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wody w Kunegundowie, przyszedł czas na podpisanie 
kolejnych umów. 29 września wraz z panią skarbnik 
podpisaliśmy umowy na dofinansowanie unijne drogi 
gminnej Ciepielów – Stare Gardzienice – Gardzienice 
Kolonia (droga już wcześniej została wykonana, teraz 
przechodzimy procedurę rozliczenia wydatkowanych 
funduszy). Tego samego dnia podpisaliśmy także dwie 
umowy na realizację programów unijnych w placów-
kach oświatowych i przedszkolu. Łączna wartość pod-
pisanych w tym roku umów na unijne dofinansowa-
nie to ponad 3,3 miliony złotych. Po wielu staraniach, 
niepewności czy sprostaliśmy unijnym wymogom, 
wreszcie przyszedł czas na satysfakcję z wykonanej 

pracy. Podpisane umowy to sukces 
całej naszej gminy, tym większy iż 
jesteśmy jedną z nielicznych gmin 
wiejskich, które realizują zadania 
ze środków Unii Europejskiej.

Wszystko to było możliwe 
dzięki wyrażeniu zgody na reali-
zację zadań przez radnych gminy, 
a także dzięki ciężkiej i żmudnej 
pracy wykonanej przez pracowni-
ków Urzędu Gminy.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

Szanowni Państwo!
Właśnie mija szósty rok mojej pracy dla mieszkań-

ców Gminy. W specjalnie przygotowanej broszurce 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy przedstawia-
my Państwu osiągnięcia naszego samorządu w la-
tach 2005–2010. Udało nam się zrobić bardzo dużo, 
ale i nasze zacofanie w zakresie stanu infrastruktury 
technicznej (wodociągów, dróg, oświetlenia) było tak 
ogromne, że większość z podjętych działań od razu 
przynosiła ogromną różnicę w stosunku do stanu po-
przedniego.

Bieżący rok zapisze się w historii naszej gminy 
jako kolejny rok rozwoju. Zbudowaliśmy i oddaliśmy 
do użytkowania piętnaście nowych dróg asfaltowych, 
w tym jedną sfinansowaną ze środków unijnych Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. W zakresie 
wodociągowania, które od 2005 r. stanowi priorytet 
inwestycyjny działania gminy, oddaliśmy do użytku 
ponad 20-kilometrowy wodociąg Ciepielów – Re-
kówka – Świesielice. W Kunegundowie kończymy 
zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007–2013, polegające na budowie 
wodociągu oraz nowoczesnej stacji uzdatniania wody. 
Rozpoczynamy także budowę kolejnego wodociągu 
Antoniów – Czerwona – Podgórze – Bielany – Pasie-
ki. Przygotowaliśmy także kompletne projekty wodo-
ciągowania pozostałych miejscowości.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem było przeprowa-
dzenie rekultywacji gminnego składowiska odpadów. 
Pomimo nie funkcjonowania składowiska, corocznie 
ponosiliśmy bardzo duże koszty związane z opłatami 
środowiskowymi płaconymi za każdą tonę składowa-
nych tam śmieci. Rekultywacja wreszcie rozwiązała 
ten problem.

Ostanie miesiące przyniosły nam długo oczekiwane 
rozwiązania w zakresie pozyskania dla gminy środków 
unijnych. Po podpisaniu umowy na stację uzdatniania 
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Inwestycje 2010
Tegoroczny budżet gminy osiągnął kolejny rekord. Po ostat-

nich zmianach budżetowych przekroczyliśmy już 21 milionów 
złotych. Na same tylko inwestycje przeznaczamy ponad 7 mi-
lionów złotych.

W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miej-
scowości Ciepielów ul. Podłącze – Rekówka – Świesielice – 
1 118 336,78 zł, przetarg wygrał Zakład Instalacyjny „Jan-
czes” z Radomia, inwestycja została zakończona, a woda już 
płynie do nowych użytkowników gminnej sieci.

2. Budowa stacji uzdatnienia wody w Kunegundowie wraz 
z siecią wodociągową z przyłączami w miejscowości Kune-
gundów – 85% kosztów stanowi pozyskane w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007–2013 dofinan-
sowanie unijne. Przetarg za kwotę 1 477 564,59 zł, wygrało 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Benert i Syn” 
z Radomia, inwestycja w ostatniej fazie wykonania.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejsco-
wości Podgórze – Czerwona – Antoniów – Bielany – Pasieki, 
w związku z zakończeniem budowy stacji uzdatniania wody 
w Kunegundowie, do którego ma być podłączony wodociąg, 
ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę wodocią-
gu. Przetarg wygrał P.W. Hydrosan Jerzy Skowronek z Lu-
bartowa za kwotę: 941 508 zł.

4. Opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Bąko-
wa – Kochanów – Sajdy – Czarnolas – 65 000 zł, zadanie ukoń-
czone, obecnie czekamy na uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Kawę-
czyn – Świesielice – 65 000 zł, zadanie w trakcie realizacji.

6. Opracowanie projektu technicznego pod wodociąg w Po-
dolanach oraz w Borowcu, w trakcie realizacji.

W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG:
1. Przebudowa drogi gminnej Świesielice „Kałkowy” – 

254 200 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zosta-
ło zrealizowane.

2. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepielów Kolonia 
„pod lasem” – 103 600 zł, na drogę uzyskaliśmy dofinanso-
wanie 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 Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych w Zwoleniu, zadanie zostało zreali-
zowane.

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 Ciepie-
lowie – 224 450 zł, wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Drogbud” z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało 
zrealizowane.

6. Przebudowa drogi gminnej Marianki „Nowy Dwór” – 
67 900 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało 
zrealizowane.

7. Przebudowa drogi gminnej Wielgie „Średnia Wieś” – 
222 000 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Ro-

Budowa sieci wodociągowej w Świesielicach

Instalacja zbiornika wysokociśnieniowego przy Stacji Uzdatniania Wody w Kunegundowie

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kunegundowie

Budowa drogi gminnej do miejscowości Bielany
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bót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zosta-
ło zrealizowane.

8. Przebudowa drogi gminnej do Bielan – 121 720 zł, prze-
targ wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zrealizowane.

9. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa – Czarnolas – 
342 940 zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych w Zwoleniu, zadanie zostało zrealizowane.

10. Przebudowa drogi gminnej Gardzienice Stare – Ciepie-
lów – 546 660 zł, przetarg wygrało Miejskie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego. Za-
danie zostało zrealizowane. Na budowę drogi jako jedyna 
gmina w powiecie lipskim i zwoleńskim uzyskaliśmy dofi-
nansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007–2013. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów zadania 
tj. 475 000 zł. Umowę podpisano 29 września 2010 r., obec-
nie trwa rozliczenie dofinansowania unijnego.

11. Przebudowa drogi gminnej przez Ranachów „B” – 
131 030 zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych w Zwoleniu, zadanie zostało zrealizowane.

12. Przebudowa drogi gminnej Kałków „Pniaki” – Dąbro-
wa – 285 360 zł, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Zwoleniu, zadanie zostało zrealizowane.

13. Przebudowa drogi gminnej Łaziska „Zarośle” – 93 550 zł, 
przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych z Ostrowca Świętokrzyskiego, zadanie zostało zreali-
zowane.

14. Modernizacja ul. Malczewskiego w Ciepielowie – 66 000 zł. 
Dzięki pozyskanemu na drogi dofinansowaniu, możliwe sta-
ło się wykonanie nawierzchni asfaltowej. W marcu tego roku 
wykonaliśmy prace związane z wykorytowaniem ulicy, na-
stępnie ulicę utwardzono kruszywem. Wcześniej wykonane 
prace pozwoliły na wykonanie przez Miejskie Przedsiębior-

stwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego na-
wierzchni asfaltowej za kwotę 36 000 zł.

15. Modernizacja drogi powiatowej Ciepielów – Rafałów 
o długości 5 350 m. Całkowity koszt już wykonanej inwe-
stycji to kwota 1 557 228 zł. Nasza gmina współfinansowała 
budowę drogi w kwocie 50 000 zł

INFORMATYZACJA I BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

1. Realizacja projektu przyśpieszenia wzrostu konkurencyj-
ności województwa mazowieckiego poprzez budowę społe-
czeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy 
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

2. Realizacja projektu rozwój elektronicznej administracji 
w samorządach województwa mazowieckiego wspomaga-
jącej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 
w tym 256 666 zł stanowią środki pozyskane przez gminę 
z dofinansowania unijnego, zaś udział własny gminy w roku 
2010 – do obu realizowanych projektów – to kwota 21 465 zł. 
Obecnie obydwa projekty są wdrażane.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w Ciepie-
lowie – 188 500 zł, przetarg wygrała firma „Hydrotechnika 
z Kielc, zadanie zostało zrealizowane.

2. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Wiel-
giem, Rekówce „Górnej”, Łaziskach „Zamoście”, Bąkowa 
„Hektary”, Świesielice „Stara Wieś” – 70 000 zł, zadanie zo-
stało zrealizowane.

GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego 
wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu. Na to zada-
nie uzyskaliśmy dofinansowanie unijne w kwocie 441 054 zł. 
Przetarg wygrała firma „Chodrom” z Lipska, łączna wartość 
zadania po przetargu to 480 072 zł. Zadanie zostało zrealizo-
wane, obecnie trwa rozliczenie dofinansowania unijnego.

2. Zagospodarowanie i modernizacja terenów przyległych 
od centrum Ciepielowa wraz z wykonaniem małej architek-
tury krajobrazu – 616 922 zł, w tym wnioskowane dofinan-
sowanie unijne to kwota 330 000 zł netto. Złożony wniosek 
oczekuje na zakończenie procedury oceny przez Urząd Mar-
szałkowski w Warszawie.

