopedycznego
18 czerwca w Urzędzie Gminy w Ciepielowie miało miejsce oficjalne zakończenie roku logopedycznego
2009/2010. To zakończenie jest wyjątkowe, ponieważ
gromadzi dyrektorów placówek oświatowych z całej gminy. Tym razem również tak było. Swą obecnością zaszczycił nas wójt Artur Szewczyk, dyrektor PSP w Bąkowej
Anna Kozieł, dyrektor PSP w Wielgiem Dorota Korczak
oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie Elżbieta Giemza. Na uroczystość przybyli również uczęszczający
na terapię logopedyczną uczniowie
wraz z rodzicami. W tym roku liczba biorących udział w zajęciach wyniosła 88 osób. Terapię ukończyło 25
uczniów. Pani Anna Grandos pracuje
już 10 lat z dziećmi z naszej gminy.
Zajęcia przez nią prowadzone cieszą
się wielkim uznaniem wśród rodziców
oraz samych uczniów. Warunki w jakich pracuje Ania Grandos są bardzo
dobre. Przyczynił się do tego wójt
Artur Szewczyk. Dzięki jego pomocy
powstały dwa gabinety logopedyczne
wyposażone m.in. w komputery.
Po przemówieniach okolicznościowych, dzieci podziękowały wójtowi

wej walce „fair-play” zdobyliśmy mistrzostwo
powiatu lipskiego pokonując drużyny z Sienna, Lipska, Rzeczniowa, Długowoli i Chotczy.
Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Bojek,
Bartek Niziołek, Kamil Nędzi, Kamil Marciniak, Dawid Szczodry, Radek Małaczek, Krystian Chojak, Adrian Koszałka, Konrad Kaczmarski, Tomek Gębka, Wojtek Małaczek.
Drużynę do zawodów przygotował pan Marek Bryczek.
za troskę i wrażliwość dla wszystkich uczniów objętych
opieką logopedyczną. Wyrazem wdzięczności był kosz
kwiatów, na których wypisane były podziękowania i życzenia. Osobom kończącym terapię wręczono nagrody
książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Cała uroczystość
zakończyła się słodką niespodzianką przygotowaną przez
panią Anię dla swoich podopiecznych oraz pamiątkowym
zdjęciem.
Język ojczysty jest trudnym językiem. By móc pomagać dzieciom w jego nauce zostały stworzone zajęcia
logopedyczne. W imieniu wszystkich,
którzy brali w nich udział, pragnę podziękować za to, że dostrzeżono nasze
problemy. Dzięki tym zajęciom niektórzy z nas odnieśli znaczące sukcesy! Pomoc ze strony pani Ani Grandos
jest bezcenna! W imieniu wszystkich
pragnę podziękować panu wójtowi za
stworzenie świetnych warunków do
pracy z osobami, które mają problemy z wymową. Życzymy Panu wielu
sukcesów, podejmowania trafnych decyzji oraz pogody ducha i uśmiechu!
Podziękowania kierujemy również dla
pani Ani Grandos za okazane nam serce, pomoc i cierpliwość. Dziękujemy!
Katarzyna Gębka
kl. III c PG w Ciepielowie
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Odnowa i rozwój wsi 2010 – zagospodarowanie centrum Wielgiego i Ciepielowa
Odnowa wsi to działanie w ramach unijnego programu,
z którego nasza gmina do tej pory uzyskała największe dofinansowanie spośród gmin powiatu lipskiego i zwoleńskiego. Udało nam się pozyskać unijne dofinansowanie
na trzy inwestycje, łącznie wydatkując na ten cel ponad
1,15 mln zł. Obecnie, realizujemy czwarte zadanie, na które już pozyskaliśmy unijne wsparcie. „Zagospodarowanie
i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem
małej architektury krajobrazu” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wartość projektu –
477 571,02 zł (roboty, projekt techniczny, nadzór inwestorski), w tym: środki własne – 183 983,02 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 293 588,00 zł. Zakres
projektu obejmuje:
1. Budowa chodników (2000 m2). W ramach projektu zaplanowano budowę chodników przy drodze powiatowej pełniących rolę bezpiecznej i sprawnej komunikacji
pieszej oraz chodników przy projektowanej ekspozycji
dzieł i pomniku Jacka Malczewskiego w ramach rewitalizacji i przywrócenia historycznego charakteru
miejscowości. Chodniki przy jezdni oddzielone będą
krawężnikiem drogowym o wym. 15x30x100 cm – teren wzdłuż zabudowy. Natomiast chodnik w kierunku
cmentarza planuje się wykonać poza rowem przydrożnym formując wcześniej jego skarpy, dno oraz budując
zjazdy gospodarcze z przepustami z rur PEHD.
2. Budowa zjazdów gospodarczych (547,15 m2). Zaprojektowano wykonanie zjazdów gospodarczych w technologii kostki brukowej. Zjazdy zlokalizowane będą
w chodniku szerokości 4,5 i 6,0 m wyokrąglone skosami l:1 i ograniczone obrzeżami betonowymi i krawężnikami.
3. Odwodnienie chodników i wjazdów gospodarczych na
posesje odbywać się będzie powierzchniowo poprzez
projektowe spadki podłużne i poprzeczne. Elementem dodatkowym jest wykonanie kanału krytego (przy
chodniku do cmentarza) – części przelotowej przepustu z rur PEHD.
4. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Elemen-
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tem dodatkowy –
uzupełniającym podnoszącym standardy
bezpieczeństwa ruchu drogowego jest
wykonanie wygrodzeń stalowych segmentowych U12 na
łuku skrzyżowania
dróg powiatowych
relacji Bąkowa – Kazanów – Ciepielów
strona lewa. Ponadto projekt zakłada wykonanie oznakowania poziomego jezdni poprzez malowanie jezdni
farbą chlorokauczukową – przejścia dla pieszych oraz
oznakowanie ich znakami pionowymi (D-6). Przy zatoce autobusowej zaplanowano także ustawienie nowej
wiaty przystankowej.
5. Wykonanie małej architektury krajobrazu. W ramach
projektu planuje się wybudowanie w centrum miejscowości pomnika Jacka Malczewskiego wraz z wykonaniem ekspozycji na skwerze zaaranżowanym pod
zagospodarowanie i urządzenie miejsca do organizacji
plenerów malarskich i wystawy reprodukcji prac artysty. W tym celu planuje się ustawienie tablic informacyjno-turystycznych wzdłuż alejek spacerowych. Teren
najbliższy przeznaczony pod ekspozycję reprodukcji
dzieł artysty planuje się zagospodarować poprzez plantowanie i wyrównanie terenu z nawiezieniem czarnoziemu i obsianiem trawą. Przy nowo wybudowanych
chodnikach zaprojektowano ustawienie gustownych
ławek parkowych z przytwierdzeniem do podłoża na
stałe, montaż koszy parkowych, nasadzenie krzewów
i roślinności ozdobnej, wykonanie skalników z kamienia polnego i elementów gazobetonowych. Pomnik
Jacka Malczewskiego sugeruje się wykonać z granitu.
Ma się ona składać z dwóch podstawowych części –
cokołu o wysokości około 1,5 m oraz ustawionego
na nim popiersia Jacka Malczewskiego o wysokości
50–70 cm. Termin przekazania placu budowy: 4 marca
2010 r. Termin wykonania zadania: 15 lipca 2010 r.
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Drugim zadaniem, które obecnie jest w fazie oceny złożonego wniosku jest druga część zagospodarowania centrum Ciepielowa. Na zadanie przeznaczyliśmy w budżecie ponad 616 tys. zł,
z czego kwota unijnego dofinansowania wynosi 330 tys. zł netto.
Także i w tym zadaniu, chcemy zmienić dotychczasowe oblicze
miejscowości, począwszy od ulicy Słonecznej na przebudowie
skrzyżowania koło kościoła, budowę parkingu, chodników do
szkoły i cmentarza w Ciepielowie. Ustawienie ławeczek, koszy
na śmieci budowa skalników z pewnością podniesie prestiż naszej centralnej miejscowości w gminie.
Kierownik UG Mariusz Borek

