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Szanowni Państwo!

Nowa kadencja działalności naszego gminnego samorządu to nowe stojące przed nami wszystkimi wyzwania.
Przez najbliższe cztery lata, kontynuując wcześniej rozpoczęty proces inwestycyjny obejmując cały teren naszej
gminy, zamierzamy między innymi zakończyć wodociągowanie, znacząco podnieść ilość dróg asfaltowych, rozwiązać problemy ze ściekami. Same inwestycje to jednak
nie wszystko, czeka nas bowiem racjonalizacja działania
gminnych jednostek budżetowych, w tym przede wszystkim oświaty, w której z roku na rok drastycznie zmniejsza
się ilość dzieci uczęszczających do placówek oświatowych.
Niespełna dziesięć lat temu do naszych szkół uczęszczało
ponad 900 dzieci, dziś tylko 597. Niestety będzie jeszcze
gorzej, bo wg danych urodzeń z roku 2010 dzieci będzie
jeszcze mniej. Ta sytuacja zmusza nas do podjęcia działań
w zakresie racjonalizacji wydatków oraz dostosowania sieci
placówek oświatowych do liczby uczniów. Gminna oświata
finansowana jest z przekazywanej z Ministerstwa Edukacji
Narodowej subwencji. Niestety jest ona niewystarczająca
i tylko w tym roku zmuszeni jesteśmy dołożyć do funkcjonowania oświaty ponad 2,5 miliona zł. Tyle dla porównania
kosztowało nas wybudowanie czternastu dróg asfaltowych
w ubiegłym roku. Oczywiście wychowanie naszych dzieci jest naszym priorytetem i oświatę będziemy finansować
w pierwszej kolejności, ale jeżeli można podjąć działania
reformujące struktury gminnej oświaty i przy tym zaoszczędzić na wydatkach to takie działania trzeba podjąć.
Uruchomiliśmy nowo wybudowaną stację uzdatnia
wody w Kunegundowie. Inwestycja wykonana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
–2013 sfinansowana była już w poprzednim roku, niestety
energetykom nie udało się dokonać podłączenia stacji do
sieci energetycznej. Teraz można było dokonać rozruchu
stacji. Ładny estetyczny budynek z zewnątrz, całą swoją

potęgę uwidacznia dopiero w środku zamontowanymi tam
najnowocześniejszymi urządzeniami, które mają zapewnić
wodę na najwyższym poziomie. Stacja będzie doprowadzała wodę do połowy gospodarstw domowych na ternie
naszej gminy, co pozwoli odciążyć stację uzdatniania wody
w Ciepielowie i zwiększy nasze wodne zasoby. W tym roku
w związku z realizowaną już inwestycją budowy wodociągu, woda z Kunegundowa zasili: Kunegundów, Podgórze,
Czerwoną, Antoniów, Bielany i Pasieki.
Szanowni Mieszkańcy, jesteśmy już po wyborach zarówno rady, wójta jak i sołtysów. Nie dzieląc się na opozycję i koalicję, bo w naszej gminie nie ma na to miejsca,
bierzemy się ostro do pracy, aby nam wszystkim – mieszkańcom gminy Ciepielów – z dnia na dzień żyło się lepiej.
Z pewnością będzie trudno, tak jak zawsze, bo niestety nie
wszyscy rozumieją, że wspólnie działamy dla dobra wszystkich mieszkańców gminy. Z nadzieją na lepsze jutro, zachęcam Państwa do lektury nowego biuletynu informacyjnego
„Nasza Gmina”.
Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

Rada Gminy Ciepielów oraz sołtysi VI kadencji
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Inwestycje 2011
W uchwalonym jednogłoścnie na 2011 rok budżecie
gminy na inwestycje przeznaczyliśmy 1 264 083,- zł. Dochody budżetu gminy uchwalono na kwotę 16 805 627,59 zł,
zaś wydatki na kwotę 15 854 715,59 zł. W tym roku oprócz
zaplanowanych do wykonania zadań inwestycyjnych przeprowadzamy procedurę zwrotu wydatkowanych wcześniej
środków na realizację zadań unijnych tj. na budowę drogi
gminnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz na budowę stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem w Kunegundowie zrealizowanym w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007–2013. Łączna wartość wykonanych zadań to ponad 2 miliony złotych, których zwrot
zasili w tym roku budżet naszej gminy.
W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW:
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Podgórze – Czerwona – Antoniów –
Bielany – Pasieki. Przetarg wygrał P.W. Hydrofan Jerzy
Skowronek z Lubartowa za kwotę: 945 000,- zł – zadanie w trakcie realizacji.
2. Opracowanie projektu technicznego pod wodociąg
w Podolanach – 40 000,- zł – zadanie zrealizowane
3. Opracowanie projektu technicznego pod wodociąg
w Borowcu – 40 000,- zł – zadanie zrealizowane.
W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG:
1. Współfinansowanie budowy drogi powiatowej Ciepielów – Łaziska o długości 5 350 mb. – 107 222,- zł –
zadanie zostało zrealizowane.
INFORMATYZACJA I BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO:
1. Realizacja projektu przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego

Mammobus w Ciepielowie
Mieszkanki naszej gminy miały okazję wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w specjalnie przygotowanym do tego mammobusie ustawionym przed Urzędem
Gminy. Akcję sfinansował Narodowy Fundusz Zdrowia. Najczęściej występującym
u kobiet nowotworem złośliwym jest właśnie rak piersi. Corocznie około 10 tysięcy Polek zapada na tą chorobę. Wcześnie
wykryta jest niemal całkowicie uleczalna.
Jednak w naszym kraju jest zbyt mała świadomość i profilaktyka, dlatego śmiercią
kończy się połowa przypadków. Akcja profilaktyczna mająca na celu wczesne wykrywanie raka piersi skierowana była do Pań
w wieku 50–69 lat, które nie robiły badania
w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Zainteresowanie
było ogromne, przebadanych zostało około

opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu, - zadanie w trakcie realizacji.
2. Realizacja projektu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – w tym 256 666,- zł stanowią środki pozyskane przez gminę z dofinansowania unijnego,
zaś udział własny gminy w roku 2011 – do obu realizowanych projektów to kwota – 21 465,- zł – zadanie
w trakcie realizacji.
OCHRONA ŚRODOWISKA:
1. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego
w Wielgiem, Dąbrowa pod lasem – 70 000,- zł –zadanie zostało zrealizowane.
2. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bielany –
oczekujemy na dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego

150 kobiet. Mammografia jest najbardziej skuteczną metodą w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi, co
gwarantuje wyleczenie niemal w 100%.
Aneta Dudek
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Agrotech 2011
W Kielcach odbyły się XVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH - jedna z największych w Europie,
a z pewnością największa w Polsce, impreza wystawiennicza
poświęcona technice rolniczej.
Co roku zwiedza ją ponad 40 tysięcy osób. Wystawę otworzyli goście specjalni targów komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Cioloş oraz minister rolnictwa i rozwoju Wsi
Marek Sawicki.
Na tak ważnej imprezie branży rolniczej nie mogło zabraknąć przedstawicieli z gminy Ciepielów. W sobotę grupa 40-tu
rolników z terenu naszej gminy odwiedziła kieleckie targi, na
których jak co roku, można było obejrzeć nowoczesny sprzęt
i wyposażenie dla rolnictwa, m.in. wszystkie marki ciągników
rolniczych dostępne na rynku oraz szeroką gamę sprzętu rolniczego ponad 500 wystawców z 15 państw: Litwy, Czech,
Słowacji, Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Białorusi,
Chin, Turcji, Francji, Irlandii i oczywiście Polski. Targi to nie
tylko pokaz maszyn, ale również forma edukacji dla rolników.

Gminny Konkurs Regionalny
W Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie odbył się Gminny
Konkurs Regionalny „Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej
dawniej i dziś”. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła
Podstawowa im. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a głównymi
koordynatorami były panie: Małgorzata Rusinowska – wicedy-
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Scenka ,,Na odpuście w Ciepielowie…’’ odegrana przez uczniów z Bąkowej uzyskała
najwięcej głosów Jury