Oświetlony skwerek z pomnikiem Jacka Malczewskiego w Wielgiem

Budowa drogi Bąkowa – Czarnolas o długości 2 100 mb

Budowa drogi przez Ciepielów Kolonię z dofinansowaniem 
z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
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wym.
Kolejnym etapem projektu było rozpoczęcie we wrześniu 

szkoleń zawodowych dla wszystkich uczestników. W tym roku 
organizowane jest 5 rodzajów kursów zawodowych: Prawo jaz-
dy kat. B i C dla 8 uczestników, kurs florystyczny 1 osoba, ku-
charz 2 osoby i operator wózka widłowego 1 osoba. Osiem osób 
biorących udział w projekcie zdobyło już wiedzę z zakresu zna-
jomości przepisów prawa ruchu drogowego. Część teoretyczna 
obejmowała 30 godz. 

Obecnie wszystkie osoby realizują część praktyczną tego 
kursu mającą na celu zdobycie umiejętności jazdy samochodem 
osobowym lub ciężarowym ta część obejmuje również 30 godz. 

Kurs florystyczny już się zakoń-
czył. W trakcie realizacji są kur-
sy kucharz oraz operator wózka 
widłowego. Szkolenia te mają 
na celu podniesienie kwalifika-
cji związanych z możliwością 
wykonywania określonej pra-
cy. Szkolenia zawodowe będą 
trwały do końca listopada.

Dzięki realizacji projektu 
osoby w nim biorące udział 
będą miały możliwość zdoby-
wania nowych kwalifikacji za-
wodowych i społecznych. Co 
będzie miało wpływ na zwięk-
szenie ich szans na rynku pra-
cy oraz wpłynie na przyjęcie 
aktywnej postawy w pokony-
waniu dotychczasowych trud-
ności. Projekt realizowany jest 
do końca grudnia. Przez dwa 
lata realizacji programu po-
zyskaliśmy dla gminy ponad 
230 tysięcy złotych unijnego 
dofinansowania.

Aneta Dudek
Kierownik GOPS

Szansa na lepsze jutro
Od 1 czerwca 2010 realizowany jest w naszej gminie po 

raz drugi projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach prioryte-
tu 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. Celem projektu jest zwiększenie aktyw-
ności zawodowej i społecznej w środowisku lokalnym. Wniosek 
na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Szansa na Lepsze Ju-
tro” został złożony w styczniu.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej Gmi-
na otrzymała 116 902,08 zł z czego 12 274,71 zł to wkład 
własny. Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną 
12 mieszkańców gminy. Są to osoby bezrobotne, z brakiem 
kwalifikacji zawodowych. Obecnie w ramach projektu 
zrealizowano już szkolenia Trening Kompetencji i Umie-
jętności Społecznych oraz Aktywne Metody Poszukiwania 
Pracy. Pierwsze szkolenie odbyło się w Warszawie, na tygo-
dniowym kursie trwającym od 21 do 25 czerwca uczestnicy 
uczyli się radzenia sobie ze stre-
sem, pracy zespołowej, komunika-
cji werbalnej i pozawerbalnej oraz 
asertywności.

Doradca zawodowy określił 
predyspozycje poszczególnych 
uczestników co do wyboru kur-
sów i szkoleń zawodowych, które 
zostaną zlecone firmą szkolenio-
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Seniorzy na wycieczce w Leżajsku, Łańcucie i Rzeszowie

W ramach działalności „Klubu Integracji Międzypokolenio-
wej” działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepie-
lowie, seniorzy gminy Ciepielów – razem 50 osób – uczestniczyli 

w wycieczce na trasie Ciepielów – Leżajsk – Łańcut – Rzeszów. 
Wszyscy zwarci, gotowi i zniecierpliwieni wyruszyliśmy o go-
dzinie 6 rano. Jako pierwszą zwiedziliśmy Bazylikę Zwiastowa-
nia NMP w Leżajsku. Bazylika jest jednym z najcenniejszych 
zabytków architektury i sztuki sakralnej z przełomu renesansu 
i baroku. Następnie przejechaliśmy do Łańcuta i zwiedziliśmy 
Muzeum Gorzelnictwa, Muzeum Zamku, Parku, Powozowni.

Siedzibę Muzeum Gorzelnictwa zlokalizowano w zaprojek-
towanym przez Ludwika Boguchwalskiego klasycystycznym 
dworku, którym od 1970 r. opiekuje się Fabryka Wódek w Łań-
cucie. W aranżowanych w stylu i duchu końca XIX w. wnętrzach 
muzeum mogliśmy prześledzić rozwój i poznać życie codzienne 
Fabryki. Fotografie, dawne dokumenty, dyplomy, stare etykiety, 
zachowane butelki o bardzo wyszukanych kształtach. Dworek – 
Muzeum otoczony jest parkiem. Przed frontem budynku dwie 
białe ławeczki zapraszają do odpoczynku, po którym udaliśmy 
się do Zamku w Łańcucie. Zamek jest jedną z najpiękniejszych 
rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znakomitych 
wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji po-
jazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy 
park w stylu angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony 
i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codzien-
nym życiem łańcuckiej rezydencji.

Kolejnym punktem wycieczki był przejazd do Rzeszowa. 
Tam wszyscy uczestnicy wycieczki, mieli zagwarantowany 
obiad. Nasz przewodnik oprowadził nas po Rynku i Podziemnej 
Trasie Turystycznej o długości 213 m, obejmującej ponad 34 piw-
nic pod płytą rynku. Sercem rzeszowskiej Starówki jest Rynek 
o kształcie nierównomiernego czworoboku. To centralne miejsce 
Rzeszowa. Z jego naroży wybiegają reprezentacyjne ulice, m.in. 
A. Mickiewicza, T. Kościuszki czy Matejki. Zabudowane są 
trzy pierzeje Rynku – południowa, wschodnia i północna. Stoją 
tu jednopiętrowe i dwupiętrowe kamieniczki powstałe w okre-
sie XV–XIX w., wszystkie przebudowane po wielkim pożarze 
w 1842 r. W pierzei zachodniej zachował się jedynie Ratusz. 
Cała zabudowa Rynku była zagrożona podziemnymi korytarza-
mi ciągnącymi się pod placem, jednak prowadzone w ostatnich 
latach prace zabezpieczyły je przed popadnięciem w ruinę.

Najokazalszą budowlą w Rynku jest Ratusz stojący samot-
nie w narożu zachodniej pierzei. Jego początki sięgają schyłku 
XVI w., zbudował go Mikołaj Spytka Ligęza. Adaptację budyn-
ku Ratusza dla potrzeb Rady Miejskiej podjęto w II połowie 
XIX w. Wtedy to nadbudowano drugie piętro, wykonano repre-

zentacyjną klatkę schodową, a nad nią dwie wieżyczki. Przedłu-
żono budynek w kierunku wschodnim o część opartą na arka-
dach, urządzając na piętrze dużą salę obrad. Podczas tych prac 
Ratusz otrzymał modny wówczas wystrój pseudogotycki. Szczyt 
ozdobiono zegarem, a ponad nim umieszczono orła wykonanego 
z pozłacanej blachy miedzianej.

Wycieczka przebiegała w bardzo serdecznej i przyjaznej at-
mosferze. Na zakończenie wszyscy mieli czas wolny, aby móc 

zakupić pamiątki. Wróciliśmy 
zmęczeni, ale przede wszyst-
kim z uśmiechami na twarzach, 
wzbogaceni o nowe wrażenia 
i  niezapomniane przeżycia. 
Wycieczka została zorganizo-
wana przez Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Ciepielowie 
ze środków Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich w ramach usług dla 
osób starszych.

Renata 
Gołębiowska-Ambrozik

Dyrektor GBP
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Festyn w Bąkowej

Koniec lata i wakacji będzie się już kojarzył mieszkańcom 
gminy Ciepielów z festynem w Bąkowej. Ta miejscowość na 
jeden dzień zmienia swoje oblicze z cichej wioski w centrum 
kultury i rozrywki. 29 sierpnia setki osób przybyło do Publicznej 
Szkoły Podstawowej, aby wziąć udział w środowiskowej impre-
zie, której mottem w tym roku były słowa: „Szanujmy tradycje 
i piękne zwyczaje”.

Impreza została zrealizowana ze środków unijnych i była 
częścią trwającego od marca projektu pod tym samym tytułem, 
którego celem jest zachowanie lokalnych zwyczajów od zapo-
mnienia i zaszczepienie w dzieciach i młodzieży szacunku do 
tradycji, które są przecież częścią tożsamości nas wszystkich.

Szkoła podstawowa przygotowywała się do tego przedsię-
wzięcia kilka miesięcy. Koordynator tego projektu dyrektor 
Anna Kozieł, z pomocą nauczycieli, intensywnie pracowała nad 
zaplanowaniem zadań projektu, aby przyniósł jak najwięcej po-
żytku młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom gminy.

Jednym z zadań projektu było zorganizowanie spotkań 
młodzieży z panią Joanną Tęczą z Domu Kultury w Zwoleniu. 
Pierwsze z nich odbyło się w okresie wielkanocnym. Uczniowie 
poznali obrzędy, zwyczaje i przyśpiewki związane z Wielkanocą. 
Drugie spotkanie miało miejsce w czerwcu i dotyczyło Sobótki. 
Uczniowie ze szkoły podstawowej w Bąkowej i w Ciepielowie 
wspólnie udali się nad staw, gdzie dziewczęta rzucały na wodę 
własnoręcznie zrobione wianki, a pani Joanna snuła swą piękną, 
sobótkową gawędę. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, które 
też jest częścią tego obrzędu.

Kolejnym zrealizowanym zadaniem projektu było spotkanie 
wychowanków szkoły z kombatantami i osobami starszymi z na-
szego regionu. Zaproszeni goście wspominali wydarzenia z lat 
młodości, snuli opowieści z czasów okupacji oraz śpiewali pie-
śni patriotyczne i partyzanckie. 