Rozśpiewana szkoła
30 kwietnia o godz. 9 w PSP w Wielgiem rozpoczął się
III Gminny Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej.
Wzięli w nim udział uczniowie z PSP w Bąkowej, PSP
w Ciepielowie, PSP w Wielgiem oraz PG w Ciepielowie
i PG w Bąkowej. Nagrody w poszczególnych kategoriach
za I, II, III miejsce otrzymali: soliści I–III: I. Patrycja Fabiszewska PSP Wielgie – za piosenkę „Wycieczka do lasu”,
II. Anita Gajek PSP Wielgie – za piosenkę „Rudy rydz”,
III. Monika Giemza PSP Wielgie – za piosenkę „Ziemia –
wyspa zielona”. Zespoły I–III: I. duet PSP Wielgie
Z. Tracz i J. Wiktorowska – za piosenkę „Stokrotka”,
II. drużyna zuchowa PSP Wielgie – za piosenkę „Lilijka”
Soliści IV – VI: I. Katarzyna Pakos PSP Wielgie – za
piosenkę „Szara lilijka”, II. Weronika Siepietowska PSP
Ciepielów – za piosenkę „Taniec w deszczu”, III. Aleksandra Standowicz PSP Wielgie – za piosenkę „Tango
z plecakiem”. Wyróżnienie: Amadeusz Rozwadowski PSP
Ciepielów – za piosenkę „Takie tango”. Zespoły IV–VI:
I. zespół „KOMA” PSP Wielgie – za piosenkę „Wędrowiec”, II. PSP Bąkowa – za piosenkę „To lato”, III. PSP
Ciepielów – za piosenkę „Sokoły”. Soliści Gimnazjum:
I. Paulina Sulima PG Ciepielów „Dni, których nie znamy”.
Zespół Gimnazjum: I. PG Ciepielów – za piosenkę „Tyle

uczennica klasy I Patrycja Fabiszewska podczas występu

słońca”, II. PG Bąkowa – za piosenkę „Opowie ci wiatr”.
Uczestników oceniało jury w składzie: przewodnicząca –
Iwona Giemza, Katarzyna Kotowicz-Stańczuk, Maria Sotowicz i przedstawiciel Rady Rodziców z PSP w Wielgiem –
Irena Lenart. Konferansjerem festiwalu była Alina Niedziela. Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce ufundował
i wręczył Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział
i nagrody pocieszenia – maskotki. Na festiwalu panowała
serdeczna i przyjazna atmosfera. Miło było widzieć, jak
wszyscy dobrze się bawią przy dźwiękach harcerskich
i turystycznych piosenek. Rozstaliśmy się z okrzykiem na
ustach „Czuj, czuj, czuwaj do następnego festiwalu”.
Zofia Pilecka, Justyna Pilecka, Grażyna Kot
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Gminny Turniej Piłki Nożnej
28 maja na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Bąkowej odbył się gminny turniej w piłce nożnej chłopców klas III–IV. Celem tego turnieju była popularyzacja
piłki nożnej, wychowanie poprzez sport oraz integracja dzieci z różnych środowisk. Patronat nad zawodami
objął Wójt. Dzieci jak na tak młody wiek wykazały się
dobrym przygotowaniem technicznym i taktycznym oraz
kondycyjnym. W wyrównanej walce zwyciężyła drużyna
z PSP w Bąkowej (opiekun M. Bryczek). Drugie miejsce
zajęli chłopcy z PSP w Ciepielowie (opiekun S. Garganisz) i trzecie z PSP w Wielgiem (opiekun R. Grzeszczak).
Turniej podsumowała pani dyrektor Anna Kozieł, życzyła wszystkim uczestnikom wielu sukcesów sportowych,
podarowała smakołyki. W imieniu pana wójta, biorącym
udział w turnieju drużynom wręczyła piękne puchary oraz

Fizjoterapia w Pcinie już czynna
Pomysł uruchomienia placówki, która świadczyłaby
usługi z zakresu rehabilitacji medycznej powstał jesienią
2009 r. Jedynym lokalem będącym w posiadaniu gminy,
a jednocześnie nie wymagający dużego nakładu finansowego był odnowiony budynek po byłej szkole podstawowej w Pcinie, który należało tylko dostosować do potrzeb
fizjoterapii. Po przeanalizowaniu pomysłu uruchomienia
fizjoterapii, wójt gminy wygospodarował za zgodą Rady
26
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Gminy środki i utworzono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja – dostosowanie budynku w Pcinie na
potrzeby fizjoterapii”. Zakres prac adaptacyjnych budynku
(skonsultowany z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Lipsku) objął: przygotowano wydzielony kompleks
pomieszczeń – WC dla pacjentów (damska, męska, dla
niepełnosprawnych), WC dla
personelu, gabinet masażu,
pracownia fizykoterapii, sala
kinezyterapii, laseroterapia,
pole magnetyczne, brudownik, rejestracja, pokój socjalny, poczekalnia, komunikacja. Wszystkie pomieszczenia
zostały na nowo pomalowane, poszerzono drzwi, łazienki zostały przystosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowano również
instalacje elektryczną i wentylacyjną, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, we
wszystkich oknach zamontowano verticale, w budynku
założono system sygnalizacji włamania.
Następnym etapem było wyposażenie placówki niezbędny sprzęt. Były to: leżanka drewniana do fizykoterapii SR-F – szt. 5; kliny do masażu – 1 kpl; przyrząd do
ćwiczeń stawu skokowego /typ PS-4/ – szt. 1; osprzęt peł-

