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Szanowni Mieszkańcy!
Ostatnie miesiące 2011 roku to okres bardzo inten-

sywnej pracy całego naszego samorządu. Począwszy od 
pierwszych dni września, na terenie gminy odbyło się sze-
reg uroczystości o randze powiatowej i ogólnokrajowej. 
Przeprowadzone dożynki powiatowo-gminne, obchody 
rocznicowe pod Dąbrową, uroczystości Dnia Seniora 
i Złotych Godów, wręczenia medali za zasługi dla rolnic-
twa, rajdy rowerowe Związku Gmin nad Iłżanką, dzień 
otwarty Przedszkola w Ciepielowie, udział w plebiscycie 
Euro Gmina, zaangażowały do pracy wiele osób; zarówno 
pracowników urzędu, placówek oświatowych jak i ludzi 
dobrej woli. Jeszcze raz się okazało, że wspólnymi siłami 
jesteśmy w stanie zorganizować uroczystości, które swo-
im rozmachem na długo zapiszą się w pamięci mieszkań-
ców całego naszego powiatu. W tym miejscu chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przy-
gotowanie i przeprowadzenie gminnych uroczystości. 
Bez Państwa pomocy nie udało by się zrobić tak wspa-
niałych rzeczy jednocześnie angażując w przedsięwzięcia 
niewielkie środki finansowe z budżetu gminy.

Uroczystości, to oczywiście nie wszystko na czym 
skupiamy się w naszej codziennej pracy. Kontynuuje-
my realizację gminnych inwestycji, oddając do użytku 
kolejną sieć wodociągową o długości ponad 20 km dla 
mieszkańców Antoniowa – Czerwonej – Bielan – Pasiek 
i Podgórza. Dla Ochotniczej Straż Pożarnej w Bielanach 
zakupiliśmy samochód pożarniczy, współfinansowaliśmy 
budowę drogi powiatowej. Dużymi krokami zbliżamy się 
do zakończenia wodociągowania gminy. Rozpoczęliśmy 
również prace na następnym wodociągu dla miejscowości 
Bąkowa – Czarnolas – Kochanów – Sajdy. Opracowaliśmy 
dwa kolejne projekty budowy wodociągów dla miejsco-
wości Borowiec i Podolany oraz projekt techniczny punk-
tu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. W ramach dodat-
kowego naboru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie unijne 
ostatniego z dużych wodociągów Świesielice – Kawę-

czyn. Jednakże naj-
ważniejszymi osią-
gnięciami ostatnich 
czterech miesięcy 
są pomyślne rozli-
czenia dwóch zadań 
unijnych tj. budowy 
drogi Ciepielów – 
Gardzienice w ra-
mach Regionalnego 
Programu Opera-
cyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
oraz budowy Stacji 
Uzdatniania Wody 
wraz z wodociągiem 
w Kunegundowie 
w ramach Progra-
mu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 
2007–2013. Pozy-
skać środki unijne, 
wykonać zadanie to 
jeszcze nie wszyst-
ko, dodatkowo trze-
ba przejść skompli-
kowaną procedurę 
wnioskowania o płatności unijne. Na obydwie inwestycje 
po przeprowadzeniu kontroli doczekaliśmy się zwrotu 
środków z Unii Europejskiej. Łączna wartość inwestycji, 
które w 85% były finansowane ze środków unijnych to 
kwota przeszło 2 milionów złotych. Środki unijne już za-
siliły budżet naszej gminy. 

Realizacja gminnych inwestycji, największe wśród 
okolicznych gmin pozyskanie środków unijnych, syste-
matyczny rozwój całej gminy został dostrzeżony przez 
władze Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo 
Gospodarki. W plebiscycie Euro Gmina, który odbył się 
w dniu 16 września, zostaliśmy wyróżnieni tytułem wójta 
roku województwa mazowieckiego. Wyróżnienie jest in-
dywidualne, niemniej jednak nie byłoby możliwe gdyby 
nie wspólna praca zarówno urzędników jak i pracowników 
wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych, a także 
mieszkańców, którzy już trzeci raz zaufali Mojej osobie 
i wybrali Mnie na wójta gminy Ciepielów. Wyróżnienie 
ogromne, patrząc na rozmiar województwa mazowieckie-
go, które liczy sobie aż 314 gmin, z czego 229 gmin to 
gminy wiejskie. Cieszy fakt, że władze mazowieckie oraz 
centralne dostrzegły naszą pracę, a nasza gmina uzyskała 
certyfikat Nr 0076/2011 będący poświadczeniem spełnie-
nia wymagań najlepszych Gmin Unii Europejskiej. 

Pokrzepieni sukcesem, przystępujemy do dalszego 
rozwoju naszej gminy, przed nami jeszcze trzy lata obec-
nej kadencji i wiele do zrobienia.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

W plebiscycie Euro Gmina – Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów został wybrany 
wójtem roku województwa mazowieckiego. Warszawa, 15 września 2011 r.
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Realizacja gminnych inwestycji 2011
Tegoroczny budżet gminy po zmianach w trakcie roku 

po stronie dochodów stanowi kwotę 17 084 784,26 zł, zaś 
po stronie wydatków 16 133 872,26 zł. 

Jak wcześniej Państwa informowaliśmy w bieżącym 
roku oprócz zaplanowanych do wykonania zadań inwe-
stycyjnych stanęliśmy przed wyzwaniem przeprowadze-
nia procedury zwrotu wydatkowanych wcześniej środków 
na realizację zadań unijnych tj. na budowę drogi gminnej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz na budowę stacji 
uzdatniania wody wraz z wodociągiem w Kunegundowie 
zrealizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013. Po wszystkich kontrolach, stwier-
dzono, że inwestycje zostały przeprowadzone wzorcowo 
(brak jakichkolwiek uwag ze strony kontrolujących), dzię-
ki czemu uzyskaliśmy zwrot środków stanowiących do-
finansowanie unijne. Łączna wartość wykonanych zadań 
to ponad 2 miliony złotych (85% dofinansowania z Unii 
Europejskiej), a środki już wpłynęły na konto gminy.

W zakresie budowy wodociągów:
1. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w miejscowości Podgórze – Czerwona – Antoniów – 
Bielany – Pasieki. Przetarg wygrał P.W. Hydrosan Je-
rzy Skowronek z Lubartowa za kwotę: 945 000 zł – za-
danie zrealizowano, odbiór inwestycji przeprowadzono 
26 października 2011 r.;

2. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Bąkowa – Kochanów – Sajdy – Czar-
nolas. Przetarg wygrał P.H.U. INWOD, Roman Pacek 
z Lubartowa za kwotę 939 720 zł – zadanie w trakcie 
realizacji;

3. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg 
w Podolanach – 40 000 zł – zadanie zrealizowane;

4. opracowanie projektu technicznego pod wodociąg 
w Borowcu – 40 000 zł – zadanie zrealizowane.
W zakresie budowy dróg: 

1. współfinansowanie budowy drogi powiatowej Cie-
pielów – Łaziska o długości 5 350 mb. – na budowę 
drogi wydatkowaliśmy 107 222 zł – zadanie zostało 
zrealizowane;

2. remont nawierzchni parkingu przy budynku Urzę-
du Gminy w Ciepielowie – 14 000 zł.

Informatyzacja i budowa społeczeństwa informa-
cyjnego:
1. realizacja projektu przyśpieszenie wzrostu konku-

rencyjności województwa mazowieckiego poprzez 
budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarcze-
go opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowa-
nych baz wiedzy o Mazowszu – zadanie zrealizowane 
w 35%, zgodnie z porozumieniem zawartym z woje-
wództwem mazowieckim;

2. realizacja projektu rozwój elektronicznej admini-
stracji w samorządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa – zadanie zrealizowane w 35%, zgodnie 
z porozumieniem zawartym z województwem mazo-
wieckim.
Ochrona środowiska:

1. dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego 
w Wielgiem, Dąbrowa pod lasem – 70 000 zł – zadanie 
zostało zrealizowane;

2. opracowanie projektu technicznego punktu zlewne-
go oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni 
ścieków w Ciepielowie – 32 000 zł, zadanie zostało 
zrealizowane;

3. zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bielanach – 119 988 zł, w tym 
50 000 zł z uzyskanego dofinansowania z Urzędu Ma-
zowieckiego, zadanie zrealizowane, odbiór samochodu 
nastąpił 27 października 2011 r.

Zrealizowana przy pomocy środków z Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 Stacja Uzdatniania Wody w Kunegundowie

Budowa przyłączy wodociągowych na sieci wodociągowej Antoniów – Czerwona – 
Bielany – Pasieki – Podgórze.

Samochód pożarniczy zakupiony na potrzeby jednostki OSP w Bielanach.
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wydatkując łącznie na powyższe zadania ponad 1,7 mi-
liona złotych, najwięcej spośród wszystkich gmin naszego 
regionu. Miejmy nadzieję, że nasz nowy projekt odnowy 

centrum Ciepielowa zostanie pozytywnie zweryfikowany, 
co pozwoli w najbliższym czasie zrealizować kolejne za-
danie współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej.

Odnowa i rozwój wsi w Ciepielowie
Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielo-

wie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę 
parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz 
z małą architekturą krajobrazu – pod taką nazwą Gmina 
Ciepielów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach 
działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 
Odnowa i Rozwój Wsi objętego unijnym Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich do Lokalnej Grupy Działania 
w Zwoleniu – Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. Po 
ocenie przez Radę Stowarzyszenia nasz wniosek uzyskał 
najwyższą ocenę spośród złożonych wniosków 24,82 pkt. 
i został przekazany do jednostki wdrażającej projekty 
unijne, gdzie zostanie poddany dalszej ocenie. Zakres prac 
ujętych w projekcie obejmuje m.in. budowę parkingów, 

zjazdów gospodarczych, zatoki postojowej i chodników 
do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą kra-
jobrazu w postaci ławek parkowych koszy na śmieci oraz 
nasadzeń krzewów ozdobnych. Poziom dofinansowania 
projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, wartość 
kosztorysowa zadania to 702 127,51 zł. Po złożeniu wnio-
sku i dokonanej ocenie przez lokalną grupę działania „Sto-
warzyszenie Dziedzictwo i Rozwój” ze Zwolenia, której 
członkiem jest nasza gmina, teraz oczekujemy przyznania 
unijnego dofinansowania przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Projektów Unijnych.

Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów działania 
pozwoli na realizację inwestycji, poprawiającej niewąt-
pliwie wizerunek centralnej miejscowości naszej gminy. 
Jednocześnie z realizacją inwestycji w ramach odrębne-
go zadania będziemy budować nową sieć oświetleniową. 
Wzdłuż chodnika łączącego park w Ciepielowie z cmen-
tarzem ustawione zostaną lampy parkowe. 

W ramach poprzedniego analogicznego Sektorowego 
Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja 
Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich 
„Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” 
wykonaliśmy w naszej gminie do tej pory następujące in-
westycje:
– modernizacja – zagospodarowanie rynku łącznie z par-

kiem i terenów przyległych w miejscowości Ciepie-
lów;

– adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pci-
nie;

– dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem;
– zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego 

wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu
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Złote Gody
W niedzielę w Ciepielo-

wie odbyły się dwie gmin-
ne uroczystości: Gminny 
Dzień Seniora oraz uro-
czystość wręczenia Meda-
li za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele w Ciepielowie 
odprawioną w intencji ju-
bilatów i wszystkich senio-
rów z terenu gminy przez 
proboszcza parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego księdza Stanisława Sławińskiego. 
Następnie po przejściu do budynku gimnazjum, kontynu-
owano obchody.

Wójt Gminy złożył życzenia wszystkim seniorom z te-
renu gminy, życząc wszelkiej pomyślności, radości i zdro-
wia na przyszłe dni i lata życia. W imieniu mieszkańców 
gminy na ręce seniorów złożył kwiaty, jako dowód sza-
cunku i poważania jakim mieszkańcy gminy darzą gmin-
nych seniorów.

W drugiej części uroczystości wójt gminy złożył ży-
czenia wszystkim złotym parom. W tym pięknym Jubile-
uszowym Dniu pragnę złożyć wszystkim „Złotym Parom” 
serdeczne gratulacje za chlubne przeżycie w związku mał-
żeńskim długiej drogi życia. Rocznica ślubu to szczególna 
okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osią-
gnęliście w ciągu wspólnego życia. Państwo 50 lat temu 
zawarliście związki małżeńskie. Od tego dnia wiedliście 
wspólne życie, pokonując wszelkie trudności narzucone 
przez los. Doczekaliście Złotego Jubileuszu. Te wspólne 
50 lat to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstę-
pujących w związki małżeńskie. Pragnę w imieniu własnym 
oraz jako wójt gminy w imieniu wszystkich mieszkańców 

Gminy Ciepielów przekazać wszystkim Jubilatom życzenia 
na dalsze lata życia. Życzę wszelkiej pomyślności, pocie-
chy z dzieci, wnuków i prawnuków oraz doczekania w do-

statku i zdrowiu Diamentowych 
Godów, bo „tylko ludzie, którzy 
się kochają z całego serca, nigdy 
się nie starzeją”.

Po złożeniu życzeń, wójt wraz 
z Kierownikiem USC, w imieniu 
Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego odznaczyli złotych 
jubilatów medalami za długolet-
nie pożycie małżeńskie. Medale 

otrzymali: Marian i Helena Paszkiewicz z Rekówki, Mie-
czysław i Helena Kurpińscy z Kałkowa, Eugeniusz i Ja-
nina Fałek ze Świesielic, Jan i Genowefa Karasińscy ze 
Świesielic, Tadeusz i Henryka Chołuj z Ciepielowa Kolo-
nii, Jan i Marianna Tuszyńscy z Kałkowa, Stefan i Janina 
Gębka z Bąkowej, Stanisław i Teodora Lenart z Wielgie-
go, Henryk i Janina Fałek ze Świesielic, Janusz i Justyna 
Lewandowscy z Ciepielowa, Tadeusz i Krystyna Sobania 
z Czarnolasu, Stanisław i Rozalia Rusin ze Świesielic, 
Stanisław i Anna Szewczyk z Ciepielowa, Edward i Cecy-
lia Bdzikot z Ranachowa B.