Fachowych porad z zakresu programów pomocowych udzielali
pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tradycyjnie równolegle do AGROTECHU odbywały się
Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi
LAS-EXPO.
Mariusz Borek

rektor PSP w Ciepielowie i Ewa Sulima – nauczycielka języka
polskiego w PSP w Ciepielowie. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ciepielów – pan Artur Szewczyk.
Występy wszystkich zespołów prezentowane były w budynku
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie. Uroczystego otwarcia dokonała pani Małgorzata Rusinowska, która
powitała wszystkich przybyłych gości, nauczycieli i uczniów
oraz przybliżyła zgromadzonym szczegóły dotyczące konkursu. Motto H. Sienkiewicza, które przyświecało uroczystości
brzmiało: „Tradycję można przechowywać tak jak rodzinne
klejnoty. Dobrze zamknięte nie giną – ale też nie promieniują.
Tradycja polska powinna promieniować. Powinna rzucać blaski
na życie i zabarwiać je”.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych
z terenu gminy Ciepielów i miał na celu zachowanie bogactwa
tradycji, zwyczajów i obrzędowości ziemi ciepielowskiej oraz
sięganie do „korzeni i źródeł”, by dziedzictwo naszych przodków chronić dla przyszłych pokoleń. Każda placówka miała za
zadanie przygotować scenki rodzajowe w dwóch kategoriach:
klasy I–III i klasy IV–VI. Łącznie do konkursu przystąpiło
75 osób. Uczestnicy przedstawili inscenizacje słowno – muzyczne związane z dorocznym cyklem świąt przypadających na okres
wiosenno – letni. W scenkach rodzajowych uwzględniono wyraźne elementy tradycji, nawiązanie do zwyczajów i obrzędów
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ludowych. Wszystkie występujące osoby ubrane
były w stroje stylizowane na wzór ludowy odpowiadające tematyce widowiska. Ponadto każda
grupa biorąca udział w konkursie uświetniła swój
występ tańcem i piosenkami ludowymi. Występy
zespołów oceniała Komisja Konkursowa powołana przez dyrekcję szkoły. W gronie Jury zasiedli:
pan Artur Szewczyk – wójt gminy Ciepielów, pan
Witold Chojak – wiceprzewodniczący Rady Gminy
w Ciepielowie, pani Irena Maziarek – prezes fundacji „H.M. Pomoc” w Ciepielowie, pani Renata
Gołębiowska – Ambrozik – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie, pani Małgorzata Skoczylas – Sokół – wicedyrektor Przedszkola
Samorządowego w Ciepielowie oraz pani Elżbieta
Giemza – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Ciepielowie. Członkowie Komisji Konkursowej, Dzieci z PSP w Ciepielowie zaprezentowały zwyczaj związany z Zielonymi Świątkami, zdobywając tym samym
I miejsce w kategorii klas I–III.
oceniając występy zespołów uczniowskich, przyzna– III miejsce zajęli uczniowie z PSP w Ciepielowie, którzy
wali punkty w skali od 0–5 w następujących kryteriach: wybór
przedstawili scenkę pt. „Oj sobótki, sobóteczki”.
tematyki widowiska, wierność w ukazywaniu dawnych i współPani wicedyrektor Małgorzata Rusinowska podziękowała
czesnych zwyczajów oraz obrzędów; konstrukcja inscenizacji
wszystkim przybyłym gościom, którzy zaszczycili nas swoją
i poziom jej scenicznej interpretacji; charakter i poziom wykoobecnością: pani Dorocie Korczak – dyrektorowi PSP w Wielnania tańca; repertuar i czystość śpiewu; dobór muzyki; gwarogiem, pani Annie Kozieł – dyrektorowi PSP w Bąkowej, pani
we brzmienie tekstów i dykcja; strój, rekwizyty oraz dekoracja;
Anecie Rozwadowskiej – wicedyrektorowi PG w Ciepielowie,
ogólny wyraz artystyczny. Po zaprezentowaniu wszystkich, przeczłonkom Komisji Konkursowej oraz wszystkim nauczycielom,
widzianych programem, wystąpień uczestnicy konkursu udali się
którzy kierowali pracami zespołów: pani Iwonie Giemzie, pani
do stołówki szkolnej na słodki poczęstunek. W tym samym czaAlinie Niedzieli, pani Zofii Pileckiej, pani Agnieszce Pietruszsie członkowie Komisji Konkursowej liczyli zdobyte przez poce, pani Annie Kozieł, pani Iwonie Fijałkowskiej, pani Marcie
szczególne zespoły punkty, przyznając występującym zasłużone
Opalskiej i pani Ewie Sulimie. Słowa podziękowania zostały
miejsca. Kiedy Jury zakończyło obrady, poproszono wszystkich
skierowane także do pani Małgorzaty Kominek za oprawę mudo sali sportowej. Werdykt przedstawił pan Artur Szewczyk, któzyczną, do pani Agnieszki Sierpińskiej za dekorację i do pani
ry wraz z panem Witoldem Chojakiem wręczał zespołom puchaZofii Kucharskiej za oprawę graficzno – techniczną. Pani Elżry i pamiątkowe dyplomy. Każdy uczestnik konkursu otrzymał
bieta Giemza – dyrektor ZPO w Ciepielowie podziękowała pani
nagrodę książkową. Pan Wójt podziękował wszystkim uczniom
Małgorzacie Rusinowskiej za zainteresowanie tematyką regioi nauczycielom za trud i ciężką pracę włożoną w przygotowanie
nalną i zorganizowanie konkursu, który niewątpliwie rozbudził
inscenizacji na tak wysokim poziomie. Wyniki konkursu przedw młodych ludziach poczucie własnej tożsamości regionalnej
stawiają się następująco:
poprzez poznanie zwyczajów i obrzędów naszych przodków.
w kategorii klas I–III
Cieszymy się, że nasi uczniowie chcą sięgać do czasów odle– I miejsce zajęły dzieci z PSP w Ciepielowie, które zaprezengłych i przenosić we współczesne realia wszystko to, co jest
towały zwyczaje związane z Zielonymi Świątkami.
,,zamknięte gdzieś w kufrze na strychu”, a co powinno ,,promie– II miejsce zdobyły dzieci z PSP w Wielgiem, które przedstaniować, rzucać blaski na życie i zabarwiać je”. Żywimy nadziewiły „Gaik – Maik”
ję, że zainicjowany przez nas konkurs stanie się tradycją naszej
w kategorii klas IV–VI
szkoły i będzie odbywał się co roku, by bardziej scementować
– I miejsce zdobyli uczniowie z PSP w Bąkowej, którzy odewięź z naszym regionem i wydobyć na światło dzienne klejnoty
grali scenkę pt. „Na odpuście w Ciepielowie”
kultury ludowej.
– II miejsce uzyskali uczniowie z PSP w Wielgiem, prezentuEwa Sulima
jąc zwyczaje związane z Nocą Świętojańską

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Gminnego Konkursu Regionalnego.
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Stypendia szkolne
Już zostały wypłacone stypendia szkolne o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca 2011
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. Stypendium może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych,
zajęcia sportowe, taneczne itp. Pomoc rzeczowa o charakterze
edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne – ale i atla-

sy historyczne, encyklopedia. Obuwie i odzież mogą
stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie
w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego
uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) nie mogą
być finansowane w ramach stypendium szkolnego.
Do tej transzy stypendiów analogicznie jak w roku
poprzednim Gmina ze swojego budżetu musiała dołożyć 20 % środków na wypłatę stypendiów socjalnych.
Do tej pory ta forma pomocy była w całości finansowana z budżetu państwa. Zmiany w przepisach oraz ich niejednoznaczność spowodowała opóźnienia w wypłacie stypendiów. Pomocą
materialną objętych zostało 329 uczniów. Wydano decyzje na
łączną wartość 105 938,- zł. Każdy uczeń otrzymał 322,- zł. stypendium.
Aneta Dudek

Mały ,,strażak” z Ciepielowa najlepszy na Mazowszu
W hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. ks. Piotra
Skargi w Grójcu został rozstrzygnięty finał eliminacji województwa mazowieckiego w ramach trzydziestego czwartego
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, rozgrywanego
pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”.
W roku bieżącym powiat lipski reprezentowali:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) – Mikołaj NOWAKOWSKI, PSP w Ciepielowie, II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne) – Katarzyna WOLSKA, PG w Rzeczniowie, III grupa
wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne) – Adrian KONIUSZ, ZSP
w Lipsku.
Pierwszy etap konkursu odbywał się w formie testu składającego się z 30 pytań. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że
z powiatu lipskiego do finału awansował Mikołaj Nowakowski.
Następny etap eliminacji odbywał się w formie ustanej – wyłonieni finaliści odpowiadali na pytania zadawane przez komisję konkursową. Mikołaj odpowiadał jako pierwszy i uzyskał
33,5 punktu. Jak się później okazało była to najwyżej oceniona
wypowiedź. Przy czym warto podkreślić, iż Mikołaj Nowakowski jest uczniem piątej klasy, a rywalizował ze starszymi od siebie. Komisja ogłaszając wyniki stwierdziła, że mały ,,strażak”
z Ciepielowa został mistrzem Mazowsza.
Potem nastąpiła ceremonia wręczania nagród, dyplomów
i podziękowań dla uczestników turnieju i ich opiekunów. Wśród
szacownych gości biorących udział w tym wydarzeniu znaleźli
się: poseł Mirosław Maliszewski, prezes zarządu województwa
mazowieckiego ZOSP RP Antoni Tarczyński, wiceprezes druh Zbigniew Gołąbek, starosta grójecki
Marian Górski, przewodniczący Rady Powiatu Witold Wójcik, burmistrz Grójca Jacek Stolarski, komendant powiatowy PSP Jacka Wichowski.
Po zakończeniu turnieju Mikołaj udzielał wywiadów dla lokalnej prasy i radia. Odpowiadał na
pytania opisując swoje emocje, przygotowania do
konkursu i zakres zdobytej wiedzy. Na koniec nie
zapomniał podziękować osobom, które go przygotowywały do turnieju: strażakom z KP PSP w Lipsku, z którymi spotykał się podczas przygotowań
i ćwiczeń praktycznych oraz Panu Piotrowi Nowakowskiemu – nauczycielowi, który przygotowywał
uczniów od strony teoretycznej.
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Pisać dobrze ten potrafi, kto się uczy ortografii!
Motto: Pisać dobrze ten potrafi, kto się uczy ortografii towarzyszyło VII Gminnemu Konkursowi Ortograficznemu „Mistrz
Ortografii”, który odbył się 30 marca 2011 roku. Zgodnie z tradycją lat ubiegłych, Honorowy Patronat sprawował Wójt Gminy
Ciepielów Pan Artur Szewczyk, który również ufundował nagrody.
Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Funkcje koordynatorów eliminacji ortograficznych pełniły: w kategorii klas II–III pani Małgorzata Rusinowska – wicedyrektor; w kategorii klas IV–VI pani Agnieszka
Stępień – nauczycielka języka polskiego. Eliminacje gminne
przeprowadzono w gmachu Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie.
Do udziału w VII Gminnym Konkursie Ortograficznym
zgłoszono 90 uczestników ze wszystkich szkół.
Wzorem lat ubiegłych celem konkursu było doskonalenie
umiejętności ortograficznych, budzenie wrażliwości na poprawność pisowni, kształcenie umiejętności sprawnego operowania
materiałem ortograficznym.
Konkurs ortograficzny cieszy się popularnością wśród
uczniów i nauczycieli polonistów gminy Ciepielów. Przystępują
do niego laureaci eliminacji szkolnych konkursów, stąd 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 8.15 Pani Małgorzata Rusinowska Wicedyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie dokonała otwarcia i powitała zgromadzonych nauczycieli i uczniów. 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 wyrazów. Zadania były ciekawe i uroz-