ny do ugul-a – 1 kpl; magner LT /pole magnetyczne/ – szt.
1; aplikator szpulowy CSL 20/35 – szt. 2; aplikator szpulowy SCL 60 – szt. 1; leżanka do magnetoterapii – szt. 1;
lampa Sollux statywowa 375 W – szt. 1; polaris 2 /sterowniki do laseroterapii/ – szt. 1; polaris 2 /sonda do laseroterapii IR 200mW/808nm/ –
szt. 1; polaris 2 /sonda do laseroterapii R 20mW/650nm/ –
szt. 1; okulary pacjenta Sollux – szt. 1; okulary terapeuty Sollux – szt. 1; sonaris
M /aparat do sonoterapii/ –
szt. 1; rotor do ćwiczeń kończyn dolnych – szt. 1; rotor do
ćwiczeń kończyn górnych –
szt. 1; minutnik medyczny –
szt. 5; kabina do ćwiczeń
i zawieszeń podwójna ugul –
szt. 1; stolik pod aplikator
pola magnetycznego – szt. 1;
ciśnieniomierz medyczny –
szt. 2; aries S /aparat do elektroterapii/ – szt. 2; szafy medyczne – szt. 4; taboret obrotowy /typ Beta/ – szt. 3. W ramach projektu z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich udało nam się pozyskać środki na zakup
następującego sprzętu: stół rehabilitacyjny SR-3E – szt. 1;
ławka 3-miejscowa ISO – szt. 1; ławka 4-miejscowa ISO –
szt. 1; stolik do fizykoterapii – szt. 5; drabinka-okucia –
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szt. 4; drabinka gimnastyczna 2,5 x 1,8 – szt. 4; materac gimnastyczny MG10-K/ANU – szt. 4; biurko – szt. 2.
Zakupiono również rower rehabilitacyjny i trenażer eliptyczny.
Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 150 tys. zł.
Zmodernizowany i wyposażony budynek został przekazany w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie, pod nazwą
Dzienny Ośrodek Fizjoterapii. Ośrodek już działa i przyjmuje pacjentów.
Godziny otwarcia: poniedziałek 7.30–12.30, wtorek
13.00–18.00, środa 7.30–12.30, czwartek 13.00–18.00,
piątek 13.00–18.00.

Wszystkich zainteresowanych i potrzebujących pomocy fizjoterapeutycznej prosimy o zgłaszanie się do lekarza pierwszego kontaktu, który decyduje o skierowaniu
do Ośrodka Fizjoterapii w Pcinie. W ośrodku o rodzaju
wykonywanych zabiegów decyduje lekarz posiadający
specjalność z fizjoterapii, a zatrudnieni specjaliści zarówno od masażu jak i zabiegów fizjoterapeutycznych przeprowadzają niezbędne zalecone przez lekarza zabiegi.
Sprzęt w jaki wyposażyliśmy ośrodek jest najlepszej klasy, zapewniający wykonanie profesjonalnych zabiegów.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług nowego
w naszej gminie ośrodka fizjoterapii.
Inspektor UG Marcin Bielecki

V edycja konkursu języka angielskiego „Pokaż język”
19 maja już po raz piąty w naszej gminie odbył się konkurs języka angielskiego pt. „Pokaż język” organizowany
przez PSP w Bąkowej. Patronat nad konkursem, jak co
roku, objął Wójt Gminy sponsorując nagrody i dyplomy.
W tym roku startowało 84 uczestników: 54 ze szkół
podstawowych oraz 30 gimnazjalistów. Konkurs polegał
na rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość słownictwa, a w starszych klasach również gramatyki oraz umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Każdy
uczeń miał 45 minut na rozwiązanie zadań na poziomie
swojej klasy. Testy nie były proste, ale przecież poziom
uczestników jest wyższy z każdą edycją konkursu „Pokaż
język”.
Walka o trzy pierwsze miejsca była dość zaciekła, co
dostarczyło komisji sprawdzającej prace konkursowe wiele emocji. W kilku przypadkach o tym, kto zajmie punktowane miejsce decydowały dziesiętne punktu. Komisja
przeprowadziła również kilka dogrywek w celu wyłonienia laureatów. W pracy komisji czynny udział wzięły
mamy z Rady Rodziców przy PSP w Bąkowej.
Wyniki konkursu są następujące: w kategorii klas
I szkoły podstawowej: I miejsce – Ewa Zięba, II miejsce –

Natalia Kozek, III miejsce – Paulina Lenart. W kategorii
klas II szkoły podstawowej: I miejsce – Szymon Pstrąg,
II miejsce – Weronika Sałbut, III miejsce – Julia Wiktorowska. W kategorii klas III szkoły podstawowej: I miejsce –
Aleksandra Gębka, II miejsce – Edyta Wiśnios, III miejsce – Konrad Kobylański. W kategorii klas IV szkoły
podstawowej: I miejsce – Mikołaj Nowakowski, II miejsce – Sandra Garbarczyk, III miejsce – Mateusz Gębka. W kategorii klas V szkoły podstawowej: I miejsce –
Sylwia Wolszczak, II miejsce – Izabela
Główka, III miejsce – Patrycja Górmińska. W kategorii klas VI szkoły podstawowej: I miejsce – Jakub Nowakowski,
II miejsce – Kamil Kapciak, III miejsce –
Adrianna Marczak. W kategorii klasy I
gimnazjum: I miejsce – Patrycja Wajs,
II miejsce – Damian Siwiec, III miejsce –
Karolina Wojciechowska. W kategorii
klasy II gimnazjum: I miejsce – Ewa
Mażysz, II miejsce – Wojciech Markowski, III miejsce – Iwona Maziarz.
W kategorii klasy III gimnazjum:
I miejsce – Dominika Kucharska,
II miejsce – Karolina Wdowiak,
III miejsce – Maksymilian Bieńkowski.
Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!
Katarzyna Sotowicz-Stańczuk
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Zabytki naszej gminy w oczach dzieci
W maju w ramach projektu „Uczymy się razem, bawimy
się razem” ogłoszony został konkurs plastyczny skierowany
do uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie:
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II i Publicznej Szkoły
Podstawowej im. M. Papuzińskiego w Ciepielowie.
Celem konkursu było promowanie wśród dzieci i młodzieży
najciekawszych zakątków naszej gminy, poszerzenie znajomości ciekawych miejsc oraz walorów turystycznych, zgłębienie
poczucia tożsamości z „naszą małą ojczyzną”, rozwijanie kreatywności uczestników konkursu i popularyzacja różnorodnych
działań plastycznych. Uczniowie wykonywali prace w dowolnie wybranej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, grafika,
grafika komputerowa, wydzieranki, wyklejanki, kolaż, makieta.
Przedłożone do konkursu prace prezentowały wszystkie zabytki
gminy Ciepielów: Kościół parafialny i Synagogę w Ciepielowie, Suszarnię, Ptaszarnię oraz Kościół cmentarny w Wielgiem.
Uczniowie pamiętali o urokliwej Alei Kasztanowej i drzewie,
pod którym siadywał Jacek Malczewski podczas swoich pobytów w Wielgiem. Uwadze młodych twórców nie umknęło piękno
dworku w Bąkowej i dworku położonego w malowniczym par-