Po uroczystość wręczenia medali jubilaci i seniorzy 
wysłuchali koncertu specjalnie na tę okoliczność przygo-
towanego przez młodzież Zespołu Placówek Oświatowych 
pod kierownictwem pani Małgorzaty Kominek. Były wier-
sze, pieśni wykonane przez chór, solistów, a wzruszający 
i w pełni profesjonalny koncert zakończyła piosenka Kry-
styny Giżowskiej „Przeżyłam z Tobą tyle lat”. Po koncer-
cie wszyscy udali się na obiad i spotkanie koleżeńskie do 
stołówki szkolnej.
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wości Wielgie, zmodernizowano odcinek drogi powiatowej 
Wielgie – Kazanów. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa 
(modernizacja) mostu (JNI 01016080) na rzece Kosówka 
w miejscowości Nowy Dwór wraz z dojazdami do mostu 
w ciągu drogi powiatowej nr 4519W Kazanów – Wielgie 
w km 2+000 – 4+290 dł. 2290 mb” zrealizowana została 
przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieogra-
niczonego, firmę Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o., za kwotę 922 497,05 zł. 
Na ww. odcinku drogi została ułożona nowa nawierzchnia, 
wyrównano i umocniono pobocza, wykonano zatoki autobu-
sowe i rowy odwadniające, a także bariery sprężyste w miej-
scach niebezpiecznych. W ramach tego projektu został wy-
konany remont kapitalny mostu na rzece Kosówce.

nie udało się pozyskać środki na funkcjonowanie jednostek 
OSP, między innymi w roku 2009 za kwotę 140 990 zł. za-
kupiono nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ford 
transit) z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego dla 
OSP w Ciepielowie (kwota pozyskanej dotacji to 66 287 zł). 
W roku 2008 pozyskaliśmy kwotę ponad 60 000 zł na różne-
go rodzaju sprzęt pożarniczy i specjalistyczne ubrania pożar-
nicze dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, w roku 
2007 pozyskaliśmy kwotę 40 000 zł na generalną moderni-
zację samochodu pożarniczego w Ciepielowie (łącznie na 
ten cel wydatkowano ponad 80 000 zł), zakupiono również 
samochody pożarnicze dla jednostek OSP w Łaziskach i Bą-
kowej. W celu zwiększenia mobilności jednostek OSP oraz 
bardziej efektywnego wykorzystania potencjału techniczne-
go, w roku ubiegłym wyposażono jednostki OSP w pługi do 
odśnieżania dróg.

Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych 
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku zło-

żonego przez Urząd Gminy w ramach Samorządowego Pro-
gramu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Woje-
wództwie Mazowieckim „OSP – 2011”, wójt wraz z panią 
skarbnik Grażyną Szczodrą podpisał umowę na przekazanie 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na za-
kup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bielanach. Kwota uzyskanej dotacji 
to 50 000 zł. Uroczyste podpisanie umów odbyło się przy 
udziale gminnych władz samorządowych oraz dofinansowu-
jącej zakup władz samorządu wojewódzkiego, reprezentowa-
nych przez wicemarszałka Leszka Ruszczyka. 

OSP w Bielanach to ostatnia na terenie gminy jednost-
ka OSP, w której konieczna jest wymiana dotychczasowego 
samochodu pożarniczego. W latach poprzednich naszej gmi-

Dofinansowanie budowy dróg powiatowych
W tym roku kolejny raz w drodze zawartego porozumie-

nia przekazaliśmy powiatowi lipskiemu środki finansowe na 
budowę dróg powiatowych. Środki zostały przekazane na 
współfinansowanie budowy drogi powiatowej Ciepielów – 
Łaziska o długości 5 350 mb. Na budowę drogi wydatkowa-
liśmy 107 222 zł. Dodatkowo w ramach zawartego porozu-
mienia przed Urzędem Gminy zmodernizowano parking za 
kwotę 14 000 zł.

Dzięki dobrze układającej się współpracy z władzami po-
wiatowymi, w tym roku na terenie naszej gminy w miejsco-

Budowa drogi powiatowej Wielgie – Kazanów
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Sportowy sukces uczennic z PSP w Bąkowej
Sport czy pasja? Są to określenia futbolu, który stał się 

sportem najpopularniejszym. Przemierzył oceany, stworzył 
własną historię, narzucił swoje reguły. Ma wielkich piłka-
rzy, czasami geniuszy, którzy stają się idolami całego świata. 
Środki masowego przekazu pomagają narodzinom gwiazd 
o wspaniałych karierach. Nie znamy ich wszystkich, ale ich 
wyczyny złożyły się na bajkową legendę futbolu. Piłki noż-
nej, tak jak ortografii czy matematyki trzeba się uczyć. Są 
w niej zasady, które musimy poznać tak dobrze jak tabliczkę 
mnożenia. Są takie szkoły choćby w Bąkowej i nauczyciele, 
którzy pomogą nauczyć tej gry. Potrafią już to robić dziew-
częta z PSP w Bąkowej (na zdjęciu). Udowodniły to podczas 
turnieju piłki nożnej w Lipsku, gdzie wywalczyły wicemi-
strzostwo powiatu lipskiego. Być może, wiele lat później, 
jeśli będą dobrze pracować wróci do swojej szkoły choćby 
jedna z nich jako bohaterka i będzie rozdawać autografy?

przekonać się o skuteczności działania pasów bezpieczeń-
stwa. Po dniu pełnym wrażeń i przejechaniu ponad 40 km 
trasy przyszedł czas na odpoczynek. W piątek po zregene-
rowaniu sił uczestnicy ruszyli w dalszą 30 km drogę przez 
Ciepielów do Chotczy gdzie zlokalizowana była meta rajdu.

Cele rajdu to m.in. popu-
laryzacja turystyki rowero-
wej i krajoznawstwa na Ma-
zowszu, poznawanie piękna 
i kultur Ziemi Ojczystej i te-
renów Związku Gmin nad 
Iłżanką, integracja środo-
wisk młodzieżowych szkół 
podstawowych i gimnazjów 
gmin z terenu Związku oraz 
promowanie zasad bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

V rajd po szlakach Związku Gmin nad Iłżanką 
We wrześniu odbył się V Rajd „Po szlakach Związku 

Gmin nad Iłżanką”. W rajdzie wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum z gmin Chotcza, Ciepielów, Ka-
zanów i Iłża. Honorowy Patronat na tegorocznym rajdem 
objął Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji – nadin-
spektor Ryszard Szkotnicki. 

Po przywitaniu na starcie przez prezesa Związku Gmina 
nad Iłżanką, którym jest nasz wójt i wyjaśnieniu zasad bez-
pieczeństwa przez kierownika rajdu Dariusza Zająca ponad 
stu uczestników pod nadzorem opiekunów i członków Klubu 
Turystyki Kolarskiej i Wspinaczki „ADEPT” wyruszyło na 
rowerach w dwudniową wyprawę z Iłży do Chotczy po szla-
kach Związku Gmin nad Iłżanką.

Pierwszy dzień rajdu zakończył się w miejscowości Wiel-
gie w Domu Ludowym, gdzie na uczestników rajdu czekali 

funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Po-
licji, którzy przeprowadzili 
prelekcje nt. bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem niechronionych 
uczestników ruchu dro-
gowego, zaprezentowali 
również uczniom symu-
lator zderzeń, uczestnicy 
na „własnej skórze” mogli 
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Sienno – na budowę wodociągu oraz nasza gmina na budo-
wę wodociągu i Stacji Uzdatniania Wody w Kunegundowie. 
Gmin w powiecie jest sześć i z pewnością wszystkie liczyły 
na uzyskanie unijnego dofinansowania. Na sześć gmin, zre-
alizowano trzy zadania w tym dwa w naszej gminie.

My możemy się cieszyć, chociaż niedosyt pozostaje, bo 
liczyliśmy na więcej. W zakresie budowy dróg już do koń-
ca okresu programowania, tj. do końca 2013 r. nie będzie 
możliwości realizacji żadnej drogi gminnej (środki zostały 
wyczerpane już w pierwszym naborze wniosków), natomiast 
w ramach PROW ogłoszono dodatkowy nabór wniosków, 
w którym ubiegamy się o dofinansowanie budowy wodocią-
gu Świesielice – Kawęczyn.

Pozyskać środki unijne, wykonać zadanie to jeszcze nie 
wszystko, dodatkowo trzeba przejść skomplikowaną proce-
durę wnioskowania o płatności unijne. To czasochłonny pro-
ces, w którym jednostka wdrażająca programy unijne kontro-
luje wszystkie nasz czynności począwszy od przygotowania 
dokumentacji technicznej, pozwoleń, procedury przetargo-
wej, realizacji zadania. Długa i ciężka procedura przyniosła 
jednak wspaniały rezultat prawidłowego rozliczenia dwóch 
zadań unijnych tj. budowy drogi Ciepielów – Gardzienice 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz budowy Stacji Uzdatniania Wody 
wraz z wodociągiem w Kunegundowie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Łączna wartość 
inwestycji, które w 85% były sfinansowane ze środków unij-
nych to kwota przeszło 2 milionów złotych. Środki unijne już 
zasiliły budżet naszej gminy.

Unijne euro na koncie gminy
Możliwości samorządów gminnych w zakresie pozyska-

nia środków unijnych na realizację zadań w latach 2007–
–2013 pochodzą zasadniczo z dwóch źródeł tj. z Regional-
nego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Z pierwszego programu korzystają duże 
gminy (z reguły miasta), w ramach programu budowane są 
również drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, a przede 
wszystkim krajowe (autostrady). Z drugiego programu mogą 
korzystać rolnicy, gminy (zwłaszcza w zakresie zadań wodno-
kanalizacyjnych). Środków na realizację obu programów jest 
jednak niedużo, patrząc na wielkość naszego mazowieckiego 
województwa (314 gmin i 37 powiatów oraz prawie 5,2 mln 
mieszkańców). Województwo olbrzymie, większe niż wiele 
państw europejskich, takich jak chociażby Dania, a środków 
w podziale na jednostki samorządowe niestety niewiele. Po-
nadto finansowanie programów zostało tak ułożone, że duża 
część środków unijnych przeznaczona jest na budowę stadio-
nów, a zwłaszcza autostrad i dróg wojewódzkich.

Środków jest więc stosunkowo niewiele, potrzeb i oczeki-
wań bardzo dużo. I tak podsumowując dotychczasowe osią-
gnięcia gmin powiatu lipskiego w latach 2007–2011, z pro-
gramów unijnych w zakresie budowy dróg i realizacji zadań 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tylko dwie gminy 
otrzymały dofinansowanie unijne. W zakresie budowy dróg 
na realizację drogi Ciepielów – Gardzienice, 85% dofinan-
sowanie uzyskała nasza gmina, zaś w zakresie zadań z go-
spodarki wodno-ściekowej dofinansowanie otrzymała gmina 

Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych
W budynku Urzędu Gminy przeprowadzono szkole-

nie, będące kolejnym etapem realizacji projektu „Szansa 
na lepsze jutro”. Czternastoosobowa grupa kobiet podczas 
szkolenia Trening Kompetencji 
i Umiejętności Społecznych na-
uczyła się radzenia sobie ze stre-
sem, pracy zespołowej, komuni-
kacji werbalnej i pozawerbalnej 
oraz asertywności. Podobnie jak 
w roku ubiegłym kurs trwał pięć 
dni. W ramach warsztatów zapla-
nowano wiele ciekawych zajęć. 

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do 
efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Na zakoń-
czenie treningu Wójt Gminy rozdał uczestniczkom za-
świadczenia potwierdzające udział w zajęciach.
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Dzień otwarty Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie
W sobotni poranek uśmiech zawitał na twarzach wszyst-

kich dzieci, które odwiedziły Przedszkole Samorządowe 
w Ciepielowie. Tego dnia w promieniach jesiennego słońca 
odbył się Dzień Otwarty Przedszkola zrealizowany w ra-
mach projektu finansowanego ze środków unijnych „Dajmy 
szansę naszym dzieciom – polski przedszkolak przyszłością 
Europy”.

Uroczystość otworzyła pani Elżbieta Giemza – dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie witając dzie-
ci, ich rodziny oraz zaproszonych gości. Następnie głos zabra-
ła pani Małgorzata Skoczylas-Sokół – wicedyrektor ZPO od 
spraw przedszkola, a także rodzice naszych wychowanków 
składając na ręce pana wójta Artura Szewczyka podziękowa-
nia za starania nad wdrożeniem i realizacją projektu w naszej 
placówce. Po tej uroczystej chwili wszystkie dzieci otrzy-
mały z rąk nauczycielek kolorowe baloniki, które za chwilę 
poleciały w górę. Razem z balonami poleciały marzenia… 
Marzenia naszych władz, rodziców, dyrekcji i nauczycieli 
przedszkola. Jednak najpięk-
niejsze były marzenia dzieci. 
Żeby w przedszkolu było ra-
dośnie, kolorowo i bezpiecznie 
i żeby taki dzień jak dziś był 
przynajmniej raz w każdym 
kolejnym roku. Ogromną nie-
spodziankę zrobiły dzieciom 
nauczycielki przedszkola, 
które przebrały się za barwne 
postacie bajkowe. Czerwony 
Kapturek, Pani Jesień, Tygrysek, klaun Maurycy, wróżka 
oraz pszczółka Maja towarzyszyły dzieciom podczas wystę-
pów muzycznych i pląsały razem z dziećmi i rodzicami przy 
najpopularniejszych przebojach przedszkolnych.

W dalszej części uroczystości wszyscy zebrani zostali za-
proszeni na bajkę pt. „Śpiąca królewna” w wykonaniu grupy 
artystycznej „Spichlerz” z Lublina. Po występie pani wice-

dyrektor przedszkola życząc wszystkim uczestnikom dzisiej-
szej uroczystości wspaniałej zabawy i wiosennego nastroju 
zaprosiła do korzystania z dalszych atrakcji. Dzieci miały 
możliwość zabawy na urządzeniach rekreacyjnych: zjeżdżal-
ni, trampolinie, skakańcu i w basenie z kulkami. Dla małych 
i dużych przygotowany został poczęstunek w postaci kiełba-
sek z grilla i napojów. Rodzice, którzy bardzo zaangażowali 
się w przygotowania zaprosili wszystkich na słodkie co nieco. 

Dla chętnych dzieci zorganizo-
wane zostały konkursy z nagro-
dami: plastyczny i sportowy. 
Podczas imprezy rodzice zapo-
znali się z materiałami promu-
jącymi edukację przedszkolną 
pozyskanymi z Fundacji Roz-
woju Dzieci im. Komeńskiego 
z Warszawy oraz przygotowa-
nymi przez nauczycielki naszej 
placówki.

Pierwszy Dzień Otwarty Przedszkola Samorządowego 
w Ciepielowie dostarczył wszystkim jego uczestnikom po-
zytywnych wrażeń. Jego przygotowanie to owoc pracy wielu 
ludzi. Najważniejsze jest jednak to, że na każdej małej buzi 
pojawił się uśmiech. Dzieci powędrowały do domów zmę-
czone, ale szczęśliwe i już w poniedziałek pytały kiedy bę-
dzie następny taki dzień.