Punktem kulminacyjnym projektu był sierpniowy festyn. 
Przygotowanie programu artystycznego było dużym wyzwa-

niem dla organizatorów chcących zapewnić wszystkim gościom 
dobrą zabawę.

Pierwszym punktem programu był pokaz ułańskiej jazdy 
konnej przygotowany przez Klub Jeździecki Jamka. Dla naj-
młodszych zamówiono plac zabaw z dmuchanym bajkowym 
zamkiem, skakańcem i basenem z piłeczkami. Dla młodzieży 
wystąpił lokalny zespół wokalno-instrumentalny w składzie: 
Joanna i Marlena Kominek oraz Martyna Suwała. Dziewczęta 
śpiewały akompaniując sobie na gitarach akustycznych. Ich wy-
stęp przyjęto bardzo ciepło nagradzając gromkimi oklaskami. 
Uczennice PSP w Bąkowej – Klaudia Gołębiowska, Aleksandra 
Kozik i Magdalena Rozwadowska zaprezentowały się w cieka-
wym występie tanecznym. Samodzielnie przygotowały układ 
taneczny do piosenki zespołu „Pink”.

Prawdziwą furorę zrobił zespół disco polo „Milano”. Pię-
ciu przystojnych, wysportowanych i niezwykle sympatycznych 
chłopaków opanowało scenę i już po kilku chwilach zaskarbili 
sobie ogromną sympatię, szczególnie żeńskiej części widowni. 
Nastolatki zgromadzone pod sceną tańczyły i radośnie piszczały 
zachwycone występem.

Dla miłośników barwnego dowcipu pojawił się na scenie pa-
rodysta Stan Tutaj, który swym występem wprowadził publicz-
ność w atmosferę sielankowego luzu i rozbawienia. 

Ważną chwilą dla szkoły i środowiska było uroczyste otwar-
cie pierwszej w gminie Izby Regionalnej, której pomysłodawcą 
była pani Dorota Cichoń, a dyrektor szkoły pani Anna Kozieł 
zorganizowała chętnych oraz środki do zrealizowania tego za-
mysłu. Wspólnymi siłami w budynku szkolnym stworzono małe 
muzeum, w którym czuć ducha dawnego wiejskiego domu. 
Po uroczystym przecięciu szarfy przez pana Artura Szewczy-
ka, wójta gminy Ciepielów, zwiedzający zobaczyli ciekawe 
eksponaty związane z życiem codziennym naszych przodków. 
Gromadzenie eksponatów zapoczątkowała pani Dorota, wiele 
zostało ofiarowanych przez mieszkańców naszego regionu, za 
co serdecznie dziękujemy. Kolekcję uzupełniono eksponatami 
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zakupionymi z pieniędzy unijnych. W Izbie Regionalnej można 
zobaczyć m.in. kufry, rzeźbioną szafę, kredens, łóżko, obrusy, 
kilimy, ubrania, sprzęt rolniczy, a także drobne przedmioty co-
dziennego użytku. 

Izba Regionalna zrobiła ogromne wrażenie na wszystkich 
zwiedzających. Starszym przypomniała czasy dzieciństwa i mło-
dości, a dzieci zapoznała z wyglądem dawnych chat. W bezpo-
średnich rozmowach osób zwiedzających słychać było dużo 
pozytywnych opinii na temat podjętego trudu zachowania prze-
szłości w pamięci młodszego pokolenia. Wielu gości wpisało się 
do księgi pamiątkowej dając wyraz swojego uznania.

Sentymentalną podróż w przeszłość wzbogacał pokaz i de-
gustacja potraw regionalnych. Można było skosztować pazio-
chy, marchwiaków, porki, a nawet pajdy wiejskiego chleba ze 
smalcem. Ponadto rodzice naszych uczniów upiekli na festyn 

pyszne ciasta. Za ich zaangażowanie serdecznie dziękujemy.
Festyn poświęcony tradycjom i zwyczajom wiejskim nie 

mógł się odbyć bez ludowej zabawy tanecznej. Zespół CDM grał 
i śpiewał, a plac szkolny szybko zapełniał się tańczącymi. Świet-
na zabawa trwała do późnego wieczora. Ostatnią atrakcją festynu 
był pokaz sztucznych ogni.

Na co dzień zapracowani i zabiegani mieszkańcy naszej gmi-
ny spędzili niedzielne popołudnie w gronie rodziny, przyjaciół 
i znajomych, relaksując się przy muzyce, tańcu i innych atrak-
cjach. Dobra atmosfera sprzyjała odpoczynkowi i zabawie. Tak 
spędzony czas pozostanie na długo w pamięci zarówno dzieci jak 
i dorosłych. Dzień obfitujący we wrażenia, ale z ideą i przesła-
niem, aby przyszłość budować na mądrości płynącej z ludowej 
tradycji.

Katarzyna Sotowicz-Stańczuk

Nowe oblicze wsi Wielgie
Niewielka, malowniczo położona wieś Wielgie usytuowana 

jest w powiecie lipskim w Gminie Ciepielów. Otaczają ją lasy 
i stawy. Wiosną słychać żabie i słowicze koncerty. Po łąkach spa-
cerują miejscowe bociany, które od lat przylatują do swego gniaz-
da w centrum miejscowości, po niebie śmigają zwinne jaskółki.

Poznając bliżej tę niewielką wioskę, łatwo poddajemy się jej 
urokowi. Być może podświadomie wyczuwamy w niej ducha od-
ległej przeszłości…? Historia Wielgiego sięga bowiem zamierz-
chłych czasów. Jest to miejscowość o wczesnośredniowiecznym 
rodowodzie. Już w 1414 r. wybudowano w niej parafialny, mo-
drzewiowy kościół pod wezwaniem Bożego Ciała.

Z wyglądu dawnej wioski niewiele już pozostało. Zniknęły 
chaty kryte strzechą. Nie ma wiatraków i studziennych żurawi. 
Nowe domy są murowane i coraz piękniejsze. Obejścia czyste 
i zadbane. Jedynie drewniana chałupka (należąca od prawie wie-
ku do rodziny Niedzielów) z charakterystycznymi malowanymi 

okiennicami, usytuowana niedaleko kościoła, mocno już pochy-
lona, z ganeczkiem otulonym dzikim winem, kościółek św. Woj-
ciecha na cmentarzu parafialnym, wybudowany w XVII w. 
z czerwonej cegły, aleja parkowa ze starym dębem oraz dawna 
suszarnia chmielu przykuwają uwagę przyjezdnych.

Wielgie w ciągu ubiegłych wieków było w rękach różnych 
właścicieli. Od 1791 r. należało do szlacheckiego rodu Karczew-
skich (około 300. lat). I z tą właśnie rodziną wiąże się jeden 
z ważnych historycznie dla Wielgiego faktów. W latach 1867–
–1871 przebywał w majątku swego wuja Feliksa Karczewskie-
go Jacek Malczewski – późniejszy sławny malarz – symbolista, 
znany dziś na całym świecie. Wraz z kuzynami: Bronisławem, 
Kazimierzem i Wacławem przygotowywał się do nauki w gim-
nazjum. Nauczycielem chłopców był Adolf Dygasiński, znany 
pisarz naturalista, autor wielu niezwykłych nowel na temat świa-
ta przyrody i rządzących w niej praw.

O pobycie w Wielgiem tak po latach napisze w swoich wspo-
mnieniach Jacek Malczewski:
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mienia. Wygląd wsi w ciągu ostatnich mie-
sięcy: od marca do sierpnia, zmienił się nie 
do poznania. Zostało w piękny sposób zago-
spodarowane centrum Wielgiego. Z inicja-
tywy pana Wójta Gminy Ciepielów Artura 
Szewczyka pozyskano dofinansowanie na 
ten cel. Odbyło się to w ramach projektu 
„Zagospodarowanie i modernizacja centrum 
Wielgiego wraz z wykonaniem małej archi-
tektury krajobrazu” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013.

W tak krótkim czasie mieszkańcy Wiel-
giego doczekali się chodników przy drodze 
powiatowej, wybudowano również wjazdy 
gospodarcze, postawiono stalowe wygro-
dzenia. Przyjemniej i bezpieczniej jest od tej 
chwili spacerować po Wielgiem.

W ramach projektu wykonano małą 
architekturę krajobrazu. W centrum miej-
scowości, na skwerze, możemy dostrzec 
pomnik Jacka Malczewskiego wykonany 
z granitu. Na cokole ustawiono popiersie 
malarza. Od pomnika rozchodzą się alejki 
spacerowe, ustawione są gustowne ławecz-
ki. Teren został ozdobiony skalnikami, ob-
sadzony drzewkami i krzewami. Wzrok 
przyciąga wystawa reprodukcji obrazów 
Jacka Malczewskiego. Ustawione są tablice 
informacyjno-turystyczne. Spacerując, mo-
żemy podziwiać dzieła malarza, zapoznać 
się z jego biografią.

Na odcinku od kościoła i w centrum, 
przy nowych chodnikach, ustawiono ławki 
i kosze. Ozdobne lampy parkowe rozświe-
tlają Wielgie wieczorną porą, dodają miej-
scowości dodatkowego uroku i zachęcają 
do romantycznych spacerów. Dzieło budzi 

podziw i uznanie. 
Warto więc przyjechać do Wielgiego i osobiście poznać jego 

nowe oblicze.
Danuta Wiktorowska

„Dziecinne lata moje spędzałem na wsi 
u wuja F. Synowie jego byli moimi kolegami 
w nauce, a dom jego był drugim dla mnie 
domem rodzinnym. Wspomnienia tych cza-
sów mają dla mnie najwięcej powabu i uro-
ku. Umysł mój karmił się wtedy naturą wsi 
polskiej i umiał powoli, patrząc codziennie, 
zrozumieć tę okalającą mnie naturę, bo pod 
jej wrażeniami się urabiał.