ku w Łaziskach. Uwagę jurorów zwróciła kapliczka i dzwonnica w Antoniowie. Komisję konkursową czekało trudne zadanie
przyznania nagród i wyróżnień za najlepsze prace. Poziom konkursu okazał się bardzo wysoki. Autorzy wykazali się nie tylko
znajomością warsztatu plastycznego, ale i zabytków naszej gminy, a w oczach młodych artystów wyglądają one zachwycająco.
Jury powołane przez organizatora przyznało I, II, III miejsce w następujących kategoriach wiekowych: Klasy 0–III szkoły
podstawowej: I miejsce – Paulina Góralska, II miejsce – Julia
Kapciak, III miejsce – Jakub Kajdan. Klasy IV–VI szkoły podstawowej: I miejsce – Sylwia Wolszczak, II miejsce – Kamil
Głocki, III miejsce – Patrycja Górmińska. Klasy I–III gimnazjum: I miejsce – Katarzyna Gębka, II miejsce – Iwona Maziarz,
II miejsce – Katarzyna Góraj, III miejsce –Dominika Miller,
III miejsce – Paweł Pstrąg. Przyznano również wyróżnienia dla
Natalii Siepietowskiej, Macieja Małaczka i Sandry Schmidt.
Wszystkie prace były piękne i wykonane na bardzo wysokim poziomie. Można było je podziwiać na wystawie pokonkursowej
podczas imprezy plenerowej „Uczymy się razem, bawimy się
razem”, która odbyła się 6 czerwca. Autorzy nagrodzonych prac
otrzymali z rąk Wójta Gminy Ciepielów dyplomy oraz nagrody
książkowe.

Z ostatniej sesji
14 kwietnia odbyło się XXXVI posiedzenie Rady
Gminy, z następującym porządkiem obrad: sprawozdanie wójta gminy Ciepielów; interpelacje i wnioski radnych; sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu
gminy za rok 2009: a/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy w Ciepielowie sprawozdaniach z wykonania
budżetu za rok 2009, b/ przedstawienie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za wykonanie budżetu w roku 2009, c/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok
2009, d/ dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2009; podjęcie Uchwały
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ciepielów; zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. – rachunek zysków i strat

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ciepielowie; zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2009 r.; podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 r. (projekt uchwały zostanie
przedstawiony na posiedzeniu komisji). W najważniejszym punkcie posiedzenia, którym było udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2009, radni
jednomyślnie przyznali wójtowi absolutorium.
Następne posiedzenie odbyło się 6 maja z następu29
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jącym porządkiem obrad: podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2010 r. (w związku między
innym z potrzebą przesunięcia środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy na budowę drogi gminnej
Stare Gardzienice – Ciepielów). W związku z nieprzystąpieniem do podpisania umowy, firmy która wygrała przetarg na budowę drogi w Gardzienicach, po przepadku na
rzecz gminy wadium stanowiącego zabezpieczenie podpisania umowy, komisja wybrała drugą ze złożonych ofert,
co wymagało nieznacznej korekty w budżecie gminy. Radni przyjęli uchwałę, a wójt podpisał umowę z wykonawcą.
XXXVIII sesja Rady Gminy w Ciepielowie odbyła
się 24 maja z następującym porządkiem obrad: podjęcie
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,

15 lat Związku Gmin nad Iłżanką
To już 15 lat naszego
członkowstwa w Związku
Gmin nad Iłżanką. Z tej okazji
zarząd związku, którego nasz
wójt jest od ponad sześciu lat
prezesem, wydał broszurę promującą. Związek Gmin nad
Iłżanką to najstarsza tego typu
organizacja samorządowa na
terenie byłego województwa
radomskiego. Skupia cztery
gminy, przez które przepływa rzeka Iłżanka, tj. Chotczę,
Ciepielów, Kazanów i Iłżę.
Celem działania związku jest
między innymi: ochrona środowiska doliny rzeki Iłżanki, dbałość o czystość rzeki,
rozwój turystyki, zwłaszcza
rowerowej, przedstawianie
walorów i promocja gmin
wchodzących w skład związku. Nasz związek bardzo
aktywnie działa na polu edukacyjnym,
informacyjnym
30

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację
projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz
wniesienia wkładu własnego. W związku z uzyskaniem
dofinansowania unijnego na drugi już projekt realizowany przez naszą gminę w ramach tzw. Kapitału Ludzkiego,
radni wyrazili zgodę na jego wdrożenie.
Ostatnie posiedzenie odbyło się 30 czerwca z następującym porządkiem obrad: podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, instytucji kultury – biblioteki oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za
I półrocze roku budżetowego, podjęcie uchwały w sprawie
procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu; likwidacja środka trwałego stanowiącego mienie gminy, podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 r. Rada Gminy w związku ze
zmiana przepisów znowelizowała procedurę w zakresie
uchwalania budżetu gminy oraz składania informacji z jego realizacji, w dalszej części dokonano zmian w budżecie
związanych między innymi z organizacją wyborów prezydenckich. Teksty wszystkich uchwał Rady Gminy dostępne są na stronie internetowej bip.ciepielow.pl.
Inspektor UG Barbara Gębka
i promocji, starając się swoim działaniem i podejmowanymi przedsięwzięciami oddziaływać na wszystkie grupy
społeczne. Związek od momentu
wykonania szlaków rowerowych
w ilości ponad 260 km nastawił
się na promocję turystyki rowerowej, którą propaguje wśród swojej
młodzieży na organizowanych corocznie rajdach szlakami Związku
Gmin nad Iłżanką. Na potrzeby
informacyjne w ostatnim czasie
uruchomiliśmy stronę internetową, www.ilzanka.pl, której twórcą jest pracownik Urzędu Gminy w Ciepielowie pan inspektor
Marcin Bielecki. Poprzez stronę
można dowiedzieć się o działalności Związku, zajrzeć na szlaki rowerowe, a także odwiedzić każdą
gminę wchodzącą w skład Związku Gmin nad Iłżanką.
Broszura promująca Związek
jest do pobrania w sekretariacie
Urzędu Gminy w Ciepielowie, dodatkowo dołączyliśmy ją do bieżącego numeru biuletynu „Nasza
Gmina”.
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Zmodernizowane ulice w Ciepielowie
W tym roku kolejne pięć ulic w Ciepielowie doczekało
się kompleksowych modernizacji. Na ten cel w budżecie
gminy przeznaczono łącznie ponad 350 tys. zł. Za te środki wykonano modernizacje ulic: Papuzińskiego, Lekarską, Witosa, Malczewskiego. W przebudowie w ramach
Narodowego Programu Budowy Dróg jest obecnie ulica
Czachowskiego. Największą inwestycją była przebudowa
już bardzo zniszczonej ulicy Papuzińskiego. Prace obejmowały między innymi: roboty pomiarowe przy robotach
drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym, koryta przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, mechaniczne wyrównanie istniejącej
podbudowy (grunt) tłuczniem kamiennym sortowanym,
mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej, krawężniki betonowe, ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów
betonowych, znaki drogowe okrągłe foliowane, regulacja
pionowa studzienek kanalizacyjnych 8 szt., rozbieranie
krawężników kamiennych, znaki drogowe trójkątne foliowane, uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych.
Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było: Przedsiębiorstwo Budowlane „Drogbud” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kolejnym zadaniem
znacznie mniejszym było wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Lekarskiej, której wykonawcą wybranym
w drodze przetargu nieograniczonego było także Przedsiębiorstwo Budowlane „Drogbud”. Trzecią ulicą była
ulica Malczewskiego, którą najpierw sami utwardziliśmy
kruszywem, a Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego ułożyło nawierzchnię