10

Nasza Gmina – nr 51–52 /październik–grudzień 2011/

piło dwadzieścia osób z gminy Cie-
pielów: Krzysztof Zaborski, Agata 
Nowakowska, Edward Drąg, Walde-
mar Czapla, Halina Maziarz, Henryk 
Senderowski, Witold Chojak, Dariusz 
Sulima, Ryszard Budrewicz, Zofia 
Tracz, Artur Szewczyk, Teresa Pa-
welczyk, Stanisław Szczodry, Iwona 
Wojtowicz, Wiesław Choroś, Roman 
Giemza, Teresa Tomaszewska, To-
masz Mężyk, Jerzy Grzeszczyk, Roman Pajączkowski.

Po wręczeniu odznaczeń poseł Witkowski pogratulo-
wał odznaczonym: Wszystkim rolnikom gminy Ciepielów, 
a także dzisiaj wyróżnionym odznaczeniem „Zasłużony 
dla rolnictwa” pragnę przekazać słowa mojego wielkiego 
uznania. Są to wyrazy mojego najwyższego szacunku dla 
Państwa ciężkiej rolniczej pracy – dla trudu w codziennych 
zmaganiach z siłami natury. W imieniu odznaczonych po-
dziękowanie złożył Zastępca Przewodniczącego Rady 
Gminy Witold Chojak. Wójt gminy w imieniu własnym 
i całej Rady Gminy wręczył panu Radosławowi Witkow-
skiemu podziękowanie za dotychczasową pomoc udzielo-
ną naszej gminie, a także za pomoc w wyróżnieniu naszych 
mieszkańców odznaczeniem za zasługi dla rolnictwa. Po-
seł Witkowski, dziękując za wyróżnienie, zapewnił, że jego 
dotychczasowa praca na rzecz rozwoju gminy Ciepielów, 
bardzo dobra współpraca z wójtem gminy, będzie konty-
nuowana, z pożytkiem dla rozwoju całej gminy. Zapewnił, 
że rolnicy gminy Ciepielów zawsze mieli i mają w jego 
osobie dobrego ambasadora spraw rolniczych w polskim 
parlamencie.

Zasłużeni dla rolnictwa
28 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odby-

ła się 11 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ciepielów. Nad-
zwyczajny charakter sesji związany był z uroczystością 
wyróżnienia rolników i samorządowców gminy Ciepielów 
odznaczeniami „Zasłużeni dla rolnictwa” przyznanymi 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu 
Rady Gminy uczestniczyli między innymi radni i sołtysi 
gminy Ciepielów, kierownicy referatów Urzędu Gminy, dy-
rektorzy jednostek organizacyjnych gminy, rolnicy, a także 
gość specjalny poseł na Sejm RP Radosław Witkowski.

Pierwszym punktem obrad było przedstawienie przez 
Główną Księgową Budżetu Gminy panią Grażynę Szczo-
drą, a także wójta gminy sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r. Następnie po 
wysłuchaniu sprawozdania, przyszedł czas na główny 
punkt sesji – wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla rolnic-
twa”. Odznaczenia przyznane zostały na wniosek wójta 
i przewodniczącego Rady Gminy przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, 
rozwoju wsi i rynków rolnych oraz 
wieloletnią rzetelną pracę w rol-
nictwie i aktywność na obszarach 
wiejskich. Odznaczenia są okazją 
do uhonorowania rolników, którzy 
zarówno wynikami produkcyjnymi 
osiąganymi w gospodarstwie, jak 
i postawą społeczną wyróżniają się 
w środowisku oraz swoją wiedzą 
i zaangażowaniem przyczyniają 
się do podniesienia poziomu go-
spodarstw rolnych. Odznaczenia 
wręczył poseł na sejm VI kadencji 
Radosław Witkowski. Zaszczytu 
wyróżnienia odznaczeniem dostą-

two, motywowanie do pod-
jęcia leczenia. Zapewniamy 
anonimowość osób zgłasza-
jących się do punktu.

Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu 500 329 880 w godzinach 
16.00–20.00 (PN–PT).

Punkt informacyjno-konsultacyjny
Zapraszamy osoby i rodziny dotknięte problemem alko-

holowym do nowo otwartego bezpłatnego punktu informa-
cyjno-konsultacyjnego, który jest czynny w każdy piątek 
w godzinach od 14.00 do 15.30 w Domu Ludowym w Wiel-
giem. Prowadzone będą działania na rzecz osób z proble-
mem alkoholowym i ich rodzin oraz osób zgłaszających się 
z innymi problemami (np. przemoc w rodzinie). Poradnic-
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Dożynki wojewódzkie
Zgodnie z tradycją, gmina Ciepielów, na terenie której 

przeprowadzono dożynki powiatowo-gminne, reprezento-
wała nasz powiat na dożynkach wojewódzkich. XIII dożyn-
ki wojewódzkie odbyły się w Wyszkowie. Powiat Lipski 
reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy w Ciepie-
lowie Waldemar Czapla, Przewodnicząca Rady Powiatu 
w Lipsku Jadwiga Buza, Wicestarosta Lipski Paweł Ję-
draszek, starosta i starościna Dożynek Powiatowo-Gmin-

nych w Ciepielowie Marcin Kramek 
i Alina Szarpak oraz zespół ludowy 
z Wielgiego. Uroczystość rozpoczę-
to prezentacją wieńców wykonanych 
z kłosów zbóż, owoców, warzyw 
i polnych kwiatów. Po przemarszu 
barwnego korowodu odbyła się msza 
święta pod przewodnictwem Bisku-
pa Łomżyńskiego – Księdza Bisku-
pa Stanisława Stefanka. Starostowie 
dożynek wojewódzkich przekazali 
symboliczny chleb na ręce biskupa 
Stanisława Stefanka, marszałka Ada-

Kolejny etap wodociągowania gminy zakończony
Zakończyła się budowa kolejnego z dużych gminnych 

wodociągów w miejscowościach Podgórze, Czerwona, 
Antoniów, Bielany, Pasieki. 26 października dokonano 
końcowego odbioru sieci wodociągowej wraz z przyłą-
czami domowymi w miejscowościach objętych inwesty-
cją. Łączna długość wybudowanej sieci wodociągowej 
wynosi 18 876 m wraz z zaprojektowanymi przyłączami 
do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci znajduje się 
39 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm 
z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych. Wyko-
nawcą przedmiotowej inwestycji jest firma P.W. HYDRO-
SAN 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 zł. Woda z nowo oddanej w tym 
roku Stacji Uzdatniania wody w Kunegundowie już pły-
nie do kolejnych ponad 140 indywidualnych gospodarstw 
domowych.

ma Struzika, starosty Mirosława Pągowskiego i wójtów, ci 
zaś podzielili się nim z uczestnikami uroczystości, przeka-
zując go jako symbol pokoju i dziękczynienia za plony.

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że dożynki woje-
wódzkie to czas, w którym możemy wspólnie podzięko-
wać za plony, kultywować regionalne tradycje i cieszyć 
się z owoców pracy rolników i przedsiębiorców z Mazow-
sza. Ludziom, którzy całoroczną ciężką pracą zapewniają 
nam żywność, winni jesteśmy najwyższy szacunek. W na-
szym województwie rolnicy stanowią liczną grupę ludzi, 
którzy sukcesywnie przyczyniają się do wzrostu konku-
rencyjności regionu – nie można ich lekceważyć. Trzeba 
nie tylko dostrzegać, ale także energicznie reagować na 
ich potrzeby. Dziękuję Wam, Drodzy Rolnicy, że mimo czę-
sto ciężkich warunków pracy na roli, Wasze przywiązanie 
do ziemi pozostaje niezachwiane – podsumował marsza-
łek. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia 
państwowe i branżowe. Była to także okazja do podsumo-
wania rolniczych konkursów i plebiscytów. Na dożynkach 
można było również posłuchać dobrej muzyki i zobaczyć 
ciekawe występy artystyczne m.in. znanej w kraju i na 
świecie Rewii Dziecięcej „Sylaba” oraz najsłynniejszego 
polskiego zespołu ludowego – Państwowego Zespołu Lu-
dowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyń-
skiego.
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Artur Szewczyk, wójt Gminy Ciepie-
lów został Wójtem Roku w plebiscycie 
„Euro-Gmina 2009/2011” województwa 
mazowieckiego. Uroczysta gala, Plebiscy-
tu Euro Gmina 2009/2011, podczas któ-
rej wręczano statuetki odbyła się w Mu-

zycznym Studiu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej 
w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie. Patronat nad 
konkursem objęli wicepremier, minister gospodarki Wal-
demar Pawlak, marszałek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik oraz dyrektor Fundacji Gospodarczej „Euro 
Partner” – Paweł Przybyszewski.

Plebiscyt ten ma na celu ukazanie dorobku najlepszych 
gmin i miast województwa mazowieckiego. Z roku na rok 
polskie miasta, gminy i firmy coraz bardziej zbliżają się do 
swoich europejskich odpowiedników pod względem infra-
struktury, komfortu życia mieszkańców, aktywności władz 
lokalnych, rozwoju i przedsiębiorczości. Widoczne są po-
stępy, które wciąż trwają i stale zmieniają się na lepsze – 
powiedział na początku prowadzący galę redaktor Artur 
Świtoń. Zanim rozpoczęła się uroczysta gala, nominowa-
ni do nagród z województwa mazowieckiego udzielili na 
żywo wywiadu w studiu nagraniowym „Radia Dla Ciebie” 
m.in.: burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Be-
nedykciński, Starosta Miński Włodzimierz Wojnarowski 
i Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk. Każdy z panów 
odpowiedział krótko na pytanie czy i dlaczego zarządza-

Nasz wójt – Wójtem Roku 2009/2011 w województwie mazowieckim!!!
ne przez nich samo-
rządy zasługują na 
ubieganie się o tak 
zaszczytne tytuły 
w jakich były przy-
znawane nominacje.

Następnie w Mu-
zycznym Studiu 
Koncertowym im. 
Agnieszki Osieckiej 
w siedzibie Polskiego 
Radia w Warszawie 
przystąpiono do roz-
strzygnięcia plebi-
scytu. Kapituła, poza 
tytułem dla nasze-
go wójta, przyznała 
również inne tytuły 
w kategorii gmin. I tak: tytuł miasta roku w kategorii miast 
„prezydenckich” – otrzymał Płock i prezydent miasta An-
drzej Nowakowski; burmistrzem roku został Grzegorz 
Benedykciński z Grodziska Mazowieckiego; starostą roku 
– Janusz Stąpór – starosta powiatu kozienickiego. Kapitu-
ła konkursowa przyznała również wyróżnienia w zakresie 
ekologii, infrastruktury, gospodarki, rolnictwa, turystyki. 
Wręczono także tytuły Euro Partnera najlepszym przedsię-
biorcom z terenu województwa mazowieckiego, między 
innymi browarom Ciechan, firmie Asmet. Galę wręczania 
statuetek i nagród uświetnił występ słynnej w latach 80. 
polskiej piosenkarki Iwony Niedzielskiej.

W uzasadnieniu kapituły konkursu, przyznającego tytuł 
dla gospodarza naszej gminy, czytamy: Wójt Artur Szew-
czyk, jako długoletni samorządowiec, rokrocznie inicjuje 
i realizuje wiele zadań dla gminy Ciepielów. Za priorytet 
działalności wójt przyjął poprawę infrastruktury służącej 
ochronie środowiska i bezpieczeństwu życia mieszkań-
ców, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

W tym celu wybudowano ponad 50 km nowych dróg 
asfaltowych oraz wykonano chodniki z kostki brukowej 
wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w naj-
większych miejscowościach gminy. Ponadto niemalże 
od podstaw zwodociągowano gminę, (wybudowano po-
nad 180 km nowych sieci wodociągowych i podłączono 
do wodociągu 1 175 nowych gospodarstw domowych), 
dodatkowo zabezpieczono nowe źródła ujęcia wody, 
m.in. poprzez modernizację i budowę nowoczesnej stacji 
uzdatnia wody. Przeprowadzono kompleksową termomo-
dernizację oświetlenia ulicznego (wymiana oświetlenia 
na energooszczędne lampy sodowe sterowane zegarami 
astronomicznymi pozwoliły na zaoszczędzenie 71% do-
tychczasowych wydatków na energię elektryczną) wraz 
z oświetleniem kościołów, parków i obiektów publicz-
nych, zrekultywowano gminne składowisko odpadów. Już 
szósty rok funkcjonuje bezpłatny odbiór i segregacja od-
padów dla wszystkich mieszkańców. 

Po wręczeniu wyróżnienia podczas gali plebiscytu 
Euro-Gmina
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gminy Ciepielów pełni funkcję Preze-
sa Związku Gmin nad Iłżanką. Zwią-
zek wykonał m.in. oznaczenia ponad 
260 km tras rowerowych, corocznie 
organizuje największe w subregionie 
radomskim rajdy rowerowe, promują-
ce zarówno gminę jak i walory tury-
styczne doliny rzeki Iłżanki. 

Bardzo dużą rolę wójt Artur 
Szewczyk przywiązuje do zachowa-
nia dziedzictwa tradycji narodowej. 
Hasłem gminy jest „Z tradycją w no-
woczesność”, dlatego też corocznie 
gmina przeprowadza uroczyste ob-
chody mordu jeńców wojennych, 
a rekonstrukcja historyczna przepro-
wadzana w ramach obchodów należy 
do jednej z największych w regionie. 
Na terenie gminy funkcjonują reak-
tywowane po latach przerwy gminne 
zespoły ludowe. W dowód pamięci 
szacunku za kultywowanie pamięci, 
wójt gminy w roku 2010 został wy-
różniony medalem „Pro memoria”.

Wszystkie te projekty i zadania 
udało się zrealizować dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
wójta, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy. Stale 
rosnący, pozytywny wizerunek gminy nie tylko dostrze-
gają mieszkańcy, ale również jest widoczny na forum wo-
jewództwa i kraju. Gmina Ciepielów to przykład gminy, 
która w niedługim czasie stała się przykładem do naślado-
wania przez inne gminne samorządy, a jej wizytówką jest 
inwestowanie w przyszłość z korzyścią dla zrównoważo-

nego rozwoju całej gminy. Wójt po 
ogłoszeniu nominacji do tytułu Wójt 
Roku Województwa Mazowieckiego 
i zaproszeniu go przez prowadzącego 
po odbiór statuetki powiedział:

Szanowni Państwo ! Nie ukrywam, 
że jestem bardzo mile zaskoczony 
przyznanym mi indywidualnie tytu-
łem wójta roku województwa mazo-
wieckiego. Przystępując do konkursu 
marzyło mi się uzyskanie wyróżnienia 
dla gminy Ciepielów w zakresie eko-
logii, gdyż właściwie wszystkie podej-
mowane przez naszą gminę działania 
wpisują się w poprawę stanu ochrony 
środowiska naturalnego.