Okno szkolnego pokoju naszego wy-
chodziło na wielki gazon z kwiatami, który 
zamykała ściana drzew wielkich. Na prawo 
staw zataczał półkole i rzeczką gubił się 
poza tą ścianą […].

Nad tym stawem, na tym ganku, moście 
i w tym dworze, co wapienna ściana odrzyna 
się na tle drzew zielonych, spędziłem życie 
moje od lat trzynastu do siedemnastu. Nic 
dziwnego, że każda ścieżka, każdy kamyk, 
każdy kącik jest mi znany i drogi. Różowe 
szkła dzieciństwa pozostały dla tego miejsca 
aż po dziś dzień w moich oczach i przez nie 
tylko patrzę”.

(Tekst wg książki: Adam Heydel, Jacek 
Malczewski: człowiek i artysta, Kraków 
1933, umieszczony w książce zbiorowego 
autorstwa Jacek Malczewski. Wybór mate-
riałów, Radom 2004)

W Wielgiem umarła też matka Malczew-
skiego. Została pochowana na parafialnym 
cmentarzu przy kościółku św. Wojciecha.

Wielgie na zawsze wniknęło w duszę 
i umysł Jacka Malczewskiego. Jeden z jego 
obrazów został zatytułowany „Dzieciń-
stwo – Jacek nad stawem w Wielgiem”.

Dwaj znani polscy twórcy: malarz Jacek 
Malczewski i pisarz Adolf Dygasiński zwią-
zali więc swe losy z tą małą miejscowością 
o gwarowej nazwie Wielgie i na zawsze w jej 
historii pozostawili ślad swej bytności.

Dzisiejsze Wielgie w niczym nie przypomina tego z czasów 
dzieciństwa Jacka Malczewskiego. Zniknął dworek jego wuja 
Karczewskiego oraz drewniany modrzewiowy kościół. 

Kto jednak dawno nie był w Wielgiem, otwiera oczy ze zdu-

Segregacja odpadów 2011–2013
Kończy się piąty rok segregacji odpadów na terenie 

naszej gminy. W związku z upływem terminu na jaki za-
warta była dotychczasowa umowa na bezpłatny odbiór 
segregowanych odpadów z gospodarstw domowych na 
terenie gminy, Urząd Gminy ogłosił przetarg na segre-
gację odpadów w latach 2011–2013. W przetargu na do-
tychczasowych zasadach – dwa razy w miesiącu odbiór 
czarnego worka (odpady bytowe) oraz raz w miesiącu od-
biór kolorowych worków (odpady segregowane), udział 

wzięło trzech oferentów. Ceny za roczny odbiór były bar-
dzo zróżnicowane. Najdroższa oferta opiewała na kwo-
tę 149 000 zł miesięcznie, komisja przetargowa wybrała 
zaś najtańszą ofertę, dotychczasowego odbiorcę firmę 
Eko-Jas z Wolanowa – 12 947 zł miesięcznie. Segregacja 
nadal pozostaje całkowicie bezpłatna.
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Jednakże z perspektywy sześciu lat naszego członkow-
stwa w Unii Europejskiej wyraźnie widać, że nie są to środki 
łatwe do pozyskania. Trzeba ciężko pracować na końcowy 
efekt, który przekłada się na zrównoważony rozwój całej na-
szej gminy.

Unijne dofinansowanie 2010
Po długich i intensywnych staraniach podpisaliśmy już 

wszystkie tegoroczne umowy na unijne dofinansowanie. Łącz-
na wartość podpisanych w roku 2010 projektów przekracza 
3,3 miliona złotych.

Pierwszą umową, którą podpisaliśmy było dofinansowanie 
zadania „Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego 
wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu”. Projekt ten 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wartość projektu – 
477 571,02 zł.

Drugą podpisaną w tym roku umową było zadanie realizo-
wane także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013, działania 3.21 „Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej” – dotyczące wybudowania no-
woczesnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową 
w miejscowości Kunegundów. Na to zadanie po dwóch latach 
starań uzyskaliśmy największe w historii naszej gminy, a tak-
że wśród gmin naszego powiatu unijne dofinansowanie. Łączne 
koszty tego zadania, po rozstrzygnięciu przetargu na realizację 
zadania to kwotę 1 477 564,59 zł. Stacja będzie dostarczać wodę 
dla mieszkańców: Bąkowej, Kunegundowa, Kochanowa, Saj-
dów, Czarnolasu, Podolan, Antoniowa, Podgórza, Czerwonej, 
Pasiek i Bielan. 

Trzecim projektem, na który uzyskaliśmy w tym roku unijne 
dofinansowanie była budowa drogi Ciepielów – Stare Gardzie-
nice – Gardzienice Kolonia realizowana ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 
III Regionalny system transportowy, działanie 3.1 Infrastruktura 
drogowa. Droga o łącznej długości 4 190 mb już została wybu-
dowana za kwotę 912 000 zł. 

Czwarte zadanie sfinansowane zostało ze środków unijnych 
w ramach priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Dzia-
łania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Pod-
działania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Ka-
pitał Ludzki. Projekt „Szansa na lepsze jutro” to 116 902 zł unij-
nego wsparcia.

Piątym zadaniem, które realizujemy na terenie gminy to pro-
jekt w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Nauka drogą do suk-
cesu” to unijna dotacja w kwocie: 508 104 zł.

Szóstym unijnym zadaniem jest „Dajmy szansę naszym 
dzieciom – polski przedszkolak przyszłością Europy” w ramach 
Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upo-
wszechniania edukacji przedszkolnej” – Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki. Projekt ten to kolejne 263 121 zł unijnego dofi-
nansowania dla naszej gminy. 

Pozyskanie środków unijnych, to spełnienie oczekiwań 
mieszkańców związane z naszymi nadziejami uczestnictwa 
w strukturach Unii Europejskiej. 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kunegundów, 
październik 2010 r.

Budowa drogi z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, czerwiec 2010 r.

Wójt Gminy Artur Szewczyk i Skarbnik Gminy Grażyna Szczodra podpisują umowę 
na budowę drogi gminnej Ciepielów – Stare Gardzienice – Gardzienice Kolonia, 

Warszawa 29 września 2010 r.
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Jesteśmy razem – uroczystości w Treblince
W dniu 26 października z inicjatywy władz województwa ma-

zowieckiego w Kosowie Lackim i Treblince odbyło się spotkanie 
pod hasłem „Jesteśmy razem”. Współorganizatorami spotkania 
byli również Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Walk 
i Męczeństwa Treblinka oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

Spotkanie to było oddaniem hołdu Żydom i Polakom pomor-
dowanym w latach 1942–1943 w Treblince w obozie zagłady 
i w karnym obozie pracy. Treblinka jest jednym z największych 
cmentarzy Europy, gdzie według badań historycznych wymor-

dowano około 900 tysięcy osób z Warszawy i okolic, z regionu 
radomskiego i lubelskiego, a także z gminy Ciepielów.

Uroczystość w Treblince na terenie symbolicznego cmenta-
rza obozu zagłady rozpoczęto minutą ciszy, po której rozległy 
się hymny izraelski i polski. Przy kamieniach upamiętniających 
straconych mieszkańców przedstawiciele poszczególnych miej-
scowości z terenu Mazowsza złożyli kwiaty i zapalili znicze. 
Na terenie byłego obozu ustawiono 4 tysiące kamieni symbo-
lizujących ogrom wojennej zagłady. Po przemówieniach przed 
Pomnikiem-Mauzoleum w ceremonii zapalenia sześciu symbo-
licznych zniczy wzięli udział m.in.: wojewoda mazowiecki, mi-
nister edukacji Izraela Eli Shaish, wiceambasador Izraela Nadav 
Eshcar. Wśród zaproszonych gości Ciepielów reprezentował 
Wójt Gminy Artur Szewczyk.

W spotkaniu uczestniczył również naoczny świadek tamtej 
tragedii Samuel Willenberg, który ze wzruszeniem dzielił się 
z obecnymi wspomnieniami. Z zawodu artysta malarz i rzeźbiarz 
w swoich rysunkach odtworzył plan przestrzenny obozu zagłady. 
Był jednym z uciekinierów, którzy opuścili obóz po buncie więź-
niów w 1943 r. W 1944 r. brał udział w powstaniu warszawskim 
walcząc w szeregach batalionu „Ruczaj”. Za męstwo otrzymał 
order Virtuti Militari.

Treblinka I – Karny Obóz Pracy Niemcy utworzyli latem 
1941 r. W początkowej fazie osadzono tam Polaków i Żydów 
z dystryktu warszawskiego. Przez obóz przewinęło się ok. 

20 tys. więźniów z czego 10 tys. zmarło lub zo-
stało rozstrzelanych. Obór został zlikwidowany 
w lipcu 1944 r.

Treblinka II – Obóz Zagłady powstał 
w 1942 r. w pobliżu Karnego Obozu Pracy 
w ramach „Akcji Reinhard”, mającej na celu 
likwidację ludności żydowskiej. Transporty ko-
lejowe przywoziły ludzi, których bezpośrednio 
uśmiercano „metodą przemysłową” w komo-
rach gazowych. 2 sierpnia 1943 r. wybuchł bunt 
więźniów, który przyniósł kres temu miejscu 
tragedii. Niemcy chcąc zatrzeć ślady zlikwido-
wali obóz. Większość zabudowy zniszczono, 
teren zaorano i posadzono drzewa.