asfaltową. Czwartą drogą była ulica Witosa, która została
wykonana w zakresie drogi Ciepielów – Stare Gardzienice
i była jednoczesnym połączeniem z drogą krajową oraz
włączeniem ulic Papuzińskiego oraz wcześniej wykonanej
ulicy Polnej.
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Zadanie dla asa

Dzień Samorządowca

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie 6 maja
odbył się IV Gminny Konkurs Matematyczny Zadań Tekstowych – „Zadanie dla Asa”. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy. Inicjatorem i głównym organizatorem był
pan Krzysztof Musielewicz, nauczyciel matematyki z PSP
w Ciepielowie. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. W etapie gminnym wzięli udział najlepsi uczniowie szkół podstawowych klas IV–VI wyłonieni po etapie
szkolnym – 36 uczniów. Komisja konkursowa w składzie:
Krzysztof Musielewicz – przewodniczący, Teresa Michalec,
Elżbieta Wajs wyłoniła najlepszych „Asów”.

27 maja w całym kraju obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Święto ustanowił Sejm RP dla
upamiętnienia daty pierwszych w pełni demokratycznych
wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 r. Dla naszego Urzędu był to zwykły kolejny dzień wytężonej pracy na rzecz rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”. Miło jest jednakże odbierać w tym
dniu życzenia, bo pamięć o naszej pracy, zadowolenie społeczne, dobre słowo jest najlepszym podziękowaniem dla
każdego z nas.

Laureaci IV Gminnego Konkursu Matematycznego „Zadanie dla Asa”: klasa IV: I miejsce – Sandra Garbarczyk,
PSP Ciepielów; II miejsce – Wojciech Wajs, PSP Bąkowa;
III miejsce – Mikołaj Nowakowski, PSP Ciepielów. Klasa V:
I miejsce – Patrycja Chmielewska, PSP Bąkowa; II miejsce –
Sylwia Wolszczak, PSP Ciepielów; III miejsce – Aleksandra Standowicz, PSP Wielgie. Klasa VI: I miejsce – Jakub
Nowakowski, PSP Ciepielów; II miejsce – Kamil Pajączkowski, PSP Ciepielów; III miejsce – Michał Fijałkowski,
PSP Ciepielów. Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe – niespodzianki,
ufundowane przez pana Artura Szewczyka. Panu Wójtowi
za wieloletni patronat nad konkursem i przekazane nagrody,
uczestnikom konkursu i nauczycielom za pomoc serdecznie
dziękujemy.
Krzysztof Musielewicz

Dzień Regionalny
Kultywowanie wielkiego dziedzictwa kulturowego naszych
przodków i budzenie poczucia odrębności kulturowej jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Zadaniem szkoły jest
podejmowanie różnych działań, by tę spuściznę ocalić od zapomnienia. Jednym z takich działań jest organizowany w naszym
gimnazjum Dzień Regionalny, a zainteresowanie, jakim cieszy
się ta uroczystość świadczy o tym, że jest to dobry sposób na
podtrzymanie rodzimych tradycji naszego regionu.
W tym roku szkolnym uroczystości odbyły się 21 maja pod
hasłem „Obyczaje Nocy Świętojańskiej”. Uświetnili go swoją
obecnością zaproszeni goście – ludzie, dla których przekazywanie wiedzy na temat historii i tradycji własnego regionu znaczy
bardzo wiele. Wśród nich znalazły się: p. Zuzanna Matyjasek,
p. Natalia Kiljan oraz ich nastoletni podopieczni: Weronika Li32

chocka i Adrian Starzak. Przekazali oni młodzieży informacje
dotyczące Sobótki, zaprezentowali również pieśni ludowe związane z tym magicznym czasem. Odbył się także pokaz tańców
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ludowych przygotowany przez uczniów klas IV z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Występ został nagrodzony
gromkimi brawami.
W przygotowanie Dnia Regionalnego włączyli się aktywnie
również uczniowie naszej szkoły. Zaprezentowali oni przedstawienie pt. „O Grzymku, Jagusi i Świętojańskiej Nocy”. Na
chwilę przenieśliśmy się do wsi z czasów naszych dziadów i pradziadów. Wysłuchaliśmy opowieści o zaklętej w ropuchę Jagusi
i wiejskim chłopcu Grzymku, który z pomocą dziewczynie do
Zaklętego Lasu wyruszył. Moc Świętojańskiej Nocy pokonała
złe czary i dziewczyna odzyskała swój ludzki wygląd.
W części dialogowe wplecione zostały informacje dotyczą-

ce starych obrzędów sobótkowych, pozostawionych w spadku
przez pogańskich przodków. Odbyło się symboliczne skakanie
przez ognisko oraz puszczanie wianków na wodę. Nie zabrakło
też ludowych melodii.
Po wręczeniu podziękowań dla zaproszonych gości, odbył
się wspólny posiłek przy stole zastawionym regionalnymi przysmakami. Obowiązkowo pojawiła się kapusta z grochem, smalec
i kiszone ogórki.
Dzięki temu regionalnemu spotkaniu umożliwiliśmy młodzieży poznanie części dziedzictwa kulturowego naszej Małej Ojczyzny. Jest to dla nas ważne, aby przeszłość i tradycja,
wszystko to, co stworzyli nasi poprzednicy, istniało w pamięci
młodych ludzi.