O tak prestiżowym indywidual-
nym wyróżnieniu nawet nie myśla-
łem. Pracuję w Urzędzie Gminy już 
trzynaście lat, początkowo jako re-
ferent, następnie sekretarz gminy, 
zastępca wójta, a od roku 2004 jako 
wójt gminy. 

Każdego dnia daję z siebie wszyst-
ko, często tak jak my wszyscy szefowie 

Dla najmłodszych wybudowano 
nowoczesne place zabaw, dla osób 
niepełnosprawnych powstały podjaz-
dy. Uruchomiono bezpłatne kawia-
renki internetowe. Na terenie gminy 
powstały nowe wielofunkcyjne bo-
iska sportowe, wprowadzono sys-
tem wizualizacji gminy, a w ramach 
członkowstwa w Związku Gmin nad 
Iłżanką wykonano turystyczne szlaki 
rowerowe. Dążąc do zrównoważo-
nego rozwoju, gmina wykorzystuje 
wszelkie możliwe okazje do pozy-
skania zewnętrznego dofinansowania. 
Gmina przoduje w pozyskiwaniu 
środków na realizację programów 
pomocowych z Unii Europejskiej. 
Pozyskano środki unijne m.in. na bu-
dowę drogi w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007–2013 (łą-
czy koszt budowy drogi w roku 2010 
to prawie 1 mln zł), na budowę stacji 
uzdatnia wody wraz z siecią wodocią-
gową z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 (łączny koszt budowy to 1,5 mln zł). 
Dodatkowo ze środków unijnych przeprowadzono kom-
pleksową modernizację parku w Ciepielowie oraz odno-
wiono centrum miejscowości Wielgie. Ze środków unij-
nych zmodernizowano budynki w Wielgiem (adaptacja 
na dom kultury) i Pcinie, gdzie uruchomiono nowoczesny 
ośrodek fizjoterapeutyczny dla mieszkańców gminy. Gmi-
na korzysta także ze środków unijnych w ramach realiza-
cji programu Kapitał Ludzki, reali-
zując zadania na terenie placówek 
oświatowych i w gminnym ośrodku 
pomocy społecznej. Łącznie na za-
dania współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej, na terenie gminy 
wydatkowano już ponad 7 milionów 
złotych. Pozyskane dofinansowanie 
poszczególnych inwestycji na rozwój 
infrastruktury w gminie odzwierciedla 
poziom sprawności samorządu przy 
przygotowaniu i realizacji projektów 
z wykorzystaniem środków Unii Eu-
ropejskiej. Wójt, jako prawnik z za-
wodu, jest otwarty na wszelkie ini-
cjatywy służące edukacji, kształceniu 
oraz zdobywaniu wiedzy i podnosze-
niu kwalifikacji umożliwiających od-
nalezienie się na współczesnym rynku 
pracy. Zdaniem wójta bardzo istotne 
jest poznanie nowoczesnych techno-
logii oraz praktycznych umiejętności 
w wyszukiwaniu potrzebnych infor-
macji z wykorzystaniem możliwości, 
jakie daje internet. Dodatkowo, wójt 

Starosta Roku – Janusz Stąpór starosta kozienicki oraz Wójt 
Roku – wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk

Gratulacje i kwiaty przekazane przez placówki 
oświatowe gminy
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Ślubowanie pierwszaków
Październik to miesiąc, w którym tradycyjne w pla-

cówkach oświatowych naszej gminy następuje złożenie 
ślubowania przez pierwszoklasistów. To dni oficjalnego 
wprowadzenia sześciu i siedmiolatków do naszego sys-
temu edukacyjnego. Rok szkolny 2011/2012 to także ko-
lejny rok, w którym do ślubowania przystępuje mniejsza 
liczba dzieci, i tak w PSP Wielgie 8 dzieci, w PSP Bąkowa 
– 8, w PSP Ciepielów – 39 dzieci. Łącznie naukę w pierw-
szych klasach rozpoczęło w tym roku 54 dzieci. 

Ślubowania w szkołach przebiegały według następu-
jącego scenariusza: najpierw wystąpiły pierwszaki i udo-
wodniły, że w pełni osiągnęły dojrzałość szkolną. Potrafią 
nie tylko recytować wiersze i śpiewać piosenki ale i prze-
zwyciężać trudności.

Część oficjalną uroczystości stanowiło ślubowanie. 
Był to niezwykle ważny i podniosły moment. Wszyscy 
uczniowie powtarzali słowa przysięgi „My pierwszo-
klasiści, ślubujemy uroczyście dbać o dobre imię swojej 
klasy i szkoły. Będziemy się starać dobrze zachowywać 
i jak najlepiej uczyć się”. Po złożeniu przysięgi nastąpił 

samorządów kosz-
tem rodziny, aby na-
sze gminy rozwijały 
się, by mieszkańcom 
z dnia na dzień żyło 
się lepiej. 

Dziękuję, za to 
wspaniałe wyróż-
nienie, które traktuję 
jako wyraz uznania 
dla pracy jaką dla 
gminy Ciepielów 
wykonuję. Nagrodę 
przyjmuję także jako 
dowód uznania dla 
Rady Gminy na cze-
le z Przewodniczącym Rady Panem Waldemarem Czaplą, 
który jest ze mną w dniu dzisiejszym i moich współpra-
cowników z Urzędu Gminy i gminnych jednostek organi-
zacyjnych, bez nich byłoby to niemożliwe. Cieszy mnie to, 
że zarówno radni jak i pracownicy urzędu dają się prze-
konać do moich twórczych, nowatorskich i czasem mocno 
ryzykownych, ale przede wszystkim prorozwojowych decy-

moment pasowania przez Panią Dyrektor. W dowód przy-
należności do społeczności uczniowskiej dzieci otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy i prezenty. Miłą niespodziankę 
sprawił Pan Wójt, który oprócz ciepłych słów podarował 
pierwszakom śliczne maskotki.

Po części artystycznej wszyscy udali się na słodki po-
częstunek przygotowany przez rodziców.

zji, które pozawalają z roku na rok rozwijać naszą piękną 
gminę z korzyścią dla wszystkich jej mieszkańców. Jeszcze 
raz bardzo dziękuję kapitule konkursowej, a także mojej 
żonie za cierpliwość, wyrozumiałość, oraz wsparcie, bez 
którego nie uzyskał bym dzisiejszego wyróżnienia. Dzięku-
ję i zapraszam do odwiedzenia naszej pięknej, położonej 
w dolinie rzeki Iłżanki Gminy – Gminy Ciepielów!

Przedstawiciele wszystkich samotrządów nagrodzonych w plebiscycie Euro-Gmina województwa mazowieckiego
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cę w tzw. czynie społecznym w wysokości 1/3. Ale własności 
gruntu dalej nie uregulowano. Wreszcie w 2009 r. Urząd Gmi-
ny podjął starania celem uregulowania własności gruntu pod 
budynkiem sklepu, który w między czasie przejęty został na 
nieformalna świetlicę wiejską. Złożono pozew do Sądu z wnio-
skiem o przeniesienie własności na rzecz gminy Ciepielów. Po 
dokonaniu podziału gruntu, wyodrębnieniu działki, na której 
wybudowany został budynek świetlicy wiejskiej, zapadł wy-
rok zobowiązujący do przeniesienia własności nieruchomości 
przez dotychczasowego właściciela na rzecz gminy Ciepielów, 
za wynagrodzeniem 3 000 zł. 10 listopada poprzez podpisanie 
aktu notarialnego Wójt 
Gminy przejął własność 
gruntu (0,0517 ha) 
i Gmina stała się peł-
noprawnym właścicie-
lem budynku świetlicy 
wiejskiej. 

20 km nowego wodociągu Bąkowa – Kochanów – Sajdy – Czarnolas
Po pozytywnym zakończeniu postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego, który spośród dwudziestu je-
den oferentów wygrała firma P.H.U. INWOD, Roman Pacek 

z Lubartowa za kwotę 
939 720,- zł, 12 paź-
dziernika w Urzędzie 
Gminy w Ciepielo-
wie podpisano umo-
wę z wykonawcą na 
zadanie pod nazwą: 
„Budowa sieci wodo-
ciągowej z przyłącza-
mi dla miejscowości 
Bąkowa, Kochanów, 
Sajdy, Czarnolas – 
etap II”. W ramach 

Przedszkolaki w Szkółce Leśnej w Kijance
Tegoroczna jesień dostarcza wszystkim niezapomnianych 

wrażeń estetycznych. Kolorowe liście, ciepłe słoneczne pro-
mienie i nitki babiego lata napawają wszystkich optymizmem. 
W taki właśnie dzień dzieci z Przedszkola Samorządowego 
w Ciepielowie, jak co roku pod opieką swoich nauczycie-
lek odwiedziły Szkółkę Leśną w Kijance. Celem 
tej wizyty było spotkanie z panem leśniczym, któ-
ry opowiadał dzieciom o swojej codziennej pracy 
oraz czynnościach jakie należy wykonywać o da-
nej porze roku, by proces powstawania młodego 
lasu przebiegał prawidłowo. Dzieci miały oka-
zję zwiedzenia całej szkółki oraz obserwowania 
osób tam pracujących, które sadziły różne gatunki 
drzew. Nasi wychowankowie mogli również po-
dziwiać przepiękne, naturalne kształty przyrody 
i harmonię jesiennych barw. Pobyt na świeżym 
powietrzu pozwolił także na zabawy na leśnej po-
lanie. Dzięki rozmowie z panem leśniczym dzieci 
dowiedziały się, dlaczego drzewa są bardzo po-
trzebne i ważne w naszym życiu. Porównał je do 

Przejęcie budynku wiejskiego w Ciepielowie Kolonii
Pod koniec lat osiemdziesiątych w miejscowości Ciepielów 

Kolonia wybudowano sklep spożywczo-przemysłowy. Budy-
nek wzniesiono wspólnymi siłami mieszkańców wsi Ciepielów 
Kolonia i Stary Ciepielów oraz nakładami finansowymi Urzędu 
Gminy i Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Ciepie-
lowie. Budynek wybudowano, rozliczono, niestety nie uregu-
lowano spraw własnościowych związanych z gruntem, na któ-
rym budynek wybudowano. Działka należała do prywatnego 
właściciela, a zgodnie z obowiązującym prawem wszystko, co 
jest wzniesione na gruncie należy do gruntu. Sklep spożywczo-
przemysłowy funkcjonował do czasu istnienia Gminnej Spół-
dzielni, która w 1998 r. została postawiona w stan upadłości, 
a nakłady finansowe Spółdzielni poniesione na rzecz budowy 
sklepu, w drodze porozumienia za długi podatkowe wobec 
Urzędu Gminy, przejęła Gmina, stając się od tej pory właści-
cielem 2/3 nakładów finansowych, a mieszkańcy za swoją pra-

tej inwestycji zostanie 
wykonana sieć wodo-
ciągowa o następują-
cych średnicach rur: 
110 mm – L = 8 797 m, 
160 mm – L = 6 695 m. 
Łączna długość sieci 
wodociągowej wynosi 
15 492 m. Zostanie wy-
konanych około 121 przyłączy do poszczególnych posesji 
o łącznej długości 4 173 m. Na powstałej sieci wykonanych 
zostanie 47 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 
80–100 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożaro-
wych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne nor-
my i uwarunkowania. Prace związane z budową już zostały 
rozpoczęte, zakończenie budowy przedmiotowego wodocią-
gu przewidujemy do dnia 30 września 2012 r. 

dzieci, o które należy dbać, prawidłowo odżywiać i pielę-
gnować na każdym etapie ich życia, by w przyszłości wyro-
sły z nich zdrowe i piękne „okazy” – ludzie. Po obejrzeniu 
całej leśniczówki nasz przewodnik zaprosił przedszkolaków 
na ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Wizyta w Kijance 
bardzo podobała się dzieciom, które obiecały gospodarzowi 
leśniczówki, że za rok ponownie tu przyjadą.
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i najtańszą ofertę złożyła firma ALMAR Marlena Korne-
luk, ul. Jesienna 8, 72-003 Wołczkowo, woj. zachodniopo-
morskie. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach dysponuje 
teraz najnowszym i najlepiej wyposażonym samochodem 
pożarniczym w gminie Ciepielów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach powstała 
w 1960 r. z inicjatywy miejscowego społeczeństwa. Jed-
nostka ma wyszkolony personel strażacki, kompetent-
ny zarząd oraz strażaków, którzy zawsze służą pomocą 
w potrzebie. Posiada remizę strażacką, sprzęt pożarniczy 
oraz do niedawna najstarszy w gminie samochód star 26-P 
z 1969 r. – stąd wzięła się potrzeba zakupu nowszego sa-
mochodu pożarniczego.

z Lublińca oraz młodzież szkolna. Podczas uroczystości 
otwarcia wystawy przypomniano tradycje 74. Górnoślą-
skiego Pułku Piechoty oraz wysłuchano koncertu pieśni 
patriotyczno-religijnych w wykonaniu chóru i orkiestry 
Gimnazjum nr 1 im. 74. GPP z Lublińca. Ważnym elemen-
tem wystawy były pamiątki i zdjęcia z Dąbrowy, gdzie 
74 Górnośląski Pułk Piechoty z Lublińca zakończył swój 
wojenny żywot, staczając ostatnią walkę z niemieckimi 
wojskami. W specjalnie przygotowanej gablocie, można 
było zapoznać się z informacjami z bitwy pod Dąbrową 
oraz bestialskim rozstrzelaniem polskich żołnierzy.

OSP Bielany ma nowy samochód pożarniczy
Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach otrzymała samo-

chód pożarniczy. Jest to volvo FL614 z 2000 r., które po-
siada silnik wysokoprężny turbo diesel o pojemności 5 480 
cmł, napęd 4×2 z blokadą mostu, wspomaganie układu 
kierowniczego, ASR, ABS, maszt oświetleniowy sterowa-
ny pilotem, dwumodułową kabinę, zbiornik o pojemności 
2 300 l, dwa szybkie natarcia oraz wydajną motopompę. 
Po sprawdzeniu i odebraniu przez komisję samochód zo-
stał przekazany strażakom z OSP Bielany. Zakup został 
sfinansowany ze środków budżetowych gminy pochodzą-
cych z oszczędności związanych z obniżeniem kosztów ad-
ministracji (m.in. w związku z niezatrudnieniem zastępcy 
wójta i radcy prawnego) – 69 998 zł oraz z dotacji przy-
znanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – 

50 000 zł – łączna cena 
samochodu wyniosła 
119 988 zł. Przetarg nie-
ograniczony na zakup sa-
mochodu pożarniczego 
dla jednostki OSP w Bie-
lanach był ogłaszany 
dwukrotnie. Najlepszą 

Obowiązek swój spełnili do końca
8 listopada w Centralnej Bi-

bliotece Wojskowej otwarto wy-
stawę poświęconą pamięci żoł-
nierzy 74. Górnośląskiego Pułku 
Piechoty z Lublińca pt. „Obowią-
zek swój spełnili do końca”.