maicone, sprawdzały nie tylko umiejętności ortograficzne, ale
i językowe. Mimo bardzo trudnych tekstów, naszpikowanych
trudnymi wyrazami i wyrażeniami, uczniowie zaprezentowali
wysoki poziom. Uczestnicy trudzili się i uzupełniali brakujące
litery między innymi w teksie o Ambrożym, który znalazł pióra gżegżółki, krzaczki bukszpanu, a poszukiwał żądła pszczoły.
W wyznaczonym czasie, uczniowie zakończyli pracę nad testami. Po ortograficznym wysiłku odbył się słodki poczęstunek.
Kulminacyjnym punktem dnia było ogłoszenie wyników. Na
twarzach dzieci widać było napięcie i podekscytowanie. Pani
Elżbieta Giemza Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Ciepielowie skierowała słowa uznania do uczestników, gdyż
wszyscy oni byli Mistrzami Szkolnych Konkursów Ortograficznych i posiadają rozległą wiedzę z zakresu poprawnej pisowni. Pani Dyrektor wyraziła podziękowania dla Pana Wójta za
wspieranie działań placówki mających na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Podziękowania usłyszeli, również nauczyciele z całej gminy, którzy zaangażowali się w przygotowanie uczniów do konkursów.
Następnie organizatorzy nagradzali zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, składali gratulacje i wręczali
dyplomy oraz pamiątkowe statuetki. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Marlena Farkowska uczennica klasy szóstej, która
jako jedyna nie popełniła żadnego błędu.

–
–
–

–

Laureaci VII Gminnego Konkursu Ortograficznego:
NA POZIOMIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
w kategorii klas drugich: I miejsce – Zofia Grandos – PSP
Ciepielów, II miejsce – Beata Wójcicka – PSP Bąkowa,
III miejsce – Aleksandra Czapla – PSP Wielgie,
w kategorii klas trzecich: I miejsce – Aleksandra Lasek –
PSP Ciepielów, II miejsce – Krystian Krzos – PSP Ciepielów, III miejsce – Julia Wiktorowska – PSP Wielgie,
w kategorii klas czwartych : I miejsce – Katarzyna Wojciechowska – PSP Ciepielów, II miejsce – Weronika Skoczylas – PSP Ciepielów, III miejsce – Aleksandra Gębka – PSP
Wielgie
w kategorii klas piątych: I miejsce – Sandra Garbarczyk –
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–

–
–
–

PSP Ciepielów, II miejsce – Mateusz Gębka – PSP Bąkowa,
III miejsce – Krzysztof Jędraszek – PSP Ciepielów,
w kategorii klas szóstych: I miejsce – Marlena Farkowska –
PSP Ciepielów, II miejsce – Sylwia Wolszczak – PSP Ciepielów, III miejsce – Patrycja Chmielewska – PSP Bąkowa
NA POZIOMIE KLAS GIMNAZJALNYCH:
w kategorii klas pierwszych: I miejsce – Dominika Jakubowicz, II miejsce Adrianna Marczak, III miejsce – Jakub Nowakowski,
w kategorii klas drugich: I miejsce – Martyna Jabłońska,
II miejsce – Monika Boroch, III miejsce – Karolina Wojciechowska,
w kategorii klas trzecich: I miejsce – Krzysztof Sobkiewicz,
II miejsce – Paulina Sulima, III miejsce – Iwona Maziarz

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały
pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci ciekawych książek o wydaniu albumowym. 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 na odniesienie sukcesu. Taka forma pracy nad poprawnością ortograficzną uczniów to nie tylko ćwiczenia, 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 Stępień

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej
Dobra wiadomość dla mieszkańców Bąkowej i okolic, Telekomunikacja Polska S.A. w porozumieniu z Urzędem Gminy
w Ciepielowie prowadzi prace związane z ułożeniem sieci światłowodowej na odcinku Czerwona – Bąkowa.
Wybudowany odcinek będzie przedłużeniem sieci szkieletowej Radom – Skaryszew – Kowalków. Obecnie prace prowadzone są w miejscowości Pasieki, a zakończą się w Bąkowej,
gdzie uruchomiona zostanie nowa centrala.
Rozbudowa
szybkiej
sieci światłowodowej
zapewni dostęp do internetu mieszkańcom
południowo-zachodniej
części gminy Ciepielów, tam gdzie do tej
pory było to utrudnione.
Nowoczesna sieć świa-

Ciepielów znów najlepszy w turnieju BRD
Dzięki uprzejmości wójta Gminy w Ciepielowie oraz dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie na terenie Szkoły Podstawowej w Ciepielowie odbyły się powiatowe
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. W turnieju startowało pięć drużyn: z Chotczy,
Rzeczniowa, Sienna – Jawor Solecki , Solca – Pawłowice i Ciepielowa.
Drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie w składzie: Michał Baryłkiewicz, Michał Fijałkowski
i Kamil Pajączkowski przygotowana przez pana Krzysztofa
Górskiego po raz kolejny zajęła I miejsce i będzie reprezentować 12 maja 2011 roku powiat lipski na eliminacjach rejonowych Turnieju BRD w Radomiu.
Również reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej im.
dr. M. Papuzińskiego w składzie: Jakub Czerwonka, Jakub Woźny i Katarzyna Wojciechowska przygotowana przez pana Stanisława Garganisza była najlepsza w powiecie i zajęła I miejsce
w kategorii szkół podstawowych.
O godzinie 9.00 rozpoczęły się zawody i uczestnicy eliminacji pisali test ze znajomości przepisów w ruchu drogowym. Drużyna z Gimnazjum z Ciepielowa napisała go najlepiej spośród
wszystkich drużyn. Spośród uczniów szkół podstawowych nasi
8

tłowodowa to zupełnie nowa jakość dostępu do internetu, która
stwarza również solidne podstawy do rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie.
Marcin Bielecki
uczniowie również zajęli pierwsze miejsce, a test najlepiej napisała Kasia Wojciechowska, która po testach była na I miejscu.
W ramach relaksu dla zawodników strażacy Lipska i Ciepielowa zademonstrowali wyposażenie i działanie wozu ratownictwa drogowego. Uczestnicy turnieju oraz uczniowie PSP
w Ciepielowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli udzielanie
pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku oraz rozcinanie
samochodu osobowego w celu wydobycia z niego rannych.
Po pokazach zawodnicy przystąpili do następnej konkurencji, tj. jazdy po torze sprawnościowym. Drużyny z Ciepielowa
były dobrze przygotowane, zawodnicy pod okiem opiekunów
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poświęcili wiele godzin na ćwiczenie jazdy po torze. Po pierwszych przejazdach zawodników z innych drużyn nasi uczniowie
byli coraz spokojniejsi o swoje zwycięstwo. Po zakończeniu
konkurencji okazało się, że w kategorii gimnazjów Michał Ba-

ryłkiewicz zajął I miejsce
a Michał Fijałkowski i Kamil Pajączkowski II miejsce.
Te wspaniałe wyniki:
I miejsce po testach i I miejsce na torze sprawnościowym dały drużynom z Ciepielowa bezkonkurencyjne
zwycięstwo w całym turnieju. Życzymy podobnych
sukcesów na eliminacjach
rejonowych w Radomiu.
Dziękujemy pani Małgorzacie Rusinowskiej – wicedyrektorowi PSP w Ciepielowie, pracownikom Starostwa Powiatowego w Lipsku i Komendy
Powiatowej Policji w Lipsku oraz Powiatowej Straży Pożarnej
w Lipsku za współpracę przy organizacji turnieju.
K. Górski i E. Giemza