Anna Marek, Danuta Wiktorowska

Wycieczka Oświęcim – Kraków
Dawno obiecana przez wójta gminy wycieczka dla
strażaków z Łazisk wreszcie doszła do skutku. 26 czerwca ponad czterdzieści osób, druhowie z Łaziska z żonami
udali się na wycieczkę do muzeum Auschwitz – Birkenau
w Oświęcimiu. Po dotarciu na miejsce w dwóch grupach
z przewodnikami zwiedzali miejsce tragicznej śmierci ponad miliona ludzi. Strażacy w ciągu trzech godzin zwiedzili najważniejsze miejsca obozu, między innymi wystawy obrazujące przebieg procesu zagłady, począwszy od
przywiezienia ludzi na rampę obozową, poprzez selekcję
prowadzoną przez lekarzy SS, aż po śmierć w komorach
gazowych. Wstrząsającym dla uczestników wycieczki
dowodem masowej zbrodni był widok blisko dwóch ton
zgromadzonych włosów obciętych ofiarom. Nie mniej

poruszającym widokiem były przedmioty osobiste ofiar
zgładzonych w Oświęcimiu, które odnaleziono po oswobodzeniu obozu, takie jak okulary,
walizki z nazwiskami i adresy ofiar,
buty, protezy, czy dziecięce ubranka. Jednakże w pamięci wszystkich
z pewnością utkwi widok krematorium i komory gazowej gdzie setkami a nawet tysiącami Niemcy mordowali ludzi.
Ta pouczająca lekcja historii,
gdzie „ludzie ludziom zgotowali ten
los” na długo pozostanie w naszej
pamięci. Z Oświęcimia wycieczka
udała się do pobliskiego Krakowa,
w którym na głównym rynku spędziliśmy sobotnie popołudnie. Następnie szczęśliwie, pełni wrażeń wróciliśmy do Łazisk.
33
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Pomoc dla powodzian z Wilkowa
„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co
chcemy wyrazić”.
25 maja wójt gminy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej oraz podległymi placówkami oświatowymi zwrócił się do wszystkich mieszkańców gminy
Ciepielów z apelem o pomoc dla osób poszkodowanych
podczas powodzi z gminy Wilków w województwie lubelskim. Skala ludzkiej tragedii, olbrzymia liczba poszkodowanych, po tym jak Wisła przerwała wały przeciwpowodziowe, ponad 90% gminy Wilków znalazło się
pod wodą, wstrząsające przekazy telewizyjne, spowodowały spontaniczne wystosowanie do mieszkańców apelu
o zbiórkę dla powodzian. Oczywiście w celu przeprowadzenia tej zbiórki zgodnie z przepisami prawa wójt gminy
powołał specjalny określony przepisami obowiązującego
prawa Komitet Organizacyjny i wydał decyzję zezwalającą komitetowi „Pomóż Powodzianom” na zorganizowanie
i przeprowadzenie na terenie gminy Ciepielów zbiórki publicznej w formie zbiórki darów rzeczowych z przeznaczeniem dla poszkodowanych w powodzi mieszkańców
z terenów gminy Wilków.
Mieszkańcy naszej gminy zareagowali wspaniale,
w zorganizowanej zbiórce publicznej wsparli powodzian.
Ludzie na wieść o zbiórce przynosili nawet po kilogramie
cukru, po jednej konserwie, po prostu dawali to, na co
było ich stać. Każdy chciał pomóc, ulżyć w cierpieniu innym ludziom. Dzieci przynosiły swoje ulubione zabawki,
słodycze, których same sobie odmawiały, by, jak niejednokrotnie słyszeliśmy, dać biednym dzieciom z Wilkowa
chociaż promyczek radości. W akcję włączyły się szkoły
i sołtysi. Informacja o organizowanej zbiórce rozgłoszona
była wśród mieszkańców za pośrednictwem sołtysów oraz
poprzez placówki oświatowe za pośrednictwem uczniów.
Zbiórki trwały w sześciu punktach zlokalizowanych na terenie wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz
w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie.
Akcja przerosła wszelkie oczekiwania. Jej efektem
było zebranie ponad czterech ton darów, m.in.: środków
czystości, środków higienicznych i dezynfekcyjnych,

Wszystkie przekazane dary były skrupulatnie liczone i kwitowane
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Przekazane dary zebrane od mieszkańców naszej gminy

żywność o przedłużonej trwałości (konserwy, dania gotowe, dżemy, cukier, mąka, makarony, herbata, słodycze) oraz odzież dla dzieci i dorosłych, materace śpiwory,
koce jak również w związku z dniem dziecka, w którym
dostarczyliśmy dary do Wilkowa: zabawki i słodycze dla
dzieci. Osoby, które składały dary otrzymywały pisemne
pokwitowanie, które wraz z pismem przewodnim zostało
przekazane dla mieszkańców Wilkowa za pokwitowaniem
(wszelkie dokumenty związane z pokwitowaniem odbioru
i przekazania darów są do wglądu w Sekretariacie Urzędu
Gminy w Ciepielowie).

Przy załadunku i rozładunku darów i zboża pracowali pracownicy publiczni, którym serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc
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W akcję włączyły się nawet najmłodsze dzieci, tu dzieci z Bąkowej przekazują swoim
rówieśnikom zabawki

W tym miejscu dziękujemy wszystkim mieszkańcom
Gminy Ciepielów, którzy całym sercem odpowiedzieli na akcję zbiórki darów. Jeszcze raz potwierdziliście
Państwo, że nasza gmina to przede wszystkim wspaniali
ludzie, bo tylko ludzie nieobojętni na los drugiego człowieka mogą tworzyć Społeczeństwo Lokalne. Serdecznie
dziękujemy za okazaną pomoc i serce!
Serdeczne podziękowania składamy również panu
Witoldowi Chojakowi – radnemu ze Starego Ciepielowa, który bezpłatnie użyczył swojego prywatnego samochodu celem dostarczenia darów do Wilkowa oraz
panu Stanisławowi Laskowi również ze Starego Ciepielowa, którzy wraz z panem Witoldem Chojakiem dostarczyli dary do Wilkowa. Za pomoc również dziękujemy panu Stanisławowi Lenartowi właścicielowi stacji
paliw w Ciepielowie, który nigdy nie odmawia pomocy
potrzebującym.
Od 1 do 15 czerwca mieszkańcy poszczególnych sołectw w odpowiedzi na wystosowany apel mogli dostarczać zboże do sołtysów w poszczególnych miejscowościach. W wyniku tej akcji zebrane zostało 38 ton zboża.
A zboże także za pokwitowaniem odebraliśmy dzięki
pomocy pana Witolda Chojak i Stanisława Laska ze Starego Ciepielowa z następujących sołectw naszej gminy:
Antoniów, Czerwona (30 worków zboża), Anusin (4 worki), Bąkowa (4 worki), Bąkowa (45 worków), Bielany
(33 worki), Borowiec (8 worków), Chotyze (21 worków),
Ciepielów (4 worki), Ciepielów Kolonia (16 worków),