W Treblince na terenie symbolicznego cmen-
tarza obozu zagłady znajduje się jedyne imienne 
miejsce pamięci poświęcone Januszowi Korcza-
kowi (Henryk Goldszmit) i dzieciom, którzy zo-
stali straceni na początku sierpnia 1942 r.Kamienny las – przejmujący widok symbolizujący śmierć setek tysięcy osób

Kamień upamiętniający zgładzonych w Treblince mieszkańców Ciepielowa

Rycina z widokiem na obóz zagłady w Treblince
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Dzień Patrona
Każdego roku 16 października, w rocznicę wyboru Kardy-

nała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową naród polski obchodzi 
„Dni Papieskie” poświęcone Wielkiemu Polakowi – Orędowni-
kowi Prawdy, Nadziei, Pokoju i Miłości. Dla społeczności na-
szego Gimnazjum jest to dzień szczególny, gdyż od pięciu lat 
uczniowie w tym dniu z dumą wspominają swojego Patrona, któ-
ry był sumieniem świata. Jan Paweł II – Odwaga Świętości – ta-
kie hasło przyświecało obchodom 10 Dnia Papieskiego. Jest on 
dla nas duchowym przygotowaniem do uroczystości wyniesienia 
na ołtarze naszego Patrona.

Uroczystość Dnia Patrona Szkoły rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele parafialnym. Homilia, którą wygłosił ks. proboszcz 
Stanisław Sławiński, niezwykle trafnie podkreślała znaczenie 
Jana Pawła II w życiu każdego młodego człowieka. Po wysłu-
chanej w skupieniu mszy młodzież gimnazjalna wraz z nauczy-
cielami przeszła do budynku szkoły.

Pani dyrektor Elżbieta Giemza powitała zaproszonych gości, 
a następnie oddała głos uczniom, którzy zaprezentowali montaż 
słowno-muzyczny przygotowany w hołdzie Papieżowi. Wszyscy 
w skupieniu wysłuchali części artystycznej, po której odbyła się 

część konkursowa. Uczniowie już od paru tygodni zbierali mate-
riały do różnych konkurencji. Klasy rywalizowały w następują-
cych konkursach: z wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II, 
przygotowanie gazetki klasowej związanej tematycznie z posta-
cią Patrona, konkurs klasowy: „Dokończ cytat”, konkurencje 
sportowe: zręcznościowe i sprawnościowe – zwijanie śpiwora, 
rzut piłką do kosza.

Uczniowie wszystkich klas z dużym zaangażowaniem przy-
gotowywali się do każdej konkurencji, walczyli o Puchar Prze-
chodni Dyrektora Gimnazjum. Rywalizacja była fair play. Po 
podsumowaniu wyników okazało się, że I miejsce zajęła klasa 
III d. Dla zwycięzców ks. proboszcz Stanisław Sławiński i Rada 
Rodziców ufundowali dofinansowanie wycieczki krajoznawczej 
w kwocie 1 000 zł. Puchar Przechodni wręczyli uczniom i gratu-
lowali zwycięstwa: wójt Gminy, ks. Proboszcz, p. Dyrektor ZPO 
i p. Wicedyrektor Gimnazjum.

„Ojcze Święty, Bóg powołał Cię do siebie, ale my pamięta-
my, jak mówiłeś, że mamy się nie lękać, lecz iść przez życie tak 
godnie, jak tylko nas na to stać. Naszym drogowskazem są Twoje 
słowa: Wymagajcie od siebie nawet wtedy, gdy inni nie będą od 
was wymagać”.

Papież odszedł, ale na zawsze pozostanie w sercach i umy-
słach uczniów Publicz-
nego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Cie-
pielowie. Jego nauki 
i przesłania wspierać 
ich będą w codzien-
nym życiu.

Uczniowie 
Gimnazjum

IV rajd „Po szlakach Związku Gmin nad Iłżanką”

Już po raz IV, w dniach 16–17 i 23–24 września odbył się rajd 
rowerowy zorganizowany przez Związek Gmin nad Iłżanką przy 
współpracy z Klubem Turystyki Kolarskiej i Wspinaczkowej 
„Adept” z Radomia. Przedsięwzięcie miało na celu popularyza-
cję turystyki rowerowej i krajoznawczej. Trasa rajdu przebiegała 
po wyznaczonych szlakach turystycznych gmin: Chotcza, Cie-

pielów, Kazanów i Iłża. Celem było poznanie pięknych terenów 
w dorzeczu Iłżanki. Ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu 
była również integracja środowiska młodzieżowego z gmin 
wchodzących w skład związku.

Organizatorzy rajdu zapewnili opiekę pielęgniarsko-medycz-
ną na trasie oraz podczas noclegu, a także zatroszczyli się o bez-
pieczne przekraczanie dróg krajowych i powiatowych. Przejazd 
uczestników odbył się pod opieką policji.

W rajdzie wzięło udział ok. 180 osób w dwóch turach, 
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w pierwszej uczniowie szkół podstawowych, 
w drugiej uczniowie gimnazjum, w tym 21 
uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II z Ciepielowa. Opiekunami uczniów 
szkół podstawowych byli: Maria Zięba, Sta-
nisław Garganisz, Zbigniew Opalski. Opie-
kunami grupy gimnazjalistów byli: Marta Ga-
win-Kwapisiewicz, Agnieszka Dygas i Anna 
Sulima.

Rajd rozpoczął się w czwartek, na placu 
szkolnym w Chotczy zgromadziła się młodzież z czterech gim-
nazjów: Ciepielowa, Chotczy, Iłży i Kazanowa. Uczestników 

serdecznie przywitał prezes związku pan Artur Szewczyk – wójt 
gminy Ciepielów. Przedstawił również pomysłodawców 
rajdu: wójta gminy Chotcza pana Janusza Witczaka, pana 
Mariana Karolika – wójta gminy Kazanów oraz burmi-
strza Iłży pana Andrzeja Moskwę. Pan Artur Szewczyk 
w kilku zdaniach przedstawił historię Związku Gmin nad 
Iłżanką, rozdał okazjonalne znaczki i odblaskowe kami-
zelki, przedstawił również kierownika rajdu – pana Dariu-
sza Zająca.

Kierownik rajdu wyjaśnił cel imprezy, przedstawił 
trasę i udzielił wskazówek odnośnie bezpieczeństwa 
przejazdu na trasie. Podkreślił również, że na całej trasie uczest-
nicy rajdu mogą korzystać z pomocy technicznej, której udzielali 
panowie z klubu Turystyki Kolarskiej i Wspinaczki.

O godz. 11, grupy, na czele z kierownikiem rajdu i prezesem 
związku p. Szewczykiem, ruszyły z placu szkolnego w kierunku 
Ciepielowa, mijając Chotczę Józefów, Tymienicę, Kałkowy i Pod-
łączę. Trasa była bardzo ciekawa, wzbogacona licznymi postoja-
mi, które były okazją, do nawiązania kontaktów z rówieśnikami 

z innych szkół. W budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Ciepielowie czekał na nich smaczny obiad. Po krótkim 
odpoczynku i zregenerowaniu sił, młodzież ruszyła w kierunku 
Wielgiego. Trasa biegła przez Chotyze i Łaziska. Odpoczynek za-
planowano w Domu Ludowym w Wielgiem, następnie młodzież 
zwiedziła centrum, w którym mieści się pomnik i galeria obrazów 
Jacka Malczewskiego. Przy pomniku malarza zrobiono pamiąt-
kowe zdjęcie. Kolejnym etapem rajdu był przejazd przez Poliznę 
i Borowiec do Kazanowa. Pokonywanie tej trasy było okazją do 
podziwiania pięknej przyrody dorzecza Iłżanki.

W Kazanowie czekały na młodzież atrakcje sportowe. Po 
kolacji, dla uczestników rajdu zorganizowane zostało ognisko, 
które trwało do późnych godzin wieczornych. Wspaniałej zaba-
wie towarzyszył śpiew przy akompaniamencie gitary. Młodzież 
wspominała i analizowała awarie rowerowe, a także opowiadała 
sobie śmieszne sytuacje, które tego dnia miały miejsce. O godz. 
23 nastąpiła cisza nocna.

Drugi dzień rajdu rozpoczął się pobudką o godz. 8 i porząd-
kowaniem miejsc noclegowych. Po śniadaniu uczestnicy rajdu 
wyruszyli w kierunku Iłży. Trasa była bardzo urozmaicona. Je-
chaliśmy dolinami, równinami i lasami. Droga była piaszczysta, 
kamienista i asfaltowa. Uczestnicy rajdu jechali przez Ostrow-
nicę, Kowalków, Małomierzyce, Podjedlankę i Kotlarkę. Częste 
postoje były okazją do podziwiania piękna przyrody.

Iłża przywitała naszych rajdowców piękną słoneczną pogodą. 
Uczniowie, pomimo wielu awa-
rii i zmęczenia, nie kryli zado-
wolenia. 

Na zakończenie organiza-
torzy podziękowali wszystkim 
uczniom i opiekunom za udział 
w rajdzie i wytrwałość. Nagro-
dzili ich wspaniałymi puchara-
mi i gorąco zachęcali do wzię-
cia udziału w przyszłorocznym 
rajdzie.

Anna Sulima
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ców Gminy Ciepielów przekazać wszystkim Jubilatom życze-
nia na dalsze lata życia. Życzę wszelkiej pomyślności, pocie-
chy z dzieci, wnuków i prawnuków oraz doczekania w dostatku 
i zdrowiu Diamentowych Godów, bo tylko „Ludzie, którzy się 
kochają z całego serca, nigdy się nie starzeją”. Wszystkiego 
najlepszego!!!

Z rąk Wójta Gminy i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Jubilaci otrzymali medale nadane przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz pamiątkowe dyplomy. W tak ważnej 
chwili nie zabrakło życzeń i kwiatów.