Organizatorem wystawy był 
Departament Wychowania i Promocji Obronności, Cen-
tralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa 74. Górnoślą-
skiego Pułku Piechoty” oraz Burmistrz Miasta Lublińca. 
Patronat honorowy nad wystawą objął Szef Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Cieniuch, 
który jednocześnie dokonał jej otwarcia.

W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Wojskowej 
Akademii Technicznej oraz władz samorządowych i admi-
nistracyjnych Lublińca i gminy Ciepielów. Przybyli także 
przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej 

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Cieniuch i wójt gminy 
Ciepielów, podczas otwarcia wystawy w Centralnej Bibliiotece Wojskowej w Warszawie

Wystawa poświęcona żołnierzom 74 GPP z Lublińca w Centralnej Bibliiotece Wojskowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
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Dożynki powiatowo – gminne w Ciepielowie
4 września na stadionie sportowym w Ciepielowie odbyły 

się dożynki powiatowo-gminne. 
Gmina Ciepielów ponownie po 9 latach została organizato-

rem dożynek powiatowo-gminnych. Uroczystości obrzędowe 
Święta Plonów rozpoczęły się mszą św. dziękczynną, którą od-
prawił ks. Stanisław Sławiński – proboszcz parafii w Ciepielo-
wie. Podczas polowej mszy świętej poświęcono specjalnie na 
święto dożynkowe uplecione wieńce. Za ciężką pracę i trud rol-
niczy, wszystkim rolnikom podziękowali gospodarze tegorocz-
nych dożynek Starosta lipski – Roman Ochyński i Wójt Gminy 
Ciepielów – Artur Szewczyk, którzy zabierając głos powitali 
licznie przybyłych gości, w tym przedstawicieli władz woje-
wódzkich i parlamentarzystów.

Następnie konferansjer 
przybliżył tradycję organi-
zacji dożynek. Dożynki to 
jedno z największych i naj-
starszych świąt rolniczych 
mające swoją bogatą tra-
dycję. Historia obchodów 
tego święta sięga czasów 
plemion słowiańskich, kiedy 
rolnicy w równonoc jesien-
ną (23 września) dziękowali 
za płody ziemi. W sposób szczególny i barwny obchodzono do-
żynki w okresie gospodarki folwarcznej (XVI w). Właściciele 
majątków ziemskich urządzali wieńcowanie (nazwa od wieńca 
ze zbóż i kwiatów) dla żniwiarzy, służby folwarcznej i pracow-
ników najemnych w podziękowaniu za wytężoną pracę przy 
żniwach i zebrane plony. Był to czas zabawy, tańca i dobrego 

jedzenia. Do dziś zachowały się 
dożynkowe symbole takie jak: – 
wieniec dożynkowy – upleci ny 
ze zbóż, ziół, kwiatów i owo-
ców, – chleb dożynkowy – wy-

piekany z mąki z zebranych 
zbóż, niesiony w pochodzie 
za wieńcem, niegdyś jako 
dar dla dziedzica. Ten ca-
łował go i częstował zebra-
nych, – gospodarz dożynek 
(starostowie) – dawniej był 
nim dziedzic, dzisiaj są nimi 
wyróżniający się rolnicy. Po 
prezentacji obrzędu, nastą-
piło przekazanie chleba Go-
spodarzom Dożynek przez 

starostów dożynkowych. Starostami tegorocznych dożynek zo-
stali rolnicy z gminy Ciepielów. Starościną dożynek została pani 
Alina Szarpak – rolnik z miejscowości Wielgie ( gmina Ciepie-
lów), prowadzący wraz z mężem gospodarstwo rolne o pow. po-
nad 15 ha, specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Staro-
stą dożynek został pan Marcin Kramek – rolnik z miejscowości 
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Kawęczyn ( gmina Ciepielów), prowadzący 
wraz z żoną gospodarstwo rolne o pow. po-
nad 45 ha, specjalizujące się w uprawie zbóż 
i hodowli trzody chlewnej. Przekazując chleb 
starostowie dożynkowi powiedzieli: Przyno-
simy chleb wypieczony z mąki tegorocznego 
ziarna, Krajcie go i dzielcie gospodarzu, Nie 
dużo, nie mało, Tak, żeby dla wszystkich sta-
ło. W odpowiedzi gospodarze dożynek Wójt 
i Starosta całując chleb, odebrali go od staro-
stów dożynek i powiedzieli: Przyjmujemy ten 
chleb jako gospodarze. Obiecujemy mądrze 
i sprawiedliwie go dzielić. Następnie starosto-
wie dożynek przekazali bochenki chleba z te-
gorocznych zbóż zebranym na uroczystości dożynkowej.

Widowisko dożynkowe rozpoczęły Koła Gospodyń Wiej-
skich ze wszystkich gmin powiatu obśpiewując wieńce dożyn-
kowe. Naszą gminę, tradycyjnie reprezentował zespół ludowy 
„Po Co Ci To?” z Wielgiego. 

Po prezentacji i obśpiewaniu wieńcy dożynkowych, rozpo-
czął się program artystyczny przygotowany przez organizato-
rów dożynek. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie szkoły 
podstawowej z Bąkowej w spektaklu pod nazwą „Na odpuście 
w Ciepielowie”. Nasza młodzież zebrała zasłużone brawa, 
a uczestnicy dożynek mogli na chwilę przenieść się na odpust 
do przedwojennego Ciepielowa. Podczas całej imprezy do-
żynkowej można było skorzystać ze stoisk małej gastronomii 

oraz stoisk prezentujących pracę rolniczą i usługi dla rolnictwa. 
Dla najmłodszych rozstawiono wesołe miasteczko, nadmuchi-
wany zamek oraz stoiska z pamiątkami. O dobry humor widzów 
zadbał kabaret PAKA, prezentujący wesołe skecze nawiązują-
ce do życia codziennego. Następnie wystąpił cygański zespół 
„Lisa & Cyganeczki”, który porwał publiczność do tańca. 
Skoczne melodie miłe dla ucha i roztańczonych nóg zaprezen-
tował kolejny zespół MILANO jeden z liderów polskiej muzy-
ki disco polo. Dźwięki muzyki długo rozbrzmiewały na łąkach 
nad Iłżanką. Jako gwiazda niedzielnych dożynek wystąpił znany 
i lubiany zespół C.D.N.. Występ gwiazdy wieczoru oraz pokaz 
sztucznych ogni zgromadził ogromną rzeszę ludzi. Wspaniała 
zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
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15 948 mb. Zaprojektowano 92 przyłą-
cza do poszczególnych posesji o łącznej 
długości 3928 mb i 41 sztuk hydrantów 
nadziemnych na cele przeciwpożarowe. 
Budowa wodociągu znalazła się na prio-
rytetowej liście zadań inwestycyjnych 
naszej gminy w roku 2012. W sprawie 
realizacji tego zadania złożyliśmy także 
wniosek o dofinansowanie unijne w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Rolnych 2007–2013. Niezależnie jednak 
od wyników rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach unij-
nego dofinansowania, przetarg na realizację inwestycji zostanie 
ogłoszony w pierwszych dniach stycznia 2012 r. 

Kalendarz odbioru odpadów – w 2012 roku 
odbiór odpadów bezpłatnie

W związku ze zmianą przepisów w zakresie utrzymywania 
i czystości w gminach, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz-
nia 2012 roku, to już niestety ostatni rok, w któ-
rym odpady mogą być odbierane od mieszkań-
ców naszej gminy bezpłatnie. Wprowadzając 
zamiany w prawie Sejm RP, zgodnie z wytycz-
nymi Unii Europejskiej, nakazuje w każdej 
gminie w Polsce zorganizowanie selektywnej 
zbiórki odpadów, za którą obowiązkowo płacić 
będą mieszkańcy gminy. Segregacja odbywać 
się będzie tak jak to czynimy w naszej gmi-
nie od przeszło sześciu lat. Zmiana w samej 
segregacji dotyczyć będzie tylko wprowadze-
nia jeszcze jednego worka na segregację tzw. 

tetrapaków (opakowania kartonowe po mleku, czy sokach). 
Do spełnienia ustawowych wymogów jesteśmy już właści-
wie przygotowani, ale same zmiany musimy wprowadzić do 
1 stycznia 2013 roku. Opłata za odbiór odpadów uzależniona 
będzie od liczby mieszkańców poszczególnego gospodarstwa 

domowego. Ustawa nie pozwala wprowadzić 
opłaty za odbiór jednostkowego worka z od-
padami. Ustalając opłatę będziemy starali się 
tak określić jej wysokość, aby w miarę moż-
liwości wszyscy mieszkańcy traktowani byli 
równo oraz aby opłata za miesiąc odpieranych 
odpadów stanowiła jak najmniejsze obciążenie 
domowych budżetów. Niestety ustawa nie daje 
żadnej możliwości bezpłatnego odbioru od-
padów, nakładając na gminę ogromne kary za 
niewprowadzenie zasad ustawowych w przed-
miocie odbioru odpadów od mieszkańców.

Przyrzeczenie harcerskie w Borowcu
Dzień 10 września b.r. był piękny i pogodny. 3 Drużna Har-

cerska Wielgie przed zachodem słońca przyjechała z placu przy 
Domu Ludowym do posesji Grażyny i Mariusza Szczodrych 
w Borowcu. Harcerki i harcerze z okolicznych zagajników 
uzbierali drzewa na ognisko. Przyboczna Sylwia Nowotnik zor-
ganizowała zbiórkę i zameldowała o gotowości drużyny do przy-
rzeczenia. Drużynowy harcmistrz Kazimierz Niedziela złożył 
meldunek Komendantce Hufca Lipsko harcmistrzyni Katarzynie 
Furmanek. Podał komendę „W prawo zwrot”. „Za mną marsz”. 
Drużyna wśród gęstwiny roślin wodnych pomaszerowała groblą 
nad staw. Słońce schowało się za chmurę, ale jego poświata cu-
downie odbijała się w toni wodnej. Do hymnu Związku Harcer-
stwa Polskiego! „Wszystko co nasze Polsce oddamy”. Przybocz-
na Patrycja Łyczak odczytała rozkaz drużynowego, wymieniła 
nazwiska i imiona przystępujących do przyrzeczenia: Antonik 
Jacek, Choroś Karol, Choroś Katarzyna, Jóźwiak Patrycja, Mi-
chalczyk Kamil, Nowotnik Kacper, Pstrąg Szymon, Standowicz 
Ewelina, Sosnowski Emil, Szczodra Natalia, Tracz Zuzanna, 
Wiktorowska Julia. „Do Przyrzeczenia!” Wymienieni w rozkazie 
skierowali dwa palce prawej dłoni w kierunku wody. Echo po-
niosło w dal nad wodę słowa przyrzeczenia „Mam szczerą wolę 
całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc 
bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.” Obecni instruk-
torzy harcerscy potwierdzili przyrzeczenie „Na słowach harcerza 
polegaj jak na Zawiszy.” „W prawo zwrot! W kierunku ogniska 
marsz!” Komendantka Hufca rozpaliła ognisko drugą zapałką. 
Harcerze wręczyli kije do pieczenia kiełbasek skarbnikowi Huf-

ca Annie Wodeckiej, członkowi Mazowieckiej Rady Chorągwi 
Z.H.P Krzysztofowi Furmankowi, Przewodniczącej Rady Ro-
dziców PSP Wielgie Grażynie Szczodrej i Agnieszce Maciąg. 
Dym z ogniska odstraszył komary. Pani Grażyna przygotowała 
gorącą herbatę. Komendantka obdarowała harcerzy cukierkami. 
W wieczornej ciszy daleko niosły się słowa piosenek harcerskich 
„Na szmaragdowych stawach” „Szara lilijka.” Zbiórka została 
zakończona w kręgu odśpiewaniem „Bratniego słowa.”: „Bratnie 
słowa tobie daję, że pomagać będziem wzajem – druh druhowi, 
druhnie druh, hasło – hej czuj duch. Bacz by słowa bratnie dane 
było zawsze dotrzymane – druh druhowi, druhnie druh.” Komen-
dantka puściła iskierkę przyjaźni w krąg, która powróciła do jej 
rąk i rozwiązaniem kręgu zakończyła zbiórkę. Bajecznie ciemną 
nocą wyglądały światła lamp rowerowych i bateryjek kieszonko-
wych migające, na piaszczystej polnej drodze.

Kazimierz Niedziela

Ostatni duży wodociąg Świesielice – Kawęczyn 
Ostania z dużych sieci wodociągowych na ternie naszej gmi-

ny, będzie realizowana już w przyszłym 2012 roku. Wodociąg o 
długości 20 km zakończy wodociągowanie północno-wschod-
niej części gminy w miejscowościach Świesielice – Kawęczyn. 
Gmina posiada już gotową dokumentację techniczną projekto-
wo-kosztorysową i prawomocne pozwolenie na budowę wodo-
ciągu w pozostałej części wsi Świesielice (Celiny i Morgi) oraz 
w Kawęczynie. Projekt techniczny wraz z kosztorysem inwe-
storskim oraz podkłady geodezyjne wykonane został nakładem 
w kwocie ponad 120 tysięcy złotych. Zaprojektowany wodociąg 
swym zakresem obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o na-
stępujących średnicach rur: 110 mm – L = 13 369 mb, 160 mm – 
L = 2 579 mb. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 
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robocze wraz z peryferiami. 
Sprzęt obecnie jest testowany w nowo uruchomionej 

serwerowni. Już niedługo uspraw-
ni obsługę interesantów – uru-
chomiony zostanie elektroniczny 
obieg dokumentów ze skrzyn-
ką podawczą oraz możliwość 
sprawdzenia m.in. danych o za-
gospodarowaniu przestrzennym, 
ewidencji gruntów. Wartość re-
alizowanych projektów to ponad 
250 000 zł z czego wkład gminy 
to 15% kosztów.

M. Rękawik, A. Sitek, P. Pawelczyk, E. Kaczmarska, 
A. Małaczek, N. Kozik, III miejsce – Julia Wiktorowska, 
wyróżnienie – Weronika Siepietowska.

W kategorii Pieśń Patriotyczna klas I–III gimnazjum 
najlepiej zaprezentowali się: I miejsce – Aleksandra 
Kowalska, II miejsce – Zespół Wokalno-Instrumental-
ny w składzie: A. Standowicz, K. Pakos, M. Niedziela, 
J. Rogozińska, III miejsce – Maria Stępień, wyróżnienie – 
Przemysław Urbanek. Nauczycielkami odpowiedzialnymi 
za przygotowanie i przebieg konkursu były: A. Marek, 
M. Balcerowska, M. Kominek oraz nauczycielki języka 
polskiego ze wszystkich szkół gminy, które przygotowały 
uczniów do prezentacji.