Bezpiecznie na wsi
W bieżącym roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współpracy Wójta Gminy Ciepielów ogłosiła na
terenie naszej gminy I edycję Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. ,,Bezpiecznie
na wsi”.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań
związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym, a także
rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców
wsi. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, iż tematyka bezpieczeństwa
dzieci jest bardzo ważna. Zasady bezpieczeństwa dotyczące
pracy i zabawy w gospodarstwie
rolnym powinny być wpajane
dzieciom już od najmłodszych
lat zarówno w czasie nauczania, jak i na każdym etapie życia
codziennego. Stąd też kolejna
inicjatywa związana z propagowaniem idei bezpieczeństwa
na wsi wśród jej najmłodszych
mieszkańców.
Konkurs składa się z 3 etapów: gminny, PT KRUS i woje-

wódzki. Do udziału w konkursie zgłosiło się 19 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgiem.
Komisja pod przewodnictwem dyrektor KRUS w Lipsku Teresy Czuk spośród zgłoszonych prac wybrała laureatów:
w I grupie: klasy 0–3:
I miejsce Natalia Balcerowska z klasy II,
II miejsce Dominika Wietrzyńska z klasy III
III miejsce Kamil Michalczyk z klasy III.
w II grupie: klasy 4–6:
I miejsce Konrad Kobylański z klasy IV,
II miejsce Aleksandra Gębka z klasy IV,
III Joanna Rogozińska z klasy VI.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary oraz
nagrody rzeczowe ufundowane
przez KRUS i Wójta Gminy.
Praca Natalii Balcerowskiej
zdobyła również uznanie komisji powiatowej. Rysunek uznano
za najlepszy spośród wszystkich zgłoszonych w powiecie
lipskim. Natalia będzie reprezentować nasz powiat w etapie
wojewódzkim konkursu.
Marcin Bielecki
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Uwaga na DOPALACZE
„Dopalacz”, czy „dopalacze” to termin, który jest używany potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji
lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu
psychoaktywnym, nieznajdują się one na liście substancji
kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost popularności wszelkich preparatów poprawiających zdolność
przyswajania sobie nowych informacji, wpływających na
wzrost koncentracji oraz zdolność do nauki. Nagminnie
stosują je dziś ci, dla których istotna jest szybkość uczenia
się, a więc przede wszystkim studenci, ale także maturzyści, uczniowie szkół średnich, a nawet gimnazjów.
Panuje pogląd, iż najczęstsze nałogi młodych ludzi to
palenie papierosów, picie alkoholu czy zażywanie narkotyków. Ignorowane do tej pory było inne groźne zjawisko,
coraz bardziej powszechne wśród uczniów, a mianowicie
stosowanie różnego rodzaju dopalaczy. Problem polega
na tym, iż większość substancji nadużywanych wówczas
przez młodzież jest całkowicie legalna i można je dostać
niemal w każdej aptece. Młodych ludzi stojących przed
koniecznością intensywnej nauki kuszą ich natychmiastowe efekty, pozwalające na dłuższą, szybszą naukę. Możliwość uzależnienia od nich oraz zagrożenia dla zdrowia
płynące z ich używania są przez zainteresowanych traktowane w sposób lekki i nieodpowiedzialny. Wykorzystywane niezgodnie z prawidłowym zastosowaniem preparaty traktowane są przez młodzież po prostu jako tańsza
alternatywa dla klasycznych narkotyków.
Największym zainteresowaniem cieszą się wśród nich
tabletki, pastylki do rozpuszczania oraz inne specyfiki,
mające w składzie duże dawki m.in. kofeiny, magnezu czy
ginko biloba. Takim preparatem
jest np. specyfik w tabletkach,
sprzedawany pod nazwą „Sesja”. Magnez w nim zawarty
poprawia pamięć, kofeina niweluje oznaki zmęczenia, natomiast ginko biloba, zwiększając
przepływ krwi przez mózg – polepsza pamięć. Popularne są
też preparaty z lecytyną, która
poprawia krążenie krwi i dotlenia organizm, przez co podnosi
sprawność intelektualną.
Mechanizm działania takich
preparatów jest prosty, gdy dana
osoba łatwo, za pomocą chemii
poprawia sobie samopoczucie,
to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie do tego
ponownie dążyła. To już prosta
droga do uzależnienia, tym bardziej, że odstawienie określonego środka powoduje spadek
10

dobrego samopoczucia, a niekiedy nawet depresję. W następstwie po stosowaniu dopalaczy, podobnie jak po zażywaniu narkotyków, przychodzi dołek psychiczny, mogą
pojawić się stany lękowe, a nawet tzw. głód narkotyczny,
które czasami mogą nawet skutkować próbami samobójczymi.
Jeszcze nie tak dawno największym powodzeniem przy
zwiększaniu wydolności umysłowej cieszyła się amfetamina. Obecnie stosowane środki są wprawdzie łagodniejsze, jednak ich duże, wręcz końskie dawki mają bardzo
podobne do tego narkotyku działanie.
Mimo ostrzeżeń specjalistów, zażywanie chemicznych
specyfików w dużych ilościach jest bardzo popularne.
Młodzież przejawia ponadto tendencję do mieszania ze
sobą różnych substancji, co może okazać się szczególnie
groźna dla ich organizmów.
Na topie dopalaczy popularnych wśród studentów są
grupy leków nootropowych zawierające efedrynę i pseudoefedrynę, które wspomagają procesy poznawcze: uczenie się, zapamiętywanie czy koncentrację uwagi. Ich zażywanie w dużych dawkach może spowodować wiele szkód
zdrowotnych, a nawet doprowadzić do śmierci. Efedryna,
która pobudza układ współczulny oraz uwalnia noradrenalinę, znacznie podwyższa jednocześnie ciśnienie krwi
i przyspiesza bicie serca. Jej jednorazowa, dopuszczalna
dawka wynosi 75 mg. Tymczasem uczniowie zażywają
jednorazowo około 150–300 mg tej substancji.
Dodatkowym zagrożeniem stosowania efedryny jest
możliwość uzależnienia psychicznego. Wraz z przyjmowaniem jej kolejnych dawek wzrasta tolerancja organizmu,
a wówczas, by otrzymać poprzedni efekt, trzeba zażywać
jej coraz to więcej. Przyjęcie zbyt dużej dawki może doprowadzić do przedawkowania, co wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, a niekiedy kończy się tragicznie.
Szczególnie niebezpieczne
jest łączenie różnych dopalaczy
ze sobą oraz z alkoholem. Mogą
wówczas spowodować porażenie ośrodka oddechowego
i ośrodka krążenia, zaburzenia
rytmu serca, nawet z zatrzymaniem jego akcji, a także gwałtowne skoki ciśnienia prowadzące do utraty przytomności,
udaru mózgu czy zawału serca.
W pewnych okolicznościach ich
zażycie może więc okazać się
śmiertelne.
Większość uczniów po egzaminach wycofuje się z ich stosowania, jednak cześć, sięgając po
nie później jako po źródło przyjemności – może stać się ofiarą
uzależnienia.
Anna Kozieł
przewodnicząca GKRPA
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Stacja uzdatniania wody w Kunegundowie
Wykonawcą największego zadania unijnego zrealizowanego na terenie naszej gminy było Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „BENERAT I SYN”.
Zadanie pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody
w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów” zostało w 85% współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. Łączna kwota wydatkowana na to unijne zadanie to 1 477 564,59 złotych. W ramach budowy zrealizowano między innymi następujące rodzaje prac:
– przebudowa istniejącego 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,

– budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego do
Stacji Uzdatniania Wody,
– sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości Kunegundów,
– wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: – 160 mm – L = 1548 m, – 90 mm – L = 21 m.
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 1 569 m.
– Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: 40 mm – L = 538 m. Łączna długość przyłączy
L = 538 m. Zostało wykonanych 25 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych
zostało 9 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne
normy i uwarunkowania.
Zadanie zrealizowano i sfinansowano w poprzednim
roku, ale dopiero teraz energetykom udało się podłączyć
stację do sieci energetycznej. Po dokonaniu rozruchu,
woda już płynie do mieszkańców gminy. Docelowo ta
najnowocześniejsza stacja uzdatniania wody zasilać będzie połowę gospodarstw domowych naszej gminy. Woda
dostarczana naszymi wodociągami zarówno z Kunegundowa jak i ze stacji uzdatniania wody w Ciepielowie jest
najwyższej klasy, pochodzi bowiem z wód głębinowych
i nie jest chlorowana.