Przekazanie darów dla powodzian z Wilkowa w szkole w miejscowości Dobre

Stary Ciepielów (17 worków), Dąbrowa (17 worków),
Drezno (9 worków), Gardzienice Kolonia (26 worków),
Stare Gardzienice (6 worków), Kałków (52 worki), Kochanów Sajdy (10 worków), Kunegundów (36 worków),
Łaziska (71 worków), Marianki (13 worków), Pasieki
(17 worków), Pcin (67), Podgórze (35 worków), Ranachów B (35 worków), Rekówka (12 worków), Świesielice
(40 worków), Wielgie (132 worki). Łącznie zebraliśmy
770 worków zboża, które najpierw złożyliśmy pod wiatą
na terenie firmy ROL – MOT w Ciepielowie (dziękujemy
za zgodę na przechowanie zboża panu Prezesowi Henrykowi Maziarkowi), następnie transportem samochodowym
zboże zostało dostarczone do gospodarstw rolnych gminy
Wilków. Zboże dostarczyliśmy także za pokwitowaniem
(dokumenty w tej sprawie są do wglądu w sekretariacie
Urzędu Gminy w Ciepielowie). Wszystkim naszym rolnikom serdecznie dziękujemy za pomoc udzieloną rolnikom gminy Wilków.
Aneta Dudek, Katarzyna Nachyła

Oświetlenie halogenowe w Ciepielowie
Dla polepszenia stanu bezpieczeństwa, a także podniesienia atrakcyjności wyglądu centrum Ciepielowa, zainstalowaliśmy nowe podświetlenia halogenowe budynku
gimnazjum i Urzędu Gminy. Nowe podświetlenia uzupełniają wcześniej zainstalowane oświetlenie parkowe oraz
podświetlenie kościoła parafialnego.

W dniu kiedy zawieźliśmy dary, droga z Dobrego do Wilkowa jeszcze długo była pod wodą
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Powszechny Spis Rolny
Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.
Zebrane dane: pozwolą na analizę zmian polskiego
rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach
członkowskich; pozwolą na kreowanie przez Komisję
Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.; dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji
społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz
o prowadzonej produkcji rolnej; w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Na-

rodowym Spisie Powszechnym
w 2011 r. dadzą odpowiedź na
wiele pytań dotyczących m.in.
starzenia się ludności wiejskiej
i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów
wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko. Gminnym
Komisarzem Spisowym na terenie gminy Ciepielów jest
Wójt Gminy – Artur Szewczyk. Zostało powołane Gminne
Biuro Spisowe w składzie: Andrzej Hyc – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, lider, Zofia Kozieł – członek
GBS, Marcin Bielecki – członek GBS. Spis Rolny na terenie gminy Ciepielów przeprowadzi 7 rachmistrzów spisowych. W okresie 9–23 sierpnia odbędzie się obchód przed
spisowy, a od 8 września do 31 października – spis rolny.

Walka z powodzią
Powódź, która nawiedziła nasz kraj w tym roku, wyrządziła olbrzymie szkody. Na nasze szczęście, teren gminy
Ciepielów jest tak ukształtowany, że oprócz niewielkich
podtopień, powódź nam nie grozi. Pomagamy więc solidarnie mieszkańcom sąsiednich gmin zwłaszcza gminie
Chotcza i Solec nad Wisłą, które położone są bezpośrednio nad Wisłą.
W dniach od 19 maja do 10 czerwca wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej walczyły o nieprzerwanie
wałów w tych gminach. Ich pomoc, ciężka praca, przyniosły rezultaty i z żywiołem udało się wygrać. Ale walka
była długa i wyczerpująca. Najgorsze chwile obrońcy wałów przeżywali w dniach 22 i 23 maja br. W dniu 21 maja
szef obrony cywilnej powiatu starosta lipski wystosował
do gmin powiatu lipskiego prośbę o pomoc mieszkańców
gmin w walce z wielką wodą. Prośba starosty w rozmowie
bezpośredniej z wójtem naszej gminy jednoznacznie wskazywała na tragiczną sytuację w walce z powodzią. Na apel
odpowiedzieliśmy całym sercem i po prośbie skierowanej
przez wójta bezpośrednio do sołtysów, ponad 80 mężczyzn
z terenu całej gminy stawiło się w dniu 22 maja do pracy
przy umacnianiu wałów u naszych sąsiadów. Pracowaliśmy od wczesnych godzin porannych w dwóch grupach na
terenie gminy Chotcza i Solec nad Wisłą. Na terenie Sol-
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ca najpierw umacnialiśmy wały, później wezwani przez
koordynatora akcji do Woli Pawłowskiej gdzie nastąpiło
przerwanie wału, bardzo szybko wspólnie ze strażakami
i policją zatamowaliśmy wyrwę w wale. Było ciężko, ale
się udało i Woli Pawłowskiej w dniu 22 maja nie zalało.
W gminie Chotcza pracowaliśmy przy napełnianiu worków piachem służącym umacnianiu wałów na wysokości
Białobrzegów. W tym miejscu za okazaną pomoc, poświęcenie swojego wolnego czasu, wspaniałą postawę, bardzo
dziękujemy. To właśnie w Takich ludziach jak Panowie
w chwili zagrożenia możemy pokładać nadzieję na bezinteresowną pomoc.
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Droga na Bielany
Historia budowy drogi na Bielany liczy już kilka lat. Od
dawna trwały prace nad ustaleniem prawa własności drogi, co uniemożliwiało w ogóle wykonanie drogi do Bielan
ze środków zewnętrznych. Wreszcie sytuacja się wyjaśniła
i możliwe było zaplanowanie środków na realizację długo
wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Budowa
drogi obejmowała między innymi: roboty pomiarowe przy
robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym; mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy
(szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m (830 mb x 3,60 m x 0,1 m);

mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm
(50 kg/m²) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR1/2 (830 mb x 3,6 m) = 2988 m²; mechaniczne wykonanie
warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej
dla ruchu KR-1/2 830 x 3,5 = 2905 m²; znaki drogowe
okrągłe foliowane B-33 (40) szt. 1, B-18 (10 t) szt. 1; słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm; znaki drogowe trójkątne foliowane A-7 szt. 1; uzupełnianie i wyprofilowanie
poboczy gruntowych (830 mb x 1,00 m) x 2. Wykonawcą
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka
z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, które zrealizowało inwestycję za kwotę 118 315,60 zł.
W przetargu oferty złożyło 3 wykonawców. Zadanie już
zostało wykonane.