Laureaci konkursu zaprezentowali przygotowane utwo-
ry podczas Koncertu Galowego, który odbył się w sali 
gimnastycznej gimnazjum. Swój występ uczniowie zade-
dykowali Ojczyźnie, dla upamiętnienia 93 Rocznicy Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Na koncercie byli 

obecni: Pan A. Szew-
czyk – Wójt Gmi-
ny, Pani Dyrektor 
ZPO – E. Giemza, 
dyrektorzy placó-
wek oświatowych, 
uczniowie i nauczy-
ciele ZPO w Ciepie-
lowie. Pani Dyrektor 

podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie 
uroczystości, natomiast Pan Wójt ufundował i wręczył 
laureatom piękne statuetki, a wszystkim wykonawcom 
cenne nagrody książkowe. Na zakończenie tej podniosłej 
uroczystości wszyscy obecni zaśpiewali „Rotę”.

W hołdzie Ojczyźnie 
W Gimnazjum w Ciepielowie odbył się II Gminny 

Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej pod Patronatem 
Wójta Gminy Ciepielów – Pana Artura Szewczyka. Or-
ganizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Ciepielowie. Cele konkursu obejmowały: 
uczczenie 93 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, kształtowanie poczucia świadomości narodowej 
dzieci i młodzieży, rozwijanie ducha patriotyzmu wśród 
młodego pokolenia, ocalenie od zapomnienia poezji i pie-
śni patriotycznej oraz integrację środowisk szkolnych.

W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie szkół z te-
renu gminy Ciepielów w dwóch kategoriach wiekowych: 
uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych i uczniowie 
klas I–III gimnazjum. Do konkursu przystąpiło czterdziestu 
sześciu uczestników. Każdy z nich przygotował do prezen-
tacji jeden utwór poetycki o tematyce patriotycznej lub jed-
ną pieśń patriotyczną wykonaną w języku polskim. Komisje 
konkursowe powołane przez Organizatora oceniały prezen-
tacje według ustalonych kryteriów. Poziom wszystkich wy-
konawców był bardzo wysoki. W kategorii Poezja Patrio-
tyczna klas IV–VI szkół podstawowych laureatami zostali: 
I miejsce – Martyna Kwiecień, uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Ciepielowie, II miejsce – Weronika Drąg, uczennica 
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, III miejsce – Jakub 
Grandos, uczeń Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. W ka-
tegorii Poezja Patriotyczna klas I–III gimnazjum laureatami 
zostali: I miejsce – Wiktoria Boroch, II miejsce – Norbert 
Marchewka, III miejsce – Kaja Balcerowska.

W kategorii Pieśń Patriotyczna klas IV–VI szkół pod-
stawowych najlepiej zaprezentowali się: I miejsce – Ani-
ta Gajek, uczennica Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, 
II miejsce – Zespół Wokalny z PSP w Bąkowej w składzie: 
E. Wiśnios, S. Siwierska, K. Sobania, S. Żyła, S. Wajs, 

Informatyzacja
Projekty unijne realizowane przez Gminę Ciepielów 

przy współpracy z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego 
w zakresie budowy społeczeń-
stwa informacyjnego i rozwoju 
elektronicznej administracji sa-
morządu gminnego weszły w ko-
lejny etap realizacji. W ramach 
projektów pozyskaliśmy sprzęt 
komputerowy: dwa serwery Po-
werEdge z szafą serwerową, 
urządzenia sieciowe oraz stacje 



21

Nasza Gmina – 51–52 /październik–grudzień 2011/

Plany inwestycyjne 2012
Rok 2012 z racji zapowiadanego kryzysu i stagnacji 

w zakresie gminnych inwestycji w całym naszym kraju, 
u nas jakby na przekór wszystkim zapowiada się na dwa 
razy lepszy niż rok 2011. Co prawda budżet gminy w za-
sadzie nie zwiększa się pod względem dochodów i wy-
datków i oscyluje w granicach 16 mln zł (podobnie jak 
w roku 2011), to środków na inwestycje mamy dwa razy 
więcej niż przed rokiem. Kolejny raz procentują śmiałe 
i odważne decyzje w zakresie racjonalnego gospodaro-
wania budżetem gminy, działaniem urzędu, placówek 
oświatowych i kulturalnych podległych gminie. Zracjo-
nalizowanie wydatków, zmiany organizacyjne w oświacie 
i bibliotece, oszczędności na działalności administracji 
gminnej przyniosły dodatkowe środki na inwestycje w ro-
ku 2012. Siłę każdego budżetu gminy poznaje się przede 
wszystkim po możliwościach przeznaczenia jak najwięk-
szych własnych środków finansowych na inwestycje. Do 
nich oczywiście można już w ciągu roku pozyskać środki 
zewnętrzne, ale najważniejsza jest możliwość zapewnie-
nia jak największej liczby środków w ramach własnego 
budżetu gminy. Przyjmując budżet na 2011 r. na inwesty-
cje udało się przeznaczyć 1,1 mln zł. W tym roku na in-
westycje mamy 2,4 mln zł. Widać ogromną różnicę, tym 
bardziej, że budżet gminy się nie zwiększył, a w roku 2012 
tak jak w roku 2011 nie planujemy zaciągania żadnych 
kredytów. Przyszły rok, to ostatni rok budowy dużych 
sieci wodociągowych. Łącznie na budowę wodociągów 
i punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków planu-
jemy wydatkować prawie 2,2 mln zł. Podłączymy do sieci 
około 250 gospodarstw domowych. Zadania te znacznie 
przybliżą nas do zakończenia wodociągowania gminy. Po 
zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji, już w roku 2013 
zakończymy wodociągowanie gminy w 100%, budując 
ostatnie sieci w Borowcu, Podolanach oraz przysiółkach 
miejscowości Ciepielów (ul. Witosa), Gardzienice Stare 
i Łaziska „Zamoście”. Budując wodo-
ciągi nie zapominamy o rozwoju gminy, 
przystępujemy do opracowania planu 
budowy dróg, który chcielibyśmy zreali-
zować jeszcze w tej kadencji. W zakresie 
zadań oświatowych, rozpoczynamy pra-
ce związane z budową nowoczesnego 
budynku przedszkola, które będzie wy-
korzystywane także przez najmłodszych 
uczniów szkoły podstawowej. W ciągu 
całego roku 2012 planujemy wykonać 
następujące inwestycje:

W zakresie budowy wodociągów:
1. budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w miejscowości Bą-
kowa – Kochanów – Sajdy – Czarno-
las;

2. budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości Świe-
sielice – Kawęczyn;

3. budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w miejscowości Ciepielów ul. Sando-
mierska;

4. opracowanie dokumentacji technicznej i podkładów 
geodezyjnych dowodociągowania gminy w miejsco-
wościach Ciepielów ul. Witosa, Gardzienice Stare, Ła-
ziska Zamoście. 

Informatyzacja i budowa społeczeństwa informa-
cyjnego:
1. realizacja projektu przyśpieszenie wzrostu konku-

rencyjności województwa mazowieckiego poprzez 
budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarcze-
go opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowa-
nych baz wiedzy o Mazowszu;

2. realizacja projektu rozwój elektronicznej admini-
stracji w samorządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa;

3. realizacja projektu unijnego „Mazowszanin”.

Ochrona środowiska:
1. budowa oświetlenia parkowego przy drodze Ciepie-

lów ul. Papuzińskiego – Wielgie;
2. budowa punktu zlewnego oraz wy-

konanie otuliny filtracyjnej oczysz-
czalni ścieków w Ciepielowie;

3. opracowanie koncepcji rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Ciepielowie.

Oświata:
1. opracowanie projektu techniczne-

go modernizacji i adaptacji budynku 
na Przedszkole Samorządowe w Cie-
pielowie.

Gospodarka komunalna:
1. poprawa wizerunku otoczenia 

kościoła w Ciepielowie oraz bez-
pieczeństwa mieszkańców poprzez 
budowę parkingów i chodników do 
cmentarza parafialnego wraz z małą 
architekturą krajobrazu – termin re-
alizacji uzależniony od decyzji Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania 
Środków Unijnych.

Prace nad budową wodociągu Bąkowa – Kochanów – Sajdy – Czarnolas już zostały
rozpoczęte, planowany termin wykonania prac to 30 września 2012 r.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
aplikujemy o środki finansowe na realizację budowy 
ostatniego z dużych wodociągów na terenie gminy 

w miejscowościach Świesielice – Kawęczyn

Ze środków unijnych będziemy realizować projekt 
„Mazowszanin”, w ramach którego bez własnego wkładu 
uzyskamy wyposażenie Lokalnego Centrum Kompetencj
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Dzień Patrona w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
17 października uczniowie Publicznego Gimnazjum 

w Ciepielowie obchodzili Dzień Patrona. O godzinie 
12 uczestniczyli w uroczystej mszy świętej odprawio-
nej przez proboszcza parafii – Stanisława Sławińskiego. 
Zgromadzeni w świątyni modlili się w intencji uczniów 
i nauczycieli. Dalsza część uroczystości odbyła się na hali 
w budynku gimnazjum. 

Uczniowie klas gimnazjalnych zaprezentowali przed-
stawienie o Janie Pawle II, przygotowany pod kierunkiem 
pani Anny Marek i pani Danuty Wiktorowskiej. Część 
oficjalna zakończyła się przemówieniem pani dyrektor 
Elżbiety Giemzy. Kolejną atrakcją tego niezwykłego dnia 
były klasowe rozgrywki o Puchar Patrona. Jako pierwszy 
został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy album o pa-
pieżu Janie Pawle II. Wyniki zostały podane w punktach. 

Następnie uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy 
o patronie. Przedstawiciele poszczególnych klas losowali 
karteczki z pięcioma pytaniami i musieli udzielić na nie 
prawidłowej odpowiedzi. Ostatni konkurs polegał na uło-
żeniu na czas hasła – sentencji z wyciętych liter i przy-
klejeniu go do arkusz papieru. Po podsumowaniu wszyst-
kich konkursowych punktów okazało się, że zwycięzcami 
zostali uczniowie z klasy II c. Zdobyli 97 punktów. Tym 
samym wywalczyli Puchar Patrona i dofinansowanie 

klasowego wyjazdu w wy-
sokości 1 000 zł. Drugie 
miejsce zajęła klasa I b. Na 
trzecim miejscu znaleźli się 
uczniowie z klasy III c. Do-
datkową atrakcją były dla 
uczniów kiełbaski z grilla. 
Dzień Papieski był pełen 
wrażeń i na pewno na dłu-
go pozostanie w pamięci. 
Choć Jan Paweł II umarł, 
jest wciąż żywy w sercach 
młodzieży.

Z ostatnich sesji
W drugim półroczu, stosownie do przyjętego roczne-

go harmonogramu posiedzeń, Rada Gminy zbierała się na 
posiedzeniach sesyjnych i posiedzeniach poszczególnych 
Komisji Rady, decydując o kierunkach działania i rozwoju 
gminy oraz wyrażaniu zgody na czynności podejmowane 
przez Urząd Gminy i podległe mu jednostki organizacyj-
ne. W dniu 31 sierpnia odbyła się X sesja, na której między 
innymi radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie Gminy Ciepielów do realizacji projektu 
pn. „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielo-
wie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budo-
wę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego 
wraz z małą architekturą krajobrazu” w ramach działania 
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla ope-
racji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
 Uchwalono również regulamin udzielenia pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Ciepielów 
w roku szkolnym 2011/2012. Kolej-
na XI sesja odbyła się 28 września. 
Jej głównym punktem było przed-
stawienie przez wójta gminy infor-
macji z realizacji budżetu gminy za 

pierwsze półrocze 2011 r. W dalszej części obrad odbyła 
się uroczystość wręczenia odznaczeń „Zasłużonym dla rol-
nictwa”. XII sesja odbyła się w dniu 19 października i była 
poświęcona zmianą w budżecie gminy, w szczególności 
potrzebie przesunięcia środków pochodzących z oszczęd-
ności poczynionych w administracji publicznej na rzecz 
zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Bie-
lany. XIII sesja z 23 listopada poświęcona była sprawom 
podatkowym. Przyjęto stawki podatkowe podatków i opłat 
lokalnych, podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Gmi-
ny Ciepielów do projektu kluczowego realizowanego 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007–2013, działania II – Przyspieszenie 
e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług 
pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowiec-
kiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowsza-
nie”. Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Ciepielów na rok 2012. Dokonano 

wyboru dwóch przedstawicieli do 
Zgromadzenia Związku Gmin nad 
Iłżanką oraz wybrano dwóch ław-
ników do Sądu Rejonowego (treść 
wszystkich Uchwał opublikowana 
jest na stronie internetowej gminy 
w biuletynie informacji publicznej).
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Problemy alkoholowe u osób w podeszłym wieku
Nadużywanie alkoholu i uzależnienie to zaburzenia 

spotykane często u osób w wieku podeszłym. Wprawdzie 
problemy te, wśród osób w wieku 65 lat i więcej, są mniej 
rozpowszechnione niż wśród ludzi młodszych, jednak z me-
dycznego punktu widzenia, nadużywanie alkoholu bądź in-
nych substancji psychoaktywnych (głównie leków o działaniu 
uspokajającym, nasennym i przeciwbólowym) przez osoby 
powyżej 65 roku życia, jest problemem bardzo poważnym. 
Związane jest to m.in. z większą wrażliwością osób starszych 
na działanie alkoholu lub leków oraz bardzo szeroki wachlarz 
możliwych następstw. Stwierdzono, że osoby starsze gorzej 
znoszą intoksykację alkoholową z powodu zmniejszenia pro-
porcji wody do tłuszczu. Związany z wiekiem wzrost masy 
tkanki tłuszczowej w stosunku do masy mięśni powoduje, ze 
stężenie alkoholu we krwi jest wyższe ponieważ alkohol nie 
jest wchłaniany przez tkankę tłuszczową. Działanie określo-
nego stężenia alkoholu na tkankę mózgowa nasila się wraz 
z wiekiem. Wraz z wiekiem następuje także ograniczenia 
przepływu przez wątrobę, obniżenia skuteczności działania 
enzymów wątrobowych i redukcji klirensu nerkowego.