Zmiany w gminnej oświacie
Analizując strukturę gminnej oświaty, przede wszystkim biorąc pod uwagę ilość uczniów uczęszczających do
danej placówki oświatowej i koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy, wójt
i rada gminy podjęli decyzję o przeprowadzeniu reorganizacji gminnej sieci placówek oświatowych. Analizując
dane demograficzne urodzeń na terenie gminy, sytuacja
staje się z roku na rok bardzo niekorzystna. Jeszcze dziesięć lat temu do szkół na ternie gminy uczęszczało ponad
900 uczniów, dziś tylko 597. Coraz więcej klas w szkołach podstawowych to klasy poniżej dziesięciu uczniów.
Liczba uczniów drastycznie spada, jednak koszty oświaty
corocznie rosną. W tym roku do gminnej oświaty, finansowanej z subwencji przekazywanej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, wszyscy musimy dołożyć ponad
2,5 miliona złotych. Dodatkowo w tym roku w związku
ze zmniejszającą się liczbą uczniów MEN zmniejszył nam
kwotę wcześniej przyznanej subwencji. Niestety będzie

jeszcze gorzej, w roku 2010 urodziło się jeszcze mniej
dzieci niż w latach poprzednich, co przełoży się na liczbę
dzieci, które rozpoczną naukę w roku 2015. W niektórych
pierwszych klasach będzie już poniżej pięciu dzieci.
Po gruntownej analizie urodzeń, obecnej licznie
uczniów, miejsca położenia placówki oświatowej, możliwości dowiezienia dzieci do innych szkół, postanowiono
zlikwidować przedszkole w Wielgiem oraz zmniejszyć
stopień organizacyjny szkoły podstawowej w Wielgiem,
przenosząc klasy IV–VI do szkoły podstawowej w Ciepielowie. Od nowego roku szkolnego w Wielgiem będą
uczyć się najmłodsze dzieci od pięciolatków do trzecioklasistów. Dalszymi zmianami w oświacie są likwidacja
kuchni w PSP Wielgie i PSP Ciepielów. Ich rolę przejmie
kuchnia w Publicznym Gimnazjum, która będzie dodatkowo obsługiwała szkoły podstawowe. Dokonano także
redukcji etatów zarówno nauczycieli jak i pracowników
obsługi, dostosowując liczbę pracowników do nowych zasad funkcjonowania placówek oświatowych.
11
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Dajmy szansę naszym dzieciom – polski przedszkolak przyszłością Europy
Dzięki staraniom Wójta Gminy Ciepielów w Przedszkolu Samorządowym
w Ciepielowie od stycznia bieżącego
roku realizowany jest projekt Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Dajmy
szansę naszym dzieciom – polski przedszkolak przyszłością Europy”.
Do tej pory dla wszystkich przedszkolaków zostały zorganizowane zajęcia
rytmiki oraz języka angielskiego. Piętnaścioro dzieci objętych jest zajęciami logopedycznymi, szesnaścioro – artystycznymi oraz dziewiętnaścioro uczęszcza na
zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Wszystkie przedszkolaki miały możliwość udziału w wycieczce integracyjnej
do Radomia w ramach której obejrzały
film pt. „Miś Yogi”, korzystały z oferty Hula Parku oraz spożywały obiad w karczmie Baba Jaga.
Ponadto zorganizowany był wyjazd do Lublina, celem którego było obejrzenie przedstawienia pt. „Idziemy po skarb” w teatrze J. H. Andersena.
W ramach projektu co miesiąc odwiedza nasze przedszkole
teatrzyk objazdowy z Nowego Sącza „Pinokio”. Aktorzy przedstawiają bajki o różnorodnej, wartościowej dla dziecka w wieku
przedszkolnym tematyce. Do tej pory dzieci obejrzały: „Chłopca
z drewna”, „Porwanie księżniczki”, „Przygody Janka”, „Zaczarowany las” oraz „Przeznaczenie”. W tym roku dzieci obejrzą
jeszcze cztery podobne występy.
Do realizacji zadań zakupiliśmy szereg bardzo atrakcyjnych
pomocy min. zestaw komputerowy, sprzęt nagłaśniający, aparat
fotograficzny, drabinki i ławeczki gimnastyczne, chusty animacyjne i domek do zabaw tematycznych.
W ramach projektu powstała również storna internetowa
www.przedszkole.ciepielow.pl na której znajdują się szczegółowe informacje o projekcie.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Podczas spotkań artystycznych tworzą barwne prace, przygotowują pacynki
do przedstawień teatralnych, poznają różnorodne techniki plastyczne. Jest to możliwe dzięki pomocom jakie mogliśmy zakupić, a na jakie na co dzień nie możemy sobie pozwolić. Obecnie mali artyści pod okiem prowadzących przygotowują bajkę
pt. „Czerwony Kapturek”, którą przedstawią swoim kolegom
z przedszkola i klas „0”.
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Na zajęciach rytmiki nasi wychowankowie uczą się słyszeć otaczające je
dźwięki, rozsmakowują się w śpiewie
i w tańcu, uczą się czuć muzykę. Wartością tych zajęć jest jednoczesne kształcenie cech osobowości psychicznej dziecka
jak i sprawności fizycznej.
Niezwykle ważne dla rozwoju małego
dziecka są zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Dzięki ich realizacji uczestnicy uczą
się prawidłowej postawy, która ma stać się
nawykiem, a nie trudnością. Prowadząca
dostosowuje ćwiczenia do możliwości
przedszkolaków, a dzięki wspaniałym pomocom zajęcia stały się przyjemnością.
Na zajęcia logopedyczne uczęszczają
przedszkolaki mające problemy z wymową. Wyłonione podczas badań dzieci mają szansę na wczesną
interwencję specjalisty. Celem spotkań z logopedą jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. Dla przedszkolaków są one
nie tyko obowiązkiem, ale również dobrą zabawą.
Nie mniejszej satysfakcji dostarczają dzieciom zajęcia z języka angielskiego. Prowadząca poprzez zabawę i muzykę oswaja dzieci z językiem obcym. Dzisiaj nasi wychowankowie potrafią już m. in. przedstawić się w języku angielskim, podać nazwy
kolorów, policzyć do 10, a nawet zaśpiewać piosenkę w języku
angielskim. Umiejętności te, systematycznie poszerzane pozostaną zaowocują na zawsze w pamięci dziecka.
Przed nami jeszcze wiele atrakcji jakie wiążą się z realizacją
projektu. Po wakacjach odbędzie się Dzień Otwarty Przedszkola, dzieci będą mogły uczestniczyć w wycieczkach do Radomia,
do Bałtowa i do Lublina.
Realizacja projektu przyniosła wychowankom Przedszkola
Samorządowego w Ciepielowie dużo korzyści. Przede wszystkim pozwala realizować zainteresowania dzieci oraz zapobiegać
ewentualnym dysfunkcjom. W tej chwili nasza oferta edukacyjna jest na bardzo wysokim poziomie, a przecież wszystko to co
damy dzieciom teraz zaowocuje w przyszłości.
Opisany projekt, to ogromny wysiłek, zaangażowanie i odpowiedzialność wielu ludzi. Dlatego jako osoba reprezentująca placówkę bardzo cenię wkład wszystkich osób , z którymi
współpracuję przy jego realizacji. Wszystkim im dziękuję za
okazaną przedszkolu pomoc.
Małgorzata Skoczylas-Sokół

Nasza Gmina – nr 48–50 /styczeń–wrzesień 2011/

Jednogłośne absolutorium dla wójta
Podsumowując wykonanie budżetu za rok ubiegły
Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi
gminy. Oczywiście wcześniej absolutorium udzielili wójtowi bezpośrednio mieszkańcy gminy ponownie wybierając Artura Szewczyk na wójta gminy. Rok ubiegły był
rekordowy nie tylko pod względem wydatków gminy, które przekroczyły dwadzieścia jeden milionów, ale przede
wszystkim pod względem wydatków na gminne inwestycje. Po jedenastu zmianach budżetu gminy w ciągu roku,
łącznie wydatki gminne wyniosły 21 666 381,37 zł, zaś
dochody 16 595 379,37 zł. Wydatki inwestycyjne przekroczyły 30 procent wszystkich środków przeznaczonych
na wydatki budżetowe. Rekordowe wydatki na inwesty-

cje były możliwe dzięki pozyskanym środkom z Unii
Europejskiej, miedzy innymi z Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007–2013, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Zrealizowano wiele zadań, między innymi 15 dróg asfaltowych na terenie całej gminy, stację
uzdatnia wody wraz z wodociągiem w Kunegundowie,
sieć wodociągową Ciepielów – Rekówka – Świesielice,
opracowano nowe projekty techniczne wodociągów. Udało się przeprowadzić rekultywację gminnego składowiska
odpadów, dobudowano kolejne punkty oświetlenia ulicznego, zagospodarowano centrum Wielgiego, przystąpiono
do wdrożenia projektów z zakresu informatyzacji i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Z wizytą w Lublińcu
Na zaproszenie Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty”, wójt gminy wziął udział
w V jubileuszowym zjeździe rodziny wojskowej w Lublińcu. W programie jubileuszu był między innymi: koncert
młodzieży z Gimnazjum nr 1 imienia 74 GPP, zwiedzanie
muzeum im. Świętej Edyty Stein, uroczystości na cmentarzu
wojskowym, spotkanie w klubie garnizonowym.
Rodzina wojskowa to stowarzyszenia kultywujące pamięć po żołnierzach 74 GPP, który zakończył swój bój we
wrześniu 1939 roku pod Dąbrową.
„Przechodniu powiedz Sparcie, tu leżym jej syny,
prawom jej do ostatniej posłuszni godziny”
Słowa te wyryte na obelisku w przesmyku Termopile
w Grecji odnoszą się do słynnej obrony przez króla Leonidasa przed najazdem Persów w 480 r. p.n.e.
Mimo upływu stuleci słowa te nic nie straciły na swoim
znaczeniu w szczególności do miejsca w którym się znajdujemy. Jest to miejsce szczególne jakich setki lub może tysiące na terenie naszej Ojczyzny. Tu spoczywają żołnierze
74 Górnośląskiego pułku piechoty, którzy w dniu 1 września 1939 roku podjęli nierówną walkę z hitlerowskim najeźdźcą. Oddali Ojczyźnie to co mieli najcenniejsze, własne życie. Nikt im nie kazał iść walczyć, uważali to za swój
święty obowiązek. Słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” na były
wyryte w ich sercach. Walczyli w obronie Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej, która po 123 latach odzyskała niepodległość i nie chcieli aby znów ta niepodległość została utra-