Medale wręczono następującym parom:
1. Stanisławie i Władysławowi Jędraszek
2. Teresie i Janowi Mirota
3. Jadwidze i Adamowi Nachyła
4. Genowefie i Henrykowi Niedziela
5. Zofii i Marianowi Pindakiewicz 
6. Genowefie i Adamowi Senderowskim 
7. Juliannie i Henrykowi Skalińskim
8. Teresie i Edwardowi Skrzyńskim
9. Kazimierze i Stanisławowi Sokół
10. Mariannie i Mieczysławowi Szczodrym
11. Wiesławie i Marianowi Szymańskim
12. Teresie i Tadeuszowi Wiśnios
13. Helenie i Stanisławowi Żurawnym
Minęło 50 lat od chwili podjęcia przez Jubilatów decyzji 

o wstąpieniu w związek małżeński. Na pewno nie bez obaw 
podejmowaliście drodzy Jubilaci decyzję o wspólnej drodze 
przez życie i wynikającej z tego faktu odpowiedzialności. 
Mimo wszystkich trudności z jakimi przyszło się Wam borykać, 
stworzyliście rodzinny dom, wychowaliście i wykształciliście 

Złote gody
We wtorek 26 października trzynaście par małżeńskich 

świętowało wspólnie jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskie-
go. Uroczyste obchody Złotych Godów rozpoczęły się mszą 
odprawioną w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Ciepielowie przez księdza proboszcza parafii Ciepielów 
Stanisława Sławińskiego w koncelebrze z księdzem probosz-
czem parafii Wielgie Leszkiem Mach w intencji Jubilatów 
i ich rodzin.

Każda para otrzymała z rąk księdza Stanisława Sławiń-
skiego pamiątkę 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego 
i kalendarz na 2011 rok.

Druga część uroczystości odbyła się w sali ślubów Urzędu 
Stanu Cywilnego w Ciepielowie. Wójt Gminy Ciepielów Ar-
tur Szewczyk przywitał zgromadzonych Jubilatów i zaproszo-
nych gości. Dostojni Jubilaci! Szanowni Państwo!

W tym pięknym Jubileuszowym Dniu pragnę złożyć wszyst-
kim „Złotym Parom” serdeczne gratulacje za chlubne przeży-
cie 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 trud-
ności narzucone przez los. Doczekaliście Złotego Jubileuszu. 
Te wspólne 50 lat to wzór i piękny przykład dla młodych po-
koleń wstępujących w związki małżeńskie. Pragnę w imieniu 
własnym oraz jako wójt gminy w imieniu wszystkich mieszkań-
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Co Ci To?”. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz cyrkowy „Gin 
Alif Show”. Wszystkich zebranych rozbawił występ Króla Pol-
skich Parodystów Andrzeja Dyszaka. Punktem kulminacyjnym 
był koncert zespołu cygańskiego „Lisa & Gipsy Girl” oraz zabawa 
taneczna z zespołem CDM. Między występami swoimi monolo-

dzieci, wielu z Was dochowało się wnuków a może prawnuków. 
Dziś, dziękując Wam za to, wyrażam swój podziw i uznanie 
i życzę jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej 
opieki najbliższych na wiele następnych lat – życzyła kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Rojecka-Kostyra.

Po części oficjalnej Wójt Artur Szewczyk wzniósł toast 
lampką szampana, wszyscy odśpiewali „Sto lat”. Zgroma-
dzeni poczęstowani zostali tortem i przygotowanym słodkim 
poczęstunkiem.

Jubilaci oraz zaproszeni goście wysłuchali części arty-
stycznej 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 i śpiewała piosenki. 

Burzę oklasków otrzymała inscenizacja w wykonaniu mło-
dzieży przedstawiająca „młodą parę”, która ślubowała sobie 
miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Dopełnieniem czę-
ści artystycznej była żartobliwa scenka „Jak Seniorzy chodzą 
do lekarza…”. Młodzież życzyła wielu ciepłych i pogodnych 
dni. Niech szczęście Jubilatów wciąż trwa.

Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się wspólnym gru-
powym zdjęciem. Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie 
w pamięci zarówno Jubilatów jak i zaproszonych gości.

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

Barbara Rojecka-Kostyra
Kierownik USC

Turniej piłki nożnej
W dniu 27 września odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej 

„Ciepielów 2010” pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów Artu-
ra Szewczyka. Głównym celem turnieju była rywalizacja wśród 
uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Ciepielów, pro-
mowanie zdrowego stylu życia i popularyzacja piłki nożnej. Or-
ganizatorem był Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie – 
Publiczna Szkoła Podstawowa. Ze względów atmosferycznych 
rozgrywki przeprowadzono w sali gimnastycznej. W zawodach 

wzięły udział drużyny szkół podstawowych w kategorii chłop-
ców i dziewcząt. Po zdrowej sportowej rywalizacji poszczególne 
drużyny uplasowały się na następujących miejscach: w kate-
gorii dziewcząt: I miejsce – PSP Bąkowa, II – PSP Ciepielów, 
III – PSP Wielgie. W kategorii chłopców: I miejsce – PSP Bąko-
wa, II – PSP Ciepielów, III – PSP Wielgie.

Na zakończenie turnieju wójt gminy pogratulował drużynom 
sportowej rywalizacji, wręczył pamiątkowe dyplomy i puchary.

Stanisław Garganisz

Jesienny festyn ludowy
5 września na placu Domu Ludowego w Wielgiem odbyła 

się impreza plenerowa podsumowująca działania realizowane 
w ramach projektów prowadzonych z funduszy Poakcesyjne-
go Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Organizatorami 
Jesiennego Festynu Ludowego byli: Wójt Gminy Ciepielów, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie oraz Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Wielgiem. Impreza rozpoczęła się o godzinie 
14 występem Dziecięcego Zespołu Ludowego „Ulijanki”. Dzieci 
zaśpiewały m.in. „Oj ty babo”, „Na raz, na dwa”, „Na Wawel”. 
Przygotowany repertuar pochodził z nagranej przez zespół płyty. 
Dzieci do występu zostały przygotowane przez nauczycielkę PSP 
w Wielgiem p. Iwonę Giemzę. Swój dorobek artystyczny zapre-
zentował również pochodzący z Wielgiego Zespół Ludowy „Po 
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Budowa wodociągu 
Podgórze – Czerwona – Antoniów – Bielany – Pasieki

Ostatnim tegorocznym zadaniem inwestycyjnym w za-
kresie wodociągowania gminy jest „Budowa sieci wodocią-
gowej z przyłączami Podgórze – Czerwona – Antoniów – 
Bielany – Pasieki”. Rozpoczęcie budowy jest możliwe 
dopiero w tej chwili, ponieważ kończymy budowę stacji 
uzdatnia wody w Kunegundowie, która umożliwi dostar-
czenie wody dla mieszkańców Podgórza, Czerwonej, Anto-
niowa, Bielan, Pasiek.

28 października Urząd Gminy rozstrzygnął przetarg. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodo-
ciągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach: 
Antoniów, Bielany, Czerwona, Pasieki, Podgórze wg za-
kresu określonego w dokumentacji technicznej. Wydane 
decyzje administracyjne stwierdzają, że realizacja zada-
nia nie narusza praw własności. Zakres rzeczowy objęty 
zamówieniem obejmuje wykonanie sieci wodociągowej 

gami wszystkich gości zabawiał Paweł Stolarz. Głos zabrali także 
organizatorzy. Jako pierwszy przemówił wójt gminy Artur Szew-
czyk, następnie Dyrektor GBP w Ciepielowie Renata Gołębiow-
ska-Ambrozik oraz dyrektor ZSP w Wielgiem Dorota Korczak.

Licznie zebrani mieszkańcy gminy oprócz oglądania wystę-
pów scenicznych degustowali potrawy regionalne sporządzone 
według starych receptur i przepisów m.in. grochówka, swojskie 
wędliny, a nawet pajdy wiejskiego chleba ze smalcem i ogór-
kiem. W czasie trwania festynu można było zakupić kiełbaski 
z grilla, słodycze i napoje oraz domowe ciasta, które upiekli ro-
dzice oraz nauczyciele ZS-P w Wielgiem.

Dzieci bezpłatnie korzystały z dmuchanej zjeżdżalni Klaun, 
zamku do skakania Małpka, ścianki wspinaczkowej oraz z tram-
poliny Batuta. Cała impreza odbyła się w pięknej scenerii, któ-
ra została zaprojektowana i wykonana przez nauczycielki ZS-P 
w Wielgiem – M. Choroś, G. Kot, R. Małaczek.

Punktualnie o godzinie 21.30 rozpoczął się pokaz sztucz-
nych ogni. Mieszkańcy gminy Ciepielów bawili się na placu do 
późnych godzin wieczornych przy dźwiękach muzyki ludowej. 
Festyn zakończył się o godzinie 23.00. Impreza była bardzo uda-
na. Mamy nadzieję, że każdy z przybyłych znalazł dla siebie coś 
atrakcyjnego.

R. Małaczek, M. Siwiec

o następujących średnicach rur: ø 110 mm – L = 10 412 m, 
ø 160 mm – L = 4 812 m. Łączna długość sieci wodocią-
gowej wynosi 15 224 m. Wykonanie przyłączy wodocią-
gowych o średnicach: ø 40 mm – L = 3 652 m. Łączna 
długość przyłączy L = 3 652 m. Całkowita długość wodo-
ciągu to 18 876 m.

Zostanie wykonanych około 142 przyłączy do poszcze-
gólnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 
39 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm 
z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz 
z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwa-
runkowania.