Nadmierne używanie alkoholu lub leków przez osoby 
w wieku podeszłym jest niestety zbyt rzadko rozpoznawa-
ne przez lekarzy. Stwierdzane często osłabienie zdolności 
poznawczych spowodowane częstym używaniem alkoholu, 
leków bywa na przykład przypisywane otępieniu starczemu, 
a inne następstwa działania tych substancji na organizm trak-
towane są jako swoista norma dla osób w tym wieku. Star-
sze osoby, pijące alkohol, ich rodziny czy przyjaciele mogą 
błędnie przypisywać efekty działania alkoholu procesowi 
starzenia się, przewlekłej chorobie lub działaniu ubocznemu 
przyjmowanych leków. Lekarze są skłonni przypisywać takie 
objawy jak: zaburzenia poznawcze, niedożywienie bądź czę-
ste upadki – starzeniu się, związanemu z tym zniedołężnieniu 
itp. a nie nadużywaniu czy uzależnieniu od alkoholu. Podob-
nie, wielu lekarzy uważa, że występowanie objawów depre-
syjnych jest jednym z przejawów starzenia się i nie traktuje 
ich jako zaburzenie, które należy leczyć. 

Badania wykazują, że szkodliwe używanie alkoholu sta-
nowi problem u 5–12% mężczyzn i u 1–2% kobiet po 60 roku 
życia. Proporcje te są znacznie wyższe u osób, które są pa-
cjentami poradni i szpitali. Z badań wynika także, że 4–20% 
osób w podeszłym wieku nadużywa alkoholu. Szacuje się, 
że odsetek ludzi w wieku powyżej 65 roku życia, u których 
występują problemy alkoholowe wynosi 10% w przypadku 
mężczyzn i 3–5% w przypadku kobiet. Wśród nich można 
wydzielić dwa typy pacjentów. Grupa pierwsza to osoby, 
u których problemy te istnieją od dawna („od młodości”). Są 
one traktowane jako „niedobitki”, bowiem wielu ich rówie-
śników już nie żyje w związku z różnego rodzaju następstwa-
mi szkodliwego picia lub uzależnienia od alkoholu. Grupa ta 

stanowi około dwóch trzecich ludzi w starszym wieku z pro-
blemami alkoholowymi. Tę grupę bardzo łatwo zidentyfiko-
wać w gabinecie lekarskim ponieważ większość z nich ma 
poważne problemy zdrowotne takie jak np. marskość wątro-
by, przewlekłe zapalenie trzustki, utrwalone nadciśnienie tęt-
nicze, zapalenie wielonerwowe, encefalopatię, otępienie czy 
inne stany wynikające ze szkodliwego używania alkoholu. 
Pozostała jedna trzecia to osoby, które zaczęły pić alkohol 
w dużych ilościach w wieku późniejszym, nierzadko w wy-
niku stresów związanych ze starzeniem się.

Większe predyspozycje do sięgania po alkohol będą mia-
ły osoby samotne a wśród nich osoby owdowiałe oraz osoby 
chore i osoby, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji ży-
ciowej. Stopniowe pogarszanie się stanu zdrowia, osłabienie 
zdolności poznawczych, wzroku i słuchu, gorsza pamięć, 
ograniczenia wynikające np. z gośćcowego zapalenia sta-
wów czy osteoporozy wpływają niekorzystnie na ogólne sa-
mopoczucie i mogą skłaniać do spożywania alkoholu w celu 
poprawy swojego samopoczucia czy złagodzenia dolegliwo-
ści bólowych. Podobnie utrata bliskiej osoby, związana z tym 
samotność, nagła zmiana sytuacji społecznej i materialnej 
mogą doprowadzić do wystąpienia objawów zespołu depre-
syjnego i „leczenia się” przy pomocy alkoholu.

Dla wielu osób poważnym przeżyciem jest przejście na 
emeryturę. Dotyczy to szczególnie tych osób, które bardzo 
intensywnie pracowały, nie miały żadnego hobby i nie mają 
doświadczenia w organizowaniu sobie wolnego czasu. Dla 
niektórych osób właśnie nuda może stać się powodem sięga-
nia po alkohol. Kolejny problem może wynikać ze zmieniają-
cego się w starości pojęcia i wymiaru czasu. Czas „przecieka 
między palcami”, bo wykonywanie czynności trwa dłużej niż 
kiedyś a jednocześnie liczy się on inaczej, kiedy człowiek 
przestaje planować i oczekiwać. O upływie czasu stary czło-
wiek myśli na ogół z trwogą, bo zawsze działa on na jego 
niekorzyść. Część osób w wieku podeszłym reaguje na nową 
sytuację depresją, sięganiem po leki czy alkohol.

Anna Kozieł 
Przewodnicząca GKRPA
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Wycinka drzew
Rozpoczyna się sezon na wycinkę drzew. 

W związku z powtarzającymi się przypadka-
mi usuwania drzew rosnących poza lasami 
bez wymaganego zezwolenia co skutkuje na-
łożeniem bardzo wysokich kar pieniężnych 

informujemy: aby usunąć drzewo właściciel gruntu musi 

UWAGA czad – cichy zabójca
Rozpoczął się okres grzewczy. Każdego roku z powo-

du zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, 
ginie w kraju kilkadziesiąt osób. Często nie ma to związku 
z powstaniem pożaru, lecz jest spowodowane niewłaściwą 
eksploatacją urządzeń grzewczych. Co można zrobić, aby 
uniknąć zaczadzenia? Przeprowadzać kontrole szczelności 
przewodów kominowych, systematyczne je czyścić oraz 
sprawdzać, czy ciąg powietrza jest 
odpowiedni dla dobrej wentylacji, 
użytkować tylko sprawne urządze-
nia techniczne, nie zaklejać i nie 
zasłaniać kratek wentylacyjnych 
w ogrzewanych pomieszczeniach, 
w przypadku wymiany okien na 
nowe sprawdzić poprawność dzia-
łania wentylacji, często wietrzyć 
pomieszczenie, w którym odbywa 
się spalanie (kuchnie, łazienki wy-

posażone w termy gazowe), a najlepiej trwale rozszczelnić 
tam okna.

Jak pomóc w przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem 
węgla? Nie bagatelizować objawów duszności, bólów i 
zawrotów głowy, nudności, wymiotów, osłabienia trudno-
ści w oddychaniu, natychmiast zapewnić dostęp świeżego 
czystego powietrza, otworzyć okna, a nawet w skrajnych 
przypadkach wybić szyby, wynieść osobę poszkodowaną 

w bezpieczne miejsce i wezwać 
służby ratownicze, jeżeli poszko-
dowany nie oddycha, ma zatrzyma-
ną akcję serca, zastosować sztucz-
ne oddychanie i masaż serca.

Pamiętajmy! Nie wolno wpadać 
w panikę, kiedy znajdziemy dziec-
ko lub osobę dorosłą z objawami 
zaburzenia świadomości w kuch-
ni, łazience lub garażu. Należy jak 
najszybciej przystąpić do udziela-
nia pierwszej pomocy.

Śladami Jana Kochanowskiego 
Wszystkie klasy I naszego gimnazjum uczestniczyły 

w kilkugodzinnej wycieczce do Czarnolasu. Jak co roku 
uczniowie wybrali się do muzeum Jana Kochanowskiego, 
aby zgłębić wiedzę na temat poety. Zbiórka odbyła się o go-
dzinie 8 przed budynkiem gimnazjum. Uczniowie podzie-
leni na grupy wsiedli do dwóch autobusów. Po wejściu do 
budynku, zostali poproszeni o włożenie obuwia ochronne-
go. Pierwsza sala poświęcona była młodości poety. W ga-
blocie widniała księga z wpisem przyszłego twórcy w po-
czet żaków Akademii Krakowskiej. Uczniowie zobaczyli 
też autentyczne drzwi z dworku Kochanowskich. W drugiej 
sali młodzież obejrzała gobelin ukazujący Jana na dworze 
Zygmunta Augusta oraz piękny renesansowy pierścień 
zaręczynowy z dwoma oczkami. Uwagę zwiedzających 
przykuły również starodruki, gra „trik – trak” oraz fotele 

inkrustowane kością słoniową. W trzeciej sali gimnazjali-
ści dowiedzieli się czegoś więcej o okresie czarnoleskim 
w życiu Kochanowskiego. Z zainteresowaniem oglądali 
kolejny gobelin przedstawiający lipę bez liści, porzuconą 
lutnię i trumienny portret Urszulki – ukochanej córeczki 
poety. Zwrócili uwagę na rzeźbę z brązu i kopię obrazu 
Jana Matejki pt. „Kochanowski nad zwłokami Urszulki”. 
W kolejnej sali, poświęconej obywatelstwu, znajdowały 
się XVI-wieczne militaria. W następnym pomieszczeniu 
(za szklaną szybą) uczniowie obejrzeli rekonstrukcję ga-
binetu Jana Kochanowskiego, w którym została umiesz-
czona postać poety oraz postacie żony i dwóch córek. Stał 
tam również najcenniejszy zabytek – fotel mistrza pokry-
ty kurdybanem, czyli oślą skórą. W ostatniej sali oczom 
zwiedzających ukazał się kolejny obraz pt. „Odwiedzi-
ny w Czarnolesie” oraz pamiątki ze statku „Kochanow-
ski”. Po wyjściu z budynku, poszczególne grupy zeszły 
schodkami do jeszcze jednego pomieszczenia. Było ono 
poświęcone towarzyskim spotkaniom ludzi epoki rene-
sansu. Następnie uczniowie udali się do kaplicy, w której 
ujrzeli figury woskowe: króla Zygmunta Augusta, Anny 
Jagiellonki, królowej Bony, Barbary Radziwiłłówny, Jana 
Kochanowskiego i błazna Stańczyka. W dalszej części 
wycieczki udali się z opiekunami na spacer. Wielu z nich 
siadło na kamieniu, który prawdopodobnie pamięta czasy 
samego mistrza Jana, wierząc w jego magiczną moc. Po-
mimo chłodu, który uczniowie odczuwali, przebywając na 
powietrzu, wycieczka była udana. 

posiadać zezwolenie wydane przez Wójta Gminy. Zezwo-
lenia dla osób fizycznych są wydawane nieodpłatnie. Uzy-
skanie zezwolenia nie jest wymagane przy usuwaniu drzew 
w lesie (prosimy o kontakt bezpośrednio z leśniczym), drzew 
owocowych i drzew do pięciu lat. Szczegółowych informacji 
udziela pani Inspektor Elżbieta Nowotnik, pok. nr 9 (I piętro 
budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie) oraz telefonicznie 
48 3788 080, e-mail: środowisko@ciepielow.pl.
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noszenia swoich umiejętności. W Cie-
pielowie w budynku biblioteki uru-
chomione zostanie Lokalne Centrum 
Kompetencji, w ramach projektu gmina 
uzyska: zaadaptowanie pomieszczenia 
służącego LCK wraz z zabezpiecze-
niem antywłamaniowym, infrastrukturą 
sieciową oraz podstawowym umeblowaniem; wyposażenie 
LCK tj. komputery z oprogramowaniem i osprzęt sieciowy, 
aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, 
skaner, rzutnik multimedialny) do wykorzystania na potrze-
by społeczności lokalnej; bezpłatny dostęp do internetu dla 
mieszkańców gminy w LCK; możliwość dostępu do GPS; 
możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń; możliwości 
skorzystania z e-usług w ramach projektu.

Przy realizacji projektu gmina nie wnosi wkładu finan-
sowego, zapewnia lokal i administratora do obsługi sprzętu 
komputerowego.

wany jest budynek zerówki i plac zabaw. Projekt rozbudowy 
będzie przewidywał projektowanie 4–5 sal zajęć (z osobnymi 
łazienkami i magazynkami), salę do zajęć ruchowych jako 
przestrzeń ogólnodostępną przeznaczoną do zabaw i imprez 
okolicznościowych, szatnie, zaplecze gastronomiczne, salę 
zajęć indywidualnych, gabinet dyrektora, zaplecze socjal-
ne i sanitarne dla personelu, pomieszczenia gospodarcze, 
pomieszczenia magazynowe. Teren wokół przedszkola zo-
stanie zagospodarowany placem zabaw z małą architekturą 
krajobrazu. Uwzględnione zostaną parkingi, tereny zielone, 

oświetlenie parkowe i ogrodzenie całego 
terenu. W ramach projektu zaplanowane 
zostanie także nowe wyposażenie placów-
ki w pomoce naukowe dla najmłodszych 
dzieci. Prace projektowe w zależności od 
momentu podpisania umowy planuje się na 
okres od trzech do sześciu miesięcy.

Projekt unijny „Mazowszanin”
Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej 

Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”, 
zakłada utworzenie na terenie województwa Mazowiec-
kiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” 
(MSSI „M@zowszanie”), która będzie służyć mieszkańcom 
regionu, jako interaktywne i stacjonarne miejsce dostępu do 
e-usług. Powstaną ośrodki, które będą wspierać społeczność 
lokalną w rozwijaniu kompetencji związanych z technologia-
mi ICT, zapewnią dostęp do tych technologii oraz edukację 
związaną z ich wykorzystaniem. W wyniku realizacji projek-
tu mieszkańcy gminy Ciepielów otrzymają możliwość korzy-
stania bezpłatnie z szerokopasmowego dostępu do internetu 
w utworzonym Lokalnym Centrum Kompetencji. Dostęp 
ten zapewniony będzie wraz ze wsparciem merytorycznym, 
ułatwiający grupom narażonym na wykluczenie informacyj-
ne, pokonanie barier i aktywny udział w życiu społecznym, 
rozwój zainteresowań, a przede wszystkim możliwość pod-

Projekt nowego przedszkola
Głównym zadaniem inwestycyjnym w zakresie gmin-

nej oświaty na najbliższe lata jest planowana moderniza-
cja i adaptacja budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 
w Ciepielowie na nowe gminne przedszkole. Inwestycja ma 
raz na zawsze rozwiązać problemy lokalowe przedszkola 
oraz oddziałów zerowych szkoły podstawowej w Ciepielo-
wie. Do dnia dzisiejszego nauka odbywa się w dwóch bu-
dynkach, w tym na parterze budynku bloku mieszkalnego. 
Warunki jakie są wszyscy zainteresowani 
wiedzą. Przyszedł jednak czas na zmianę. 
Już w przyszłym roku przystępujemy do 
prac projektowych. Po dokonaniu wyboru 
wykonawcy projektu zostanie przygotowa-
na dokumentacja projektowa w granicach 
obecnej działki, na której dzisiaj zlokalizo-

Centrum Nauki Kopernik
Dla 37 uczniów Publicznego Gimnazjum i Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Ciepielowie ten rok szkolny rozpo-
czął się nietypowo – od wycieczki. 2 września chętni, pod 
opieką pani Beaty Rusin, pani Katarzyny Siebyły oraz pana 
Krzysztofa Górskiego, wybrali się do Warszawy, żeby odkry-
wać nowe horyzonty naukowe. W Centrum Nauki Kopernik 
czekało na zwiedzających ponad 450 eksponatów. Uczniowie 
zwiedzili 6 działów tj. Korzenie 
cywilizacji, Bzzz!, RE: genera-
cja, Człowiek i środowisko, Strefa 
światła i Świat w ruchu.