cona po niespełna 20 latach. W tym miejscu spoczywają
i zostali upamiętnieni: – zastępca dowódcy 74 G.p.p. ppłk
dypl. Stanisław Wilimowski, – strzelec Józef Dudek, – strzelec Walenty Grabiński, – kapral Ignacy Jarzombek, – starszy strzelec Paweł Brzezina, – podchorąży Józef Benedykt
Kowol, – sierżant Paweł Krych. A ilu pozostało bezimiennych, którzy spoczywają do dziś w zbiorowych lub często
zapomnianych mogiłach rozsianych po całej Ojczyźnie.
Major Józef Pelc wraz z resztkami swojego I batalionu stacza swój ostatni bój w dniu 8 września 1939 roku w lesie
Dąbrowa koło Ciepielowa, gdzie ginie śmiercią bohatera.
W tym miejscu Niemcy dokonują jednego z największych
mordów na żołnierzach Wojska Polskiego podczas całej
kampanii 1939 roku. Jako jeden z ostatnich składa broń
kapitan Józef Legut uczestnicząc w bitwie pod Kockiem
5 października 1939 roku w szeregach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” generała Franciszka Kleeberga. W czasie mojej wędrówki szlakiem losów żołnierzy
74 G.p.p. spotkałem wielu wspaniałych ludzi, których już
dziś nie ma między nami. Odeszli na wieczną wartę. Podsumowaniem tych spotkań, podczas których wysłuchiwałem
wspomnień, wojennych przeżyć, czasem bardzo tragicznych jest wiersz nieznanego żołnierza napisany po bitwie
nad Bzurą, który swoją treścią odnosi się do wszystkich
żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 roku: „Gdy
bój na Bzurą wrzał, a wróg tysiącem dział otoczył nas i bił,
niestraszna czołgów stal lecz straszny w sercu żal że nam
zabrakło sił”. Cześ ich pamięci! (tekst przemowy wygłoszonej na cmentarzu wojskowym przez Prezesa Rodziny
Wojskowej Pana Mariana Berbesza).
Podczas uroczystości wójt gminy Artur Szewczyk złożył w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Ciepielów
wieniec poległym żołnierzom.
13
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VI Gminny Konkurs z Języka angielskiego „Pokaż język”
W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbyła się
VI edycja Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego „Pokaż Język”. Organizatorem była Pani Katarzyna Sotowicz.
Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy zakwalifikowali się w eliminacjach klasowych.
O godzinie 8.30 nastąpiło uroczyste otwarcie konkursu. Pani
Dyrektor Anna Kozieł przywitała młodzież i nauczycieli. Po
słowie wstępnym uczniowie udali się do wyznaczonych sal.
Tam przez 45 minut sprawdzali swoją wiedzę. Po napisaniu
testu wszyscy uczestnicy udali się na pysznego pączka. O godzinie 11.30 odbyło się uroczyste rozdanie nagród ufundowanych przez wójta Gminy Ciepielów Pana Artura Szewczyka
w obecności dyrektorów szkół. Uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody książkowe, z których byli bardzo zadowoleni.
Laureatami konkursu zostali: Szkoła Podstawowa. Klasa 1: I miejsce – Kinga Siepietowska, II miejsce – Dominika
Szwagierek, III miejsce – Jakub Dygas. Klasa 2 I miejsce – Ewa
Zięba, II miejsce – Beata Wójcicka, III miejsce – Aleksandra
Chrząszcz. Klasa 3 I miejsce – Julia Wiktorowska, II miejsce – Aleksandra Lasek, III miejsce – Szymon Pstrąg. Klasa 4
I miejsce – Konrad Kobylański, II miejsce – Aleksandra Gębka, III miejsce – Weronika Skoczylas. Klasa 5 I miejsce – Emil
Sosnowski, II miejsce – Mateusz Gębka, III miejsce – Sylwia

Uczniowie z Bąkowej Laureatami
„Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2011”
Podczas „Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej
Powiśle 2011” w Lipsku, zespół młodzieżowy z PSP w Bąkowej
przygotowany pod kierunkiem pani dyrektor Anny Kozieł został
laureatem w kategorii „zespoły regionalne”.
Zespół w składzie 8 dziewczynek i 6 chłopców z klas IV–VI
w ludowych strojach zaprezentował obrzęd regionalny pt.: „Na
odpuście w Ciepielowie…”.
Najciekawszymi postaciami przedstawienia był „Żyd – kramarz”, wokół którego toczyło się kilka scenek, a także „dziad
żebrzący pod kościołem”, „cyganka”, dziewczęta i chłopcy –
wszyscy w ludowych strojach. Młodzież przypomniała piosenki
i zabawy ludowe z dawnych lat.
14

Wajs. Klasa 6 I miejsce – Kaja Balcerowska, II miejsce – Karolina Mężyk, III miejsce – Sylwia Wolszczak
Gimnazjum. Klasa 1: I miejsce – Jakub Nowakowski,
II miejsce – Dominika Jakubowicz, III miejsce – Kamil Kapciak. Klasa 2 I miejsce – Patrycja Wajs, II miejsce – Karolina
Wojciechowska, III miejsce – Monika Boroch, Klasa 3 I miejsce – Ewa Mażysz, II miejsce – Wojciech Markowski, III miejsce – Justyna Zięba
W podziękowaniu
za objęcie patronatem
konkursu pan wójt
otrzymał od młodzieży szklaną statuetkę
z sentencją w języku
angielskim „A great
man is he who has
not lost the heart of
a child” – „Wielkim
jest człowiek, który nie
stracił serca dziecka”.
Po wręczeniu nagród wszyscy pozowaliśmy do pamiątkowego zdjęcia. Miła
atmosfera wpłynęła na
nasz pogodny nastrój.
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Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 2011
Na stadionie sportowym położonym w Starym
Ciepielowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
W gminie Ciepielów istnieje 5 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.: Antoniów,
Bąkowa, Bielany, Ciepielów i Łaziska. Zawody
odbyły się w grupie seniorów oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do lat 16, zarówno
chłopców jak i dziewcząt. Do rywalizacji
sportowej stanęło 5 zespołów seniorów oraz
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
– dziewcząt – z OSP Antoniów i Łaziska
– chłopców – z OSP Bąkowa, Bielany,
Ciepielów i Łaziska
Zawody polegały na przebiegnięciu na
czas sztafety 7 × 50 metrów oraz ćwiczeniu
bojowym.
Łączna suma uzyskanych punktów decydowała o kolejności zajętego miejsca.
Komisja sędziowska wyznaczona była
spośród funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Lipsku.W wyniku
zaciętej rywalizacji kolejność zajętej lokaty
przedstawia się następująco:

V Gminny Konkurs Matematyczny – Zadanie dla Asa
W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbył się
V Gminny Konkurs Matematyczny Zadań Tekstowych – Zadanie
dla Asa. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ciepielów pan
Artur Szewczyk. Inicjatorem i głównym organizatorem gminnego
konkursu matematycznego 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. W konkursie uczestniczyło
udział 30 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Musielewicz – przewodniczący, Teresa Michalec, Elżbieta Wajs wyłoniła najlepszych ”Asów”. Laureaci V Gminnego
Konkursu Matematycznego – Zadanie dla Asa. Klasa IV:
I miejsce Burek Bartłomiej – PSP Ciepielów, II miejsce Zięba Aleksandra – PSP Bąkowa, III miejsce Woźny Jakub PSP
Ciepielów. Klasy V: I miejsce Garbarczyk Sandra – PSP Ciepielów, II miejsce Wajs Wojciech – PSP Bąkowa, III miejsce
Gębka Mateusz – PSP Bąkowa. Klasy VI: I miejsce Boroch
Wiktoria – PSP Ciepielów, II miejsce Wolszczak Sylwia –

1) w grupie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych dziewcząt: I miejsce – OSP
Łaziska, II miejsce – OSP Antoniów.
2) w grupie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych chłopców: I miejsce – OSP
Bielany, II miejsce – OSP Łaziska,
III miejsce – OSP Bąkowa, IV miejsce –
OSP Ciepielów.
3) w grupie seniorów: I miejsce – OSP
Bielany, II miejsce – OSP Łaziska, III miejsce – OSP Bąkowa, IV miejsce – OSP Antoniów, V miejsce – OSP Ciepielów.
Józef Matysiak