W przetargu wzięło udział sześciu oferentów:
1. Konsorcjum firm: „WODROL” Sp. z o. o. ul. Misjo-

narska 20, 20-107 Lublin, Marek Jedut, ul. Jana Sapie-
ły 2/61 20-095 Lublin – 1 449 985,66 zł,

2. Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana”, ul. Kiliń-
skiego 15/17, 26-600 Radom – 1 738 004,07 zł,

3. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Hydroservi-
ce S. Szulawa & S. Kamiński, ul. Wiejska 46, 20-134 
Lublin – 955 434,33 zł,

4. P.H.U. „INWOD” Roman Pacek, ul. Nowodworska 5, 
21-100 Lubartów – 999 790,00 zł,

5. Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Spółka jawna, 
ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów – 1 315 463,48 
zł,

6. P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 
21-100 Lubartów – 941 508,53 zł.
Komisja przetargowa wybrała najtańszą ofertę: brutto 

941 508,53 zł P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek z Lu-
bartowa. Niezwłocznie po podpisaniu umowy wykonawca 
przystąpi do prac związanych z realizacją budowy wodo-
ciągu.

Mariusz Borek
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i drogi krajowe. Te środki finansowe pozwalają na zrównowa-
żony rozwój kraju i województwa mazowieckiego. Wójt Gminy 
Ciepielów Artur Szewczyk powiedział, że ta droga rozświetliła 
miejscowość gminną, podkreślił że jest to 15. w tym roku prze-
budowany odcinek drogi na terenie naszej gminy, łączna długość 
nawierzchni asfaltowych oddanych do użytku w roku 2010 wy-
nosi blisko 20 km. Po przecięciu wstęgi przebudowany odcinek 
drogi poświęcił ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński. Długość 
przebudowanej drogi wynosi 5 350 m. Inwestycja przebiega przez 
miejscowości: Ciepielów ul. Czachowskiego, Kałków, Chotyze, 
Łaziska, Rafałów. Zakres prac objął m.in. wymianę nawierzch-
ni, utwardzenie skrzyżowań i wykonanie zatok autobusowych. 
Oddano także ciąg pieszo-rowerowy oraz nowe oznakowanie 
poziome jezdni. Zastosowane rozwiązania pozytywnie wpłyną 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także na czas i komfort 
przejazdu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 572 228,52 zł. 
z czego Gmina przekazała 50 000 zł.

Marcin Bielecki

Otwarcie „schetynówki”
28 września nastąpiło oficjalne otwarcie nowo przebudowa-

nej drogi powiatowej Nr 1909 W Ciepielów – Łaziska – Wierz-
chowiska na odcinku Ciepielów – Rafałów o długości 5 350 m 
z zastosowaniem segregacji ruchu, zapewniającej bezpieczeń-
stwo niechronionym uczestnikom ruchu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011. Projekt został 
najwyżej oceniony w całym województwie mazowieckim uzy-
skując maksymalną ilość punktów. W otwarciu i przecięciu wstę-
gi uczestniczyli: Dariusz Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki, 
Roman Ochyński – Starosta Lipski, Paweł Jędraszek – Wicesta-
rosta Lipski, Artur Szewczyk – Wójt Gminy Ciepielów, ks. Sta-
nisław Sławiński – proboszcz parafii w Ciepielowie, Dyrektorzy 
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku – Andrzej 
Zemeła i Tomasz Winsztal, przedstawiciel firmy wykonawczej 
„Budromost” Starachowice, radni rady powiatu, radni rady gmi-
ny, sołtysi, mieszkańcy gminy Ciepielów. Spotkanie otworzył 
i uroczystości przewodniczył Paweł Jędraszek – Wicestarosta 
lipski, mieszkaniec Ciepielowa. Swoim wystąpieniem przybli-
żył obecnym historię realizacji inwestycji, założenia techniczne 
projektu i podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do wykonania zadania. Następnie głos zabrał Wi-
cewojewoda Dariusz Piątek, zwrócił uwagę, że dzięki programo-
wi tzw. „schetynówek” pieniądze z budżetu państwa trafiają do 
powiatów i do gmin na budowę dróg, a nie tylko na autostrady 

Rekultywacja składowiska odpadów

W związku ze zmianą przepisów, a także naszą przy-
należnością do struktur Unii Europejskiej, za każdą tonę 
składowanych odpadów naliczane są corocznie opłaty śro-
dowiskowe. Bez względu na to czy składowisko jest czyn-
ne, czy też nie, opłaty trzeba płacić. 50% tych opłat wraca 
później do gminy na realizację działań z zakresu ochrony 
środowiska. Nie mniej jest to duże obciążenie dla naszego 
budżetu. Gdybyśmy nie podjęli działań, co roku płaciliby-
śmy za każdą tonę składowanych odpadów, a cena z roku 
na rok by rosła. 

Temat rekultywacji składowiska od lat był swego ro-
dzaju tematem tabu w naszej gminie. Nikt nie chciał pod-
jąć się realizacji czasochłonnego i kosztownego zabiegu. 

Zawsze są ważniejsze inwestycje, które szybciej zaspoka-
jają potrzeby mieszkańców. Wysypisko śmieci nikogo nie 
interesowało, a płacić niestety trzeba było. W roku 2007 
przystąpiliśmy do opracowywania niezbędnej określonej 
przepisami ochrony środowiska dokumentacji technicznej 
w zakresie rekultywacji gminnego składowiska odpadów. 
Po trzech latach, wydatkując na dokumentację i uzgodnie-
nia ponad 70 tysięcy złotych uzyskaliśmy decyzję zezwa-
lającą na przeprowadzenie rekultywacji. W bieżącym roku 
przeprowadziliśmy rekultywację za kwotę 190 tysięcy zło-
tych (wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego). Rekulty-
wacja polegała m.in. na przeniesieniu odpadów na specjal-
ną ekologiczną membranę, następnie przykryciu warstwą 
piasku, potem ziemi i założeniu na niej terenów zielonych. 
Aby osiągnąć całkowity efekt rekultywacyjny, jeszcze 
w tym roku wykonane zostaną specjalne studnie do pomia-

rów stanu zrekultywowanego 
składowiska, a przez kilkana-
ście lat będzie prowadzony spe-
cjalny monitoring stanu gleby 
w wykonanej pryzmie. Wszyst-
kie wykonane prace spowodują 
zaprzestanie konieczności uisz-
czania opłat środowiskowych, 
a tym samym umożliwią reali-
zację innych zadań inwestycyj-
nych w następnych latach.

Mariusz Borek
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Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk rozpoczął 
swoje przemówienie od słów pełnych głębokich treści: 
„Ci, którzy się boją, umierają codziennie. Ci, którzy się 
nie boją, umierają tylko raz”. Nawiązał w nich do odwagi 
i niezwykłości czynów żołnierzy 74 Górnośląskiego Puł-
ku Piechoty z Lublińca, którzy nie wahali się złożyć ofiary 
ze swego życia w imię Ojczyzny. Podkreślił, że na zawsze 
okryli oni chwałą siebie i miejsce swej śmierci. Następnie 
zaapelował, aby o mordzie pod Dąbrową jak najczęściej 
mówić. Musimy bowiem pamiętać o tych tragicznych 
wydarzeniach i przekazywać ich obraz kolejnym pokole-
niom. Zwrócił również uwagę na fakt, że historia naszego 
narodu jest bardzo trudna. Kraj, w którym mieszkamy po-
wstał z łez milionów Polaków. Powinniśmy więc z całych 
sił dążyć do dialogu, aby do tak okrutnych chwil, jak te 
z 1939 r., nigdy już nie doszło. 

Następnie podziękował wszystkim za przybycie, księ-
żom za odprawienie uroczystej mszy. Powitał rodziny żoł-
nierzy, którzy polegli pod Dąbrową, kombatantów, poczty 
sztandarowe, przedstawicieli organizacji „Strzelec” z Lip-
ska, młodzież z Lublińca, uczestników rajdu szlakiem 

I znów kolejny rok za nami. Jednak inny od poprzed-
nich – naznaczony bowiem ogromną, narodową tragedią 
Polaków. Nasza Ojczyzna utraciła wielu wspaniałych, od-
danych jej ludzi. Znowu łzy, ból i cierpienie. Kolejna zie-
mia nasiąknięta krwią niezwykłych Polaków.

W obliczu tych dramatycznych dla naszej Ojczyzny 
wydarzeń, obchody mordu jeńców pod Dąbrową nabierają 
głębszego, symbolicznego wymiaru. Dramaty o znaczeniu 
historycznym budzą współczucie, ale również łączą poko-
lenia ludzi.

12 września w samo południe plac przed pomnikiem 
na Dąbrowie zapełnił się ludźmi. Wielu z nas podążyło 
w to miejsce z poczucia patriotycznego obowiązku. Jest 
to bowiem ziemia uświęcona krwią polskich żołnierzy 
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, bestialsko 
pomordowanych 8 września 1939 r. przez niemiecki We-
hrmacht. Historia ta jest tym bardziej tragiczna, gdyż Pola-
cy po zaciętej walce z przeważającymi siłami militarnymi 
wroga, po wyczerpaniu amunicji, poddali się, wierząc, że 
jako jeńcy wojenni zostaną potraktowani w ludzki sposób. 
Stało się inaczej! Zostali brutalnie rozstrzelani, wbrew 
międzynarodowym konwencjom. Pod Dąbrową zginęło 
około 300 – tu jeńców, część na polu bitwy, część w dro-
dze do Lipska. Wśród nich polegli m.in. mjr ppłk Józef 
Adolf Pelc, mjr Józef Cesarz (lekarz pułku), kpt. Marian 
Cyruliński i wielu innych. Ucierpiała też ludność cywilna 
z okolicznych miejscowości. Był to pierwszy i najwięk-
szy w Kampanii Wrześniowej 1939 r. mord dokonany na 
żołnierzach Wojska Polskiego. Do dziś przeraża swą bru-
talnością. A przecież był to dopiero początek wojennych 
tragedii i cierpień naszego narodu… 

Uroczystości w dniu 12 września rozpoczęły się pod-
niosłym i pełnym bolesnego skupienia „Apelem pole-
głych”, przeprowadzonym przez przedstawicieli związku 
strzeleckiego „Strzelec” z Lipska. Z pochyloną głową 
wysłuchaliśmy wezwania skierowanego do żołnierzy po-
mordowanych pod Dąbrową, w Katyniu, Miednoje, Char-
kowie, Ostaszkowie, walczących w oddziałach Batalio-
nów Chłopskich, poległych w powstaniu warszawskim, 
pomordowanych w obozach koncentracyjnych i na wielu 
frontach II wojny światowej. Nie staną już nigdy przed 
nami żywi, gdyż „Polegli na polu chwały!”.