Umowa na Kunegudnów podpisana
Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, który wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-ProdukcyjnoHandlowe „BENERAT I SYN” s.c., Benerat Jacek i Benerat Maciej, ul. Żytnia 4, 26-600 Radom – za kwotę
1 477 564,59 zł, 1 lipca w Urzędzie Gminy w Ciepielowie
podpisano umowę z wykonawcą najważniejszej w tym
roku gminnej inwestycji w zakresie wodociągowania gminy. Zadanie pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody
w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów” jest w 85% współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. Kwota dofinansowania unijnego to ponad milion złotych.
W ramach budowy przewidziano między innymi wykonanie następujących rodzajów prac: przebudowa istnie-

Podpisanie umowy na realizowaną ze środków unijnych budowę stacji uzdatniania wody
w Kunegundowie, Ciepielów, 1 lipca 2010 r.

jącego budynku na Stację Uzdatniania Wody wraz z ujęciem; roboty branży sanitarnej Stacji Uzdatniania Wody;
instalacje uzdatniania wody; instalacje elektryczne Stacji
Uzdatniania Wody; instalacja agregatu prądotwórczego
oraz instalacji alarmowej; budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego do Stacji Uzdatniania Wody; sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości Kunegundów;
wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach
rur: φ 160 mm – L = 1548 m, φ 90 mm – L = 21 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 1569 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: φ 40 mm –
L = 538 m. Łączna długość przyłączy L = 538 m. Zostanie
wykonanych około 25 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 9 hydrantów
nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwarunkowania.
Wykonanie zadania zaplanowano do 10 listopada 2010 r.
37

Nasza Gmina – nr 46 /maj–lipiec 2010/

Złote Gody
Uroczyste obchody Złotych Godów w naszej gminie
rozpoczęły się mszą odprawioną 2 czerwca w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie przez
księdza proboszcza parafii Ciepielów w koncelebrze
z księdzem proboszczem parafii Wielgie w intencji Jubilatów i ich rodzin.
Złote Gody obchodziło 16 par małżeńskich z terenu
gminy Ciepielów: Bronisława i Jan Cebula (Podolany),
Zuzanna i Stanisław Chołuj (Ranachów B), Irena i Wacław Cywka (Kałków), Wiesława i Tadeusz Dąbrowscy
(Pcin), Jadwiga i Stanisław Gębka (Bąkowa), Genowefa
i Stefan Grela (Bąkowa), Genowefa i Marian Kaczyńscy (Dąbrowa), Marianna i Tadeusz Kominek (Łaziska),
Irena i Ryszard Koptas (Wielgie), Janina i Stanisław
Kosior (Wielgie), Helena i Marian Kosiór (Rekówka),
Zofia i Stefan Kowalczyk (Kałków), Krystyna i Józef
Kucharscy (Łaziska), Marianna i Jan Moskwa (Gardzienice Kolonia), Janina i Stanisław Moskwa (Pasieki),
Jadwiga i Stanisław Stachowicz (Bąkowa).
Każda para otrzymała z rąk księży pamiątkę 50-lecia
zawarcia związku małżeńskiego i różańce oraz życzenia
długich lat życia.
Druga część uroczystości odbyła się w sali ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego w Ciepielowie. Wójt Gminy Artur Szewczyk przywitał zgromadzonych Jubilatów i gości
kierując następujące słowa do Jubilatów:

Dostojni Jubilaci! Szanowni Państwo!
W tym pięknym Jubileuszowym Dniu pragnę złożyć
wszystkim „Złotym Parom” serdeczne gratulacje za chlubne przeżycie w związku małżeńskim długiej drogi życia.
Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać
i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia.
Państwo 50 lat temu zawarliście związki małżeńskie.
Od tego dnia wiedliście wspólne życie, pokonując wszelkie trudności narzucone przez los. Doczekaliście Złotego
Jubileuszu. Te wspólne 50 lat to wzór i piękny przykład
dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
Pragnę w imieniu własnym oraz jako wójt gminy w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów przekazać
wszystkim Jubilatom życzenia na dalsze lata życia. Życzę
wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci, wnuków i pra-
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wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Diamentowych Godów, bo tylko „Ludzie, którzy się kochają z całego
serca, nigdy się nie starzeją”. Wszystkiego najlepszego!!!
Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wójt naszej
gminy, wręczając odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz
kwiaty.
Po wręczeniu medali głos zabrała Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Barbara Rojecka-Kostyra kierując do
Jubilatów miłe słowa: 50 lat to wiele, ale jakże szybko minęły te lata. Minęły we wspólnej trosce o dobre wychowanie dzieci i ich przyszły los. Nie każdemu jest dane, by
po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia mógł myślami
wrócić do tamtych młodzieńczych lat, by obchodzić Złote
Gody. Wam, drodzy Jubilaci, życie tego nie poskąpiło, dało
tą możliwość byśmy dziś razem z Wami mogli świętować
ten jubileusz.
Po przemówieniach i gratulacjach wójt wzniósł toast
lampką szampana, wszyscy odśpiewali Sto Lat. Zgromadzeni poczęstowani zostali tortem i przygotowanym słodkim poczęstunkiem.
Wzruszająca była część artystyczna w wykonaniu chóru
młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie pod kierunkiem pani Małgorzaty Kominek. Motywem
przewodnim była miłość na przestrzeni wieków. Młodzież
deklamowała wiersze o miłości i śpiewała piosenki:
„…Kochać, jak to łatwo powiedzieć
Kochać, tylko to więcej nic.
Bo miłość jest niepokojem,
Nie zna dnia, który da się powtórzyć”.
„…Serduszko puka w rytmie cza cza
Miłości szuka w rytmie cza cza
Pocałuj miły w rytmie cza cza
Już nie mam siły przed kochaniem bronić się”.
Burzę oklasków otrzymała inscenizacja w wykonaniu
młodzieży przedstawiająca „młodą parę”, która ślubowała

sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Dopełnieniem części artystycznej była żartobliwa scenka „jak Seniorzy chodzą do lekarza…” Młodzież życzyła wielu ciepłych
i pogodnych dni. Niech szczęście Jubilatów wciąż trwa.
Głos w imieniu dostojnych Jubilatów zabrał Stanisław
Gębka dziękując w imieniu wszystkich za wyróżnienia
i składane życzenia, życząc wszystkim długich lat życia.
Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się wspólnym
grupowym zdjęciem.
Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci
zarówno Jubilatów jak i gości.
Złotym Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej
pięknej miłości, którą przyrzekali sobie na ślubnym kobiercu oraz doczekania w zdrowiu i pogodzie ducha „Brylantowych Godów”.
Kierownik USC Barbara Rojecka-Kostyra

Złotym Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości, którą przyrzekali sobie na ślubnym kobiercu oraz doczekania w zdrowiu i pogodzie ducha „ Brylantowych Godów”.
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