PSP Ciepielów, III miejsce Standowicz Aleksandra – PSP Wielgie.
Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe – niespodzianki, ufundowane przez
pana wójta. Panu Wójtowi za wieloletni patronat nad konkursem
i przekazane nagrody dla uczestników konkursu oraz nauczycielom za pomoc w pracach komisji serdecznie dziękujemy.
Krzysztof Musielewicz
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Centrum Wielgiego w przeszłości
W okresie międzywojennym przy gościńcu na przeciwko
gdzie obecnie mieszka Sylwek Pięta była kuźnia. Plebania była
parterowa z cegły. Przed obecnym kościołem w Wielgiem płytki
z szarej cegły wyznaczają zarysy kościoła z drzewa modrzewiowego, pokrytego gontem. Był kościołem parafialnym w okresie
1414–1993. W XV i XVI wieku był kościołem farnym, czyli
bardzo ważnym w okolicy. Pobierał dziesięciny nawet z Woli
Jaworskiej. Do 1931 roku do parafii Wielgie należały Chotyze, Bielany i Czerwona. W 1931 utworzono parafie Czerwona,
a Chotyze przeszły do parafii Ciepielów. Naprzeciwko kierunkowskazu wskazującego drogę do Borowca stoi przydrożna
figura z 1908 r. ,a na niej napis „Figurę te ufundowali włościanie wsiów Wielgie, Łaziska i Chotyze”. Figura stoi obok chaty
w której rozpoczęła się akcja książki „W Wielgiem”.Za murem
kościelnym, od strony zachodniej była organistówka z drzewa,
z gankiem, pokryta cementową dachówką. Organista Antoni Pomorski, porucznik Wojska Polskiego, prowadził Koło Teatralne.
Wystawiało ono między innymi sztuki „Wesele Jagny” w oparciu o książkę „W Wielgiem”. W zachodniej części organistówki była duża sala, gdzie odbywały się przedstawienia i zabawy.
8września 1939r.Niemcy nagonili do tej Sali spotkanych w centrum wsi mieszkańców Wielgiego. Pilnował ich tylko jeden
strażnik. Za organistówką, od strony zachodniej mieli sklepik
Wrońscy. Zauważyli oni, że strażnik usłyszawszy strzały na Nowym Dworze oddalił się. Otworzyli uwięzionych, a oni udali się
do swoich domów.
W miejscu gdzie obecnie stoi popiersie Jacka Malczewskiego w latach 1790–1917 była karczma. Wspomina o niej Wacław
Karczewski w powieści ”W Wielgiem”. W 1917r. Austriacy
nakazali zlikwidować karczme, a w tym miejscu zorganizować
polską szkołę. W dwuizbowym budynku w jednej izbie mieszkali nauczyciele Stanisława i Bolesław Szotowie, a w drugiej
była sala lekcyjna. Pozostałe sale lekcyjne były w domach u gospodarzy. W 1938 r. na plac szkolny zwieziono z Lasów Małomierzyckich drzewo na siedmioizbowy budynek szkolny. Budowa miała ruszyć jesienią 1939 r.Wybuchła II Wojna Światowa.
Połowę drzewa zabrali Niemcy, połowę partyzanci. Kierownik
szkoły Bolesław Szota mówił do Jana Sońty „Ośki” :„Jak ja
się rozliczę z tego drzewa po wojnie”. Sońta: „Jak przeżyjemy
postawimy w Wielgiem szkołę murowaną”. Po wojnie „Ośka”
miał firmę budowlaną, która postawiła w Wielgiem murowany
budynek szkolny. W tym budynku część ścian jest z cegieł z ro-

Kościół Parafialny w Wielgiem w latach 1414–1993
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zebranego po wojnie szlacheckiego dworu Karczewskich.
Stanisława Szota pięknie mówiła po niemiecku. Ratowała
mieszkańców Wielgiego od aresztowań w czasie wojny. Pytana
przez Niemców o danego mieszkańca odpowiadała, że nie żyje,
a następnie ostrzegała tego o którego Niemcy pytali. 14 stycznia
1945 r. wpadł do izby Szotów rozwścieczony Niemiec i straszył
pistoletem, że wszystkich zastrzeli. Pani Stanisława zapytała:
„Czego się pan tak denerwuje” – Niemiec: „Bo nam się przestało powodzić” – Pani Stanisława „A za co ma się wam powodzić,
za te groby co zostawiacie za sobą”. Niemiec skierował pistolet
w jej skronie. Ona wbiła w niego swój przenikliwy wzrok. Opuścił pistolet, wybiegł i nikogo nie zastrzelił.
Z miejsca, które opisuje widać Kościółek św. Wojciecha.
Wybudowany w XVI wieku. Trzykrotnie był niszczony przez
pożary. Dwa razy w czasie wojen szwedzkich, trzeci raz w czasie I wojny światowej. Większość murów tego kościoła jest
z grubej cegły tzw. palcówki(ugniatanej rękami i nogami).
W pobliżu dachu jest cegła cieńsza, wykonywano maszynowo. Od miejsca gdzie stoi kościółek, w kierunku rzeki Chotczanki (dawna nazwa Iłżanki), od XIV w. do drugiej połowy
wieku XVIII były dwie wioski Kietlice i Wola Kietlicka. Mieszkańcy tych wiosek wymarli na choroby zakaźne w drugiej połowie XVIII wieku.
Od skweru szkolnego w kierunku zachodnim, aż do murowanego budynku suszarni chmielu ciągnęły się długie, zbudowane z drzewa czworaki. Mieszkały w nich rodziny pracujące
w dworze Karczewskich. Czworaki spłonęły w 1956 r. Naprzeciwko czworaków, po drugiej stronie drogi Karczewscy wydzielili ze swoich włości obszerny plac na cele ogólno-wiejskie.
W miejscu gdzie jest obecnie biuro Spółdzielni Rolniczo-Handlowej była Spółdzielnia Spożywców „Jutrzenka”. Prowadził
tą spółdzielnie działacz ludowy Władysław Giemza. W tym
drewnianym budynku w okresie II wojny światowej był punkt
kontaktowy żołnierzy Batalionów Chłopskich ze Zgrupowania
„Ośki”. Obecny murowany budynek Spółdzielni wybudowany
został w 1948 roku.
Za budynkiem w kierunku zachodnim spółdzielni był długi,
drewniany budynek, usytuowany szczytem do drogi w którym,
mieściła się Spółdzielnia Mleczarska. Mleko w bańkach schładzano taflami lodu, wyciętego w czasie zimy z miejscowych
stawów i przechowywanego pod grubą warstwą trocin. Za budynkiem Spółdzielni Mleczarskiej w kierunku zachodnim była
drewniana remiza strażacka kryta dachówką cementową. Dalej
w kierunku zachodnim w latach 1945–1948 był drewniany barak w którym mieściła się szkoła. Barak ten
spłonął, razem z całą dokumentacją szkolną w 1948 r. Naprzeciwko murowanej suszarni chmielu, po drugiej strony drogi w
drewnianym dwuizbowym budynku była
w okresie między-wojennym Kasa Stefczyka, a po wojnie Gromadzka Rada Narodowa, przedszkole i szkolna pracownia
zajęć praktyczno-technicznych. Przewodniczącym Gromadzkiej Rady był Stefan
Antonik, a sekretarzem Władysław Kosior.
Budynek Kasy Stelczyka został rozebrany
w 1990 roku. Drzewo z budynku przeznaczono na opał w kotłowni szkolnej
W miejscu gdzie obecnie jest Dom Ludowy po II wojnie światowej była cegielnia prowadzona przez Zakłady Materiałów
Ogniotrwałych z Iłży, a po likwidacji cegielni Kółko Rolnicze.
Kazimierz Niedziela
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Sukcesy Gimnazjalistów na arenie krajowej i międzynarodowej.
Największym sukcesem wśród uczniów Gimnazjum z Ciepielowa może poszczycić się dwoje uczniów: Monika Boroch
uczennica klasy II oraz Przemysław Lewandowski również
uczeń klasy II.
Monika Boroch wzięła udział w Konkursie Geograficznym
organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie gdzie zdobyła tytuł finalisty. Monika
poświęciła wiele czasu na przygotowania,
bo jest to konkurs z bardzo szerokiego zakresu wiedzy geograficznej. Jak sama napisała: „Decydując się na udział w konkursie
wiedziałam, że będzie on wymagał ode mnie
dużo uwagi i zaangażowania. Lubię wyzwania więc postanowiłam się sprawdzić. Każdy
etap był swoistym kluczem do następnego.
Trzeba było tylko znaleźć ten klucz. Mnie
się udało. Moja ciekawość świata, upór, wytrwałość i chęć wygranej przeważyła nad
lenistwem. Często nauka mnie cieszyła, ale
czasem byłam strasznie zmęczona i miałam