W dalszej części obchodów zgromadzeni mieli moż-
liwość uczestniczenia w uroczystej, polowej mszy świę-
tej, celebrowanej przez trzech księży – proboszcza parafii 
Ciepielów ks. kanonika Stanisława Sławińskiego, ks. ka-
nonika Andrzeja Wierzbickiego oraz ks. dr. Mirosława 
Mejznera. Słowa kazania dostarczyły wielu wzruszeń 
i wewnętrznych refleksji. Wygłosił je ks. Stanisław Sła-
wiński. Podkreślił w nich obowiązek ciążący na żyjących 
w poznawaniu rozmiaru ludzkiego cierpienia i tragedii. 
Uświadomił zebranym, że „męczennicy z Lublińca” stają 
się tak bardzo bliscy tej ziemi, bo zrosili ją swoją krwią. 
Zwrócił również uwagę na wartości takie jak: Bóg, Honor, 
Ojczyzna, które są głęboko zakorzenione w naszej historii 
i musimy być im wierni. 

Uroczystości pod Dąbrową
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miejsc pamięci narodowej, przedstawicieli władz gminy 
i powiatu, nauczycieli i uczniów oraz wszystkich, któ-
rzy swą obecnością utrwalają pamięć o pomordowanych 
jeńcach.

Kolejną ważną chwilą było wręczenie medali i odzna-
czeń.

W swoim wystąpieniu pan Marian Berbesz – prezes 
Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego 
Pułku Piechoty z Lublińca, autor książki pt. „Obowiązek 
swój spełnili do końca” – podziękował 
za zaangażowanie władz gminy Ciepie-
lów w utrwalaniu pamięci żołnierzy po-
mordowanych we wrześniu 1939 r. pod 
Dąbrową. Wręczył statuetki oraz medale 
„Pro Memoria” Wójtowi Arturowi Szew-
czykowi oraz ks. kanonikowi Andrzejo-
wi Wierzbickiemu. Odznaczeniem „Pro 
Memoria” zostają uhonorowane osoby 
szczególnie zasłużone w utrwalaniu 
pamięci o ludziach i czynach w walce 
o niepodległość Polski podczas II wojny 
światowej i po jej zakończeniu. Pan Ber-
besz na ręce ks. Andrzeja złożył również 
podziękowanie od Grona Pedagogiczne-
go i uczniów ze szkoły z Lublińca.

Podniosłym momentem obchodów 
stało się złożenie wieńców i kwiatów 
pod pomnikiem tragicznie pomordowa-
nych żołnierzy przez poczty sztandaro-
we, delegacje i osoby prywatne. Zapło-
nęły symboliczne znicze. Gesty te były 
wyrazem czci i szczególnego rodzaju 
podziękowaniem.

Wielu wzruszeń dostarczył wspaniały 
koncert, przygotowany przez młodzie-
żową orkiestrę z Lublińca. Usłyszeliśmy 
m.in. piękne wykonanie wojskowych 
pieśni „Deszcz jesienny”, „Rozkwitały 
pąki białych róż”, „Wojenko, wojenko”. 
Naprawdę było czego posłuchać i co po-
dziwiać. 

W kolejnej części uroczystości, 
zgodnie z czteroletnią już tradycją, na-
stąpiła rekonstrukcja wydarzeń z okresu 
Kampanii Wrześniowej 1939 r. W dru-

giej odsłonie widzowie obejrzeli ważny fakt z roku 1940, 
związany z działalnością i śmiercią majora Henryka Do-
brzańskiego.

Należy podkreślić, że rekonstrukcje odbywają się dzię-
ki zaangażowaniu pana Zygmunta Jamki i jego współ-
pracy z innymi grupami rekonstrukcyjnymi z terenu całej 
Polski.

Komentatorem rozgrywających się w rekonstrukcji ob-
razów był pan Krzysztof Górski – nauczyciel Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie.

W pierwszej wojennej scence widzowie mieli okazję 
obejrzeć wspaniały pokaz musztry ułańskiej – 22 Pułku 
Ułanów Podkarpackich. Głównodowodzącym był pan 
Zygmunt Jamka z Ciepielowa. Następnie na oczach ze-
branych rozegrały się tragiczne obrazy walki stoczo-
nej 8 września 1939 r. przez oddział Wojska Polskiego 
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca z przeważa-
jącymi siłami wroga – żołnierzami Wehrmachtu. Odgłosy 
strzelaniny budziły w widzach lęk nawet po tylu latach od 
wojny.

W pierwszych scenach rekonstrukcji naszym oczom 
ukazuje się spokojny obraz z życia polskiej. Ludzie przy-
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patriotyzmem. Przynależność dziejowa do narodu jest tak 
ważna w tych niełatwych dla nas czasach. Musimy pamię-
tać o ojczystej historii, chociaż tak tragicznej, ale przecież 
to ona w nas tkwi, z niej wyrośliśmy, jesteśmy dziećmi 
„tej umęczonej ziemi”. To zobowiązuje, zwłaszcza mło-
dych, do głoszenia dziejowej prawdy – tej czystej, nie za-
fałszowanej. Pamięć tragicznie pomordowanych w lesie 
pod Dąbrową niech trwa przez pokolenia.

Danuta Wiktorowska
Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie 

gotowują się powolutku do nadejścia zimy, uwijają się wo-
kół prac gospodarskich. Wjeżdżających do wsi polskich 
żołnierzy witają z wielką radością. Częstują chlebem, 
mlekiem – szczerze, prosto z serca. Odpoczynek jest żoł-
nierzom z Lublińca bardzo potrzebny. Są już mocno utru-
dzeni. Wiele dni maszerowali, staczając po drodze bitwy. 
Niestety, nie dane są im chwile spokoju. Do wsi zbliża 
się dobrze uzbrojony oddział Wehrmachtu. Dla polskich 
żołnierzy nadchodzi dramatyczny czas.

Po zastrzeleniu przez Polaków kapitana Lewynskiego 
pułkownik Wessel szaleje z wściekłości. Rozpoczyna się 
zacięta walka. Polacy bronią się dzielnie. Upływa wiele 
pełnych tragedii chwil, zanim poddają się. Przewaga mi-
litarna wroga jest ogromna. Nie mają szans. Oddają się 
w ręce hitlerowców, wierząc w ludzkie potraktowanie. 
Prawda okazuje się inna… Dowódca niemieckiego pułku, 
pułkownik Wessel, patrząc na jeńców, krzyczy z nienawi-
ścią i wściekłością: „Co za bezczelność, chcieć nas zatrzy-
mać, i zastrzelili mi mojego Lewynskiego”. Nie liczy się 
z tym, że to są żołnierze. Stwierdza, że ma do czynienia 
z partyzantami. Nazywa Polaków „Polnische banditen”.

W dalszej części rekonstrukcji widzimy jak naziści 
w brutalny sposób zmuszają Polaków do zdjęcia mundu-
rów, odcinają im szelki, by nie mogli uciekać. Następnie 
gnają w kierunku lasu i tam bestialsko rozstrzeliwują se-
riami z karabinów maszynowych. Po okrutnej egzekucji 
przerażeni mieszkańcy wsi, którzy ocaleli, pomagają grze-
bać szczątki ciał polskich żołnierzy

Gra żołnierzy z grup rekonstrukcyjnych była bardzo 
sugestywna. Widzowie nie kryli łez.

Druga wojenna scenka miała na celu utrwalenie czy-
nów i pamięci słynnego majora Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” – dowódcy oddziału Wydzielonego Wojska Pol-
skiego, którego działalność przypadała na lata 1939–1940. 
Widzowie obserwowali rekonstrukcję jednej z wielu wy-
granych przez „Hubalczyków” walk, stoczonych z nie-
mieckimi oddziałami SS. Takie zwycięstwa dawały Pola-
kom nadzieję, podnosiły na duchu znękany naród.

W kolejnej odsłonie przeżywaliśmy pacyfikację wsi, 
w której zatrzymali się na odpoczynek żołnierze z oddzia-
łów Hubala, palenie gospodarstw, rozstrzeliwanie miesz-
kańców. Pełna grozy i smutku była chwila schwytania 
i rozstrzelania przez hitlerowców legendarnego majora 
Dobrzańskiego. Jego zmasakrowane zwłoki wystawiano 
na widok publiczny, aby budzić trwogę wśród ludności.

Na zakończenie rekonstrukcji zebrani obdarzyli grom-
kimi brawami wszystkich występujących. Podziękowania 
były w pełni zasłużone, bo aktorzy z wielkim wyczuciem, 
poświęceniem i autentyzmem odgrywali swoje role. Re-
konstrukcję wojennych wydarzeń obejrzały setki osób, 
które z przejęciem śledziły wzruszające sceny z naszej 
przeszłości. 

Podczas spotkania chętni mogli posilić się pyszną, woj-
skowa grochówka oraz kupić książkę Mariana Berbesza 
„Obowiązek swój spełnili do końca” oraz piękny album 
„Zarys historii parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Ciepielowie do 2009 roku”.

Uroczystości pod Dąbrową przesiąknięte są wielkim 