To dla ciebie śpiewam mamo
Pod takim hasłem odbył się IV Gminnego Konkursu Piosenki
Dziecięcej – Wielgie 2011. Komisja konkursowa była w następującym składzie: przewodnicząca mgr Halina Gołąbek – była dyrektor PSP w Wielgiem, pani Halina Granisz – laureatka XVII Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2011,
członek zespołu ludowego „Po co ci to”, pani Irena Lenart – członek Rady Rodziców, sołtys wsi Wielgie i Radna gminy oraz Monika Siwiec- nauczyciel z PSP w Wielgiem. Oceniała ona wykonawców w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I–III i kl. IV–VI.
Uczniowie ze szkół podstawowych naszej gminy śpiewali piosenki o tematyce rodzinnej i turystycznej. W kategorii kl. I–III
laureatami zostali: duet z PSP w Wielgiem – Patrycja Fabiszewska i Agnieszka Matysiak, solistka Wiktoria Dudek z PSP w Ciepielowie i zespół z PSP w Bąkowej. W kategorii kl. IV–VI: zespół „Koma” z PSP w Wielgiem, duet z PSP w Bąkowej, solistka
Weronika Siepietowska z PSP w Ciepielowie. Po zakończeniu
przesłuchań i wyłonieniu najlepszych wykonań zaczęła się druga
część uroczystości, czyli finał konkursu, wręczenie nagród i występ laureatów. Około godziny 11.00 pani dyrektor – Dorota Korczak powitała zebranych gości: matki, dyrektorów szkół, komisję

dość. Jednak starałam się myśleć pozytywnie. Uczyłam się wciąż
nowych rzeczy i powtarzałam materiał. W pracy miałam wiernych pomocników: panią od geografii i oczywiście moją kochaną mamę. Najwięcej nauki było do etapu wojewódzkiego. Jednak
było warto. Ten konkurs nie był dla mnie tylko testem wiedzy,
ale również próbą siły i wspaniałym doświadczeniem, którego
nigdy nie zapomnę!” Uczennica do konkursu przygotowywała
się pod kierunkiem pani Elżbiety Giemza.
Przemysław Lewandowski brał udział
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny” organizowanym przez Uniwersytet Matematyki w Toruniu . Przygotowania do zawodów rozpoczął już w grudniu.
Praca i wyrzeczenia przyniosły wymierne
efekty. Przemek został laureatem „ Kangura
Matematycznego”. W nagrodę wraz z innymi laureatami konkursu z całego świata
uczestniczył będzie w wycieczce – obozie
naukowym zorganizowanym w sierpniu
w Zakopanem. Uczeń do konkursu był
przygotowywany przez panią Katarzynę
Siebyłę.

konkursową, pana wójta, uczestników konkursu i ich opiekunów. Złożyła życzenia
matkom z okazji ich
minionego
święta.
Dalszą część imprezy
poprowadziła pani Alina Niedziela. Występ
laureatów przeplatany
był recytacją pięknej poezji związanej
z Dniem Matki. Fundatorem nagród w postaci
pucharów i książek był
wójt gminy. Zwycięzcy otrzymali puchary
i dyplomy. Pozostali
uczestnicy książki o różnej tematyce. Po występie laureatów pani
dyrektor zaprosiła gości na słodki poczęstunek. Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu to: Zofia Pilecka, Grażyna Kot,
Grażyna Suwisz i dyrektor szkoły Dorota Korczak.
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Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
Tradycyjnie od kilku lat w PSP w Bąkowej organizowane są eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pt.: ,,Młodzież zapobiega
pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania
na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony
przeciwpożarowej oraz historii
pożarnictwa. Cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy
ilość uczniów biorących w nim
udział. Turniej odbył się 4 marca a przeprowadzili go strażacy
z Państwowej Straży Pożarnej
w Lipsku oraz inspektor Józef Matysiak z Urzędu Gminy w Ciepielowie. Honorowy patronat sprawował Wójt Gminy Ciepielów Artur
Szewczyk, który był jednocześnie
fundatorem nagród. Do udziału
w Gminnym Turnieju zgłoszono
25 uczestników z następujących szkół: PSP w Bakowej, opiekun: Elżbieta
Wajs; ZPO w Ciepielowie,
opiekunowie: Piotr Nowakowski, Mirosław Czapka, PSP Wielgie, opiekun:
Grażyna Kot. Poniesiony
trud opłacał się, nagrody
były wspaniałe. Laureaci
otrzymali statuetki, książki ,pamiątkowe dyplomy

oraz życzenia sukcesów w eliminacjach powiatowych. Uczniowie szkół podstawowych zajęli następujące miejsca:1. Mikołaj
Nowakowski, PSP Ciepielów, 2. Dominik
Sałbut, PSP Ciepielów, 3. Patryk Pstrąg,
PSP Wielgie. Najlepsi w gimnazjum byli:
1. Norbert Marchewka, 2. Dominik Kominek 3. Michał Fiałkowski. Jednocześnie
z Turniejem Wiedzy Pożarniczej odbyła
się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
pod hasłem „Pożar, powódź, dniem czy
nocą – straż przychodzi ci z pomocą”.
Najlepsze okazały się prace następujących uczniów: I kategoria wiekowa (6–8 lat): 1 miejsce – Patrycja
Kowalska, PSP Ciepielów, 2 miejsce – Karol Wąsiel, PSP Bąkowa,
3 miejsce – Arkadiusz Kosior,
PSP Wielgie II kategoria wiekowa
(9–12 lat): 1 miejsce – Magdalena
Niedziela, PSP Bąkowa, 2 miejsce – Wiktoria Boroch, PSP Ciepielów, 3 miejsce – Sylwia Wolszczak, PSP Ciepielów. III kategoria
wiekowa (13–16 lat): 1 miejsce –
Dominika Miller, PG Ciepielów, 2 miejsce – Iwona
Maziarz, PG Ciepielów,
3 miejsce – Natalia Szepietowska, PG Ciepielów
Na zakończenie turnieju dyrektor szkoły Anna
Kozieł oraz uczniowie
przekazali pamiątkowe
statuetki dla pana wójta
za wieloletni patronat nad
Gminnym
Konkursem
Wiedzy Pożarniczej.

Budowa nowego wodociągu
Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki
Trwa długo oczekiwana przez mieszkańców budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami domowymi, która doprowadzi wodę pitną do gospodarstw domowych w zachodniej części
naszej gminy, czyli do miejscowości: Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany i Pasieki. Łączna długość zaprojektowanej sieci wodociągowej wynosi 15 224 m oraz wykonanych zostanie
około 142 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej
sieci znajdzie się 39 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych
wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwarunkowania. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest firma
P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek z Lubartowa – wybrana
w trybie przetargu nieograniczonego spośród sześciu oferentów,
której najtańsza oferta opiewała na łączną kwotę brutto w wysokości 941 508,53 złotych. Zakończenie prac związanych z realizacją budowy przedmiotowego wodociągu przewidujemy na
dzień 30 września bieżącego roku.
18
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II Gminny Turniej Piłki Nożnej – Bąkowa 2011
Do
kalendarza
imprez sportowych
w naszej
gminie
wpisał się turniej piłki nożnej chłopców
klas IV. 3 czerwca
odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej kolejna II edycja
tych rozgrywek, nad
którą patronat objął
wójt naszej Gminy.
W turnieju uczestniczyli chłopcy ze
szkół z Wielgiego,
Ciepielowa i Bąkowej.
Rywalizacja
przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze zgodnie
z zasadą fair-play. Zwyciężyła drużyna z PSP Bąkowej,
drugie miejsce zajęli chłopcy z PSP Ciepielów, oraz trzecie z PSP Wielgie.
Dyrektor Anna Kozieł podsumowała zawody, wręczyła

Szansa na lepsze jutro!
Od 1 czerwca w naszej gminie po raz trzeci realizowany
jest 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 dotyczył będzie bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy zamieszkałych na terenie gminy Ciepielów.
Musimy nadmienić, że w tym roku nasza gmina otrzymała
wyjątkowo duże dofinansowanie (największe spośród gmin
wiejskich powiatu lipskiego) na realizację projektu systemowego pt. „Szansa na Lepsze Jutro”.
Do rozdysponowania mamy 151 627,27 zł z czego
15 920,86 zł to wkład własny. Projekt, który był realizowany w roku ubiegłym został już rozliczony i zakończony.
W tym roku mamy 14 nowych uczestniczek, które podobnie jak w roku ubiegłym zostaną objęte trzema instrumentami aktywnej integracji. W ramach działań środowiskowych przewiduje się organizację wycieczki o charakterze
integracyjno-kulturalnym. W pierwszym cyklu szkoleń
uczestniczki projektu będą zdobywać umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, komunikacji
werbalnej i pozawerbalnej oraz uczyć się asertywności.
W ramach projektu panie zostaną skierowanie na kursy
zawodowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawiązanych z możliwością wykonywania określonej pracy.
Szkolenia zostaną dobrane zgodnie z predyspozycjami

wspaniałe puchary i dyplomy. Podziękowała za przybycie
opiekunom i wspaniałą rywalizację wszystkim uczestnikom. Rozdała smakołyki i zaprosiła do udziału w zawodach w przyszłym roku szkolnym. Zawody zorganizowali
i przeprowadzili: Marek Bryczek i Katarzyna Jaworska.
uczestników oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2011 r.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Aneta Dudek
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