Wystawa „Korzenie cywiliza-
cji” umożliwiła odbycie podróży 
do zamierzchłych dziejów oraz 
poznanie najważniejszych osią-
gnięć ludzkiej myśli. W dziale 
o człowieku i środowisku ucznio-
wie mieli okazję do sprawdzenie 
sprawności fizycznej i porówna-
nia własnych osiągnięć z wynika-
mi dzikich zwierząt. Galeria „Re: 

generacja” pozwoliła odkryć emocje, myśli i uczucia, które 
rządzą tym jak postrzegamy siebie i innych. Wystawa „Stre-
fa światła” dała okazję do poznania własności światła oraz 
doświadczenia różnego rodzaju iluzji optycznych. Dzięki 
eksponatom w dziale „Świat w ruchu” uczestnicy wyciecz-
ki dowiedzieli się w jaki sposób wprawiane są w ruch palce 
dłoni, mieli okazję samodzielnie wyprodukować prąd elek-
tryczny, doświadczyć trzęsienia ziemi oraz przyjrzeć się jak 
powstaje tornado. Wszystkie eksponaty i instalacje można 

było sprawdzić samemu, co spra-
wiło wszystkim największą frajdę. 
Ogromne wrażenie na całej grupie 
zrobił teatr robotyczny i nowocze-
sna adaptacja „Bajek robotów” 
Stanisława Lema. Na pewno taki 
rodzaj sztuki, gdzie aktorami są 
tylko i wyłącznie roboty, długo 
pozostanie w pamięci młodych 
odbiorców. Wycieczka była bar-
dzo interesująca i zapewne wielu 
z jej uczestników jeszcze powróci 
do Centrum Nauki Kopernik.
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Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Nasza Gmina jest jednym z sześciu 

założycieli i członkiem Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenia Dziedzictwo 
i Rozwój w Zwoleniu. Aktualnie LGD 
swoim działaniem obejmuje 11 gmin, 
mianowicie: Ciepielów, Gózd, Iłża, Ja-

strzębia, Jedlnia Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, 
Przyłęk, Tczów i Zwoleń. To miejsca wspólnej tradycji 
kulturowej, małe ojczyzny wielkich ludzi: Jana Kochanow-
skiego, Jacka Malczewskiego czy Bolesława Leśmiana. 
Celem Stowarzyszenia jest trójsektorowa współpraca part-
nerska sektora: społecznego, gospodarczego i publicznego 
w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Ze środków na realizację zadań 

LGD nasza gmina 
stara się o realizację 
zadania związanego 
z poprawą wizerunku 
otoczenia kościoła 
w Ciepielowie wraz 
z budową chodni-
ków i parkingu przy 
cmentarzu parafial-
nym. Do bieżącego 
wydania biuletynu 
„Nasza Gmina” dołączamy specjalnie przygotowaną dla 
mieszkańców płytę CD zawierającą przydatne akty praw-
ne i prezentacje związane z działalnością Lokalnej Grupy 
Działania.

Leszek Ruszczyk – nowym wicemarszałkiem Mazowsza
Nowym wicemarszałkiem województwa mazowiec-

kiego został pan Leszek Ruszczyk (ur. w 1959 roku) – 
ekonomista, absolwent Wydziału 
Ekonomicznego Wyższej Szkoły 
Inżynieryjnej im. Kazimierza Pu-
łaskiego w Radomiu i podyplomo-
wych studiów z zakresu zarządza-
nia projektami Unii Europejskiej 
w Instytucie Biznesu. Radny wo-
jewództwa mazowieckiego w la-
tach 2006–2010. Przewodniczący 
Komisji Rozwoju Gospodarcze-
go, Infrastruktury i Przeciwdziała-
nia Bezrobociu. Współzałożyciel 

i członek radomskiej Platformy Obywatelskiej. W zarzą-
dzie województwa mazowieckiego pełni obowiązki zwią-
zane z edukacją, sportem i opłatami środowiskowymi.

Z panem Marszałekiem współ-
pracujemy już od kilku lat w za-
kresie realizacji inwestycji przy 
współudziale środków z Urzędu 
Marszałkowskiego. Miejmy na-
dzieję, że dzięki nowej funkcji 
nasza współpraca w najbliższym 
czasie przyniesie jak najwięcej 
korzyści w zakresie rozwoju na-
szej gminy. Gratulujemy wyboru 
i liczymy na owocną współpracę.

Zespół Interdyscyplinarny
Wójt Gminy w Ciepielowie działa-

jąc na podstawie Ustawy z dnia 29 lip-
ca 2005 r. (z póź. Zmianami) o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie powołał 
Zespół Interdyscyplinarny przy Urzę-

dzie Gminy w Ciepielowie. Zadaniem Zespołu Interdy-
scyplinarnego jest: diagnozowanie problemu przemocy 
w rodzinie; podejmowanie działań w środowiskach zagro-
żonych przemocą mających na celu przeciwdziałanie zja-
wisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o in-
stytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 
w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku 
do osób stosujących przemoc w rodzinie. Skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego stanowią przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, GKRPA, kurator-
skiej służby sądowej, policji, oświaty, zdrowia, organizacji 
pozarządowych oraz inni. W skład Zespołu Interdyscypli-
narnego wchodzą: Barbara Kosanowska – dyrektor PCPR 
w Lipsku, Monika Rusin – kurator zawodowy ZKSS 
w Lipsku, Barbara Garganisz – pedagog szkolny ZPO 
w Ciepielowie, Roman Nachyła – kierownik Posterunku 
Policji w Ciepielowie, Aneta Dudek – kierownik GOPS 

w Ciepielowie, Anna Kozieł – dyrektor PSP w Bąkowej, 
przewodnicząca GKRPA, Dorota Korczak – nauczyciel 
PSP w Wielgiem, Wiesława Krawczyk – starszy pracow-
nik socjalny GOPS w Ciepielowie, Małgorzata Zagoz-
don – pracownik socjalny GOPS w Ciepielowie, Irena 
Rusin – pielęgniarka środowiskowa ZPOZ Ciepielów, 
Alicja Pisarek – pielęgniarka środowiskowa ZPOZ Bąko-
wa. Pierwsze posiedzenie ZI odbyło się 10 grudnia 2010 r. 
Zespół podejmuje interwencje w środowisku wobec rodzi-
ny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebie-
skie Karty”. W ramach prac zespołu przeprowadzane są 
rozmowy z ofiarami i sprawcami 
przemocy. Sprawcy przemocy 
mają obowiązek uczestniczenia 
w programach korekcyjno-edu-
kacyjnych, które są organizowane 
przez Powiatowe Centrum Pomo-
cy w Rodzinie w Lipsku. Ofiary 
przemocy otrzymują wsparcie 
i pomoc psychologiczną, w mia-
rę możliwości pomoc materialną oraz pomoc medyczną, 
mogą również uczestniczyć w programach korekcyjno-
edukacyjnych.

Barbara Garganisz 
przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
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Zwrot akcyzy
Każdy ROLNIK posiadający gospodarstwo rolne, któ-

ry chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napę-
dowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać fak-
tury VAT. W 2012 r. rolnik może składać 
do wójta gminy wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej do wysokości limitu zwrotu określo-
nego na 2012 r., w dwóch terminach, tj. od 
1 marca 2012 r. do 31 marca 2012 r. rolnik 
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak-
turami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 29 lu-
tego 2012 r.; od 1 września 2012 r. do 30 września 2012 r. 
rolnik składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz 
z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędo-
wego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2012 r. 
do 31 sierpnia 2012 r. Za gospodarstwo rolne w rozumie-
niu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar 
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub za-
krzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekracza-
jącej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej 
niż działalność rolnicza. W przypadku, gdy grunty go-
spodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, 
zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposia-
daczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyra-
zili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku 
i nie dotyczy współmałżonków). Kwotę zwrotu podatku 
akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowe-
go zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur 
VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w spra-

wie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
na 1 litr oleju w 2011 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1541), z tym, 
że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota 

stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr 
oleju napędowego (0,85 zł/l), liczby 86 
oraz powierzchni użytków rolnych będą-
cych w posiadaniu lub współposiadaniu 
producenta rolnego, określonej w ewiden-
cji gruntów i budynków według stanu na 
dzień 1 kwietnia danego roku. Przy ustala-
niu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów 

gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji 
rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym. Wójt, wydaje decyzję ustala-
jącą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata kwoty zwrotu pro-
ducentom rolnym nastąpi w terminie: od 2 maja 2012 r. do 
31 maja 2012 r. na wnioski złożone w pierwszym terminie 
i od 2 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. na wnio-
ski złożone w drugim terminie – przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku albo w kasie urzędu gmi-
ny (w przypadku braku 
rachunku bankowego). 
W 2011 r. ze zwrotu podat-
ku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do 
produkcji rolnej skorzysta-
ło 615 rolników na łączną 
kwotę 354 473,27 zł. Wnioski należy składać w Urzędzie 
Gminy w Ciepielowie w pokoju nr 6 osoby odpowiedzial-
ne: insp. Zofia Kozieł, insp. mgr Dorota Pajączkowska 
tel. 48 378 80 43 wew. 45, e-mail: podatki@ciepielow.pl

III Zjazd powiatowy ZOSP RP
26 listopada 2011 r. odbył się III Zjazd 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lip-
sku. Zjazd rozpoczął się uroczystą mszą 
św., która została odprawiona w intencji 
zmarłych strażaków oraz pomyślności 

rozwoju ochrony przeciwpożarowej w powiecie lipskim. 
Następnie zgromadzeni udali się do sali konferencyj-
nej Zajazdu Gołębiowski, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Po wprowadzeniu sztan-
daru zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP został odśpiewany 
hymn strażacki „Rycerze Floriana”. 
Następnie dokonano wyborów Pre-
zydium Zjazdu i wszystkich komisji 
zjazdowych (mandatowej, wyborczej, 
uchwał i wniosków i komisji skruta-
cyjnej). W zjeździe uczestniczyło 100 
osób, wśród strażaków byli delegaci 
i przedstawiciele do Zarządu Oddziału 
Powiatowego i strażacy ustępujących 

władz. W czasie Zjazdu został wybrany nowy Zarząd Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Lipsku. Na jego czele 
stanął druh Prezes Janusz Witczak. III Zjazd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Lipsku uświetnił program ar-
tystyczny pt. „Być strażakiem mam życzenie” w wykona-
niu uczniów PSP im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku 
i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Lipsko oraz 
wystawa strażackich kronik, na których można było za-
obserwować strażacki dorobek z lat 2006–2011 na terenie 

powiatu lipskiego. Po przestawieniu 
sprawozdań z 5-letniej działalności zo-
stały wręczone odznaczenia i wyróżnie-
nia dla strażaków: Złoty Znak Związku 
OSP RP otrzymał Marian Dygas i Mi-
chał Wlazłowski, Medal Honorowy im. 
B. Chomicza – Tomasz Rusin, Medale 
Społeczny Trud Obronności Kraju Za 
Zasługi dla LOK: złoty – Janusz Wit-
czak, srebrny – Witold Skrzypczyk, 
brązowy – asp. Piotr Czerwonka. 

Józef Sykut 
komendant gminny OSP
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Komputery od Rady Rodziców
Na początku września bieżącego roku szkolnego, Rada 

Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ciepielowie, zaku-
piła trzynaście komputerów na potrzeby istniejącej w szkole 
pracowni komputerowej. Są to poleasingo-
we komputery amerykańskiej firmy Dell po 
generalnym przeglądzie, wykonanym przez 
firmę komputerowo-serwisową. Zestawy 
składają się z trzynastu komputerów z licen-
cjonowanym oprogramowaniem Windows 
XP i trzynastu monitorów LCD. Przedstawi-
cielom Rady Rodziców udało się wynegocjo-

Zakup kontrolowany
Pracownicy Centrum Rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych w Warszawie na zlecenie Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 
tzw. „Zakup kontrolowany”. Polegał on na próbie zakupu 
piwa przez osobę wyglądającą na nieletnią. Liczba skle-
pów, w których przeprowadzono badania to 20. W 17 
sprzedano alkohol, dwa punkty były w tym dniu nieczyn-
ne. Tego samego dnia zostało przeprowadzone terenowe 
szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych na temat 
kar wynikających z obowiązujących przepisów oraz 
porady dotyczące asertywnej sprzedaży alkoholu. Do-
datkowo sprzedawcy otrzymali materiały szkoleniowe 
„Praktyczne porady”, aby mogli na bieżąco uzupełniać 

Fotoprzestroga

Ciepielów droga nr 79. Wypadek ze skutkiem śmiertel-
nym. Zginął kierowca

Kierowca tego pojazdu nie ucierpiał w wypadku z 
samochodem osobowym. Ciepielów droga nr 79

Zdarzenie – Lipa Miklas droga 747. Zawiodła wyobraź-
nia. Zły stan techniczny pojazdu

Możesz pomóc 
Gwałtowny spadek temperatury 

i związane z tym wychłodzenie miesz-
kań i domów to sytuacje, które mogą 
zagrozić życiu i zdrowiu ludzi. Lipscy 
policjanci apelują o zwracanie uwagi na 
osoby starsze, bezdomne oraz potrze-

bujące pomocy. Czasami wystarczy jeden telefon, aby 
uratować komuś życie. Wszystkie zgłoszenia można kie-
rować pod alarmowe numery Policji 997 oraz 112. Każ-
dego roku, w naszym kraju odnotowywane są przypadki 
śmierci osób samotnych i bezdomnych. Ich przyczyną jest 
najczęściej wyziębienie organizmu związane z niskimi 
temperaturami. W tak trudnych warunkach osoby chore, 
samotne czy będące pod wpływem alkoholu, a przebywa-

jące poza ogrzewanym pomieszczeniem, narażone są na 
zamarznięcie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą 
o przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, 
a także samotnych, które wymagają pomocy. Nasze służ-
by patrolowe sprawdzają każdy z otrzymanych sygnałów. 
Policja współpracuje z przedstawicielami pomocy spo-
łecznej, noclegowniami oraz ośrodkami działającymi na 
rzecz pomocy bezdomnym. Pamiętaj – ten jeden telefon 
997 i 112 z telefonów komórkowych, może ocalić ludzkie 
życie. Szczegółowe dane teleadresowe placówek (schro-
niska, noclegownie itp.) województwa mazowieckiego 
udzielających pomocy osobom bezdomnym dostępne są 
na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego.

asp.szt. Roman Nachyła

swoją wiedzę i pozbyć się wątpli-
wości, jak stosować obecne prawo. 
Otrzymali również Certyfikaty Ukoń-
czenia Szkolenia. W żadnym punkcie 
nie odmówiono sprzedaży alkoholu, 
w związku z czym żaden punkt nie otrzymał Certyfikatu 
Rzetelnego Punktu Sprzedaży. Celem akcji było zwrócenie 
uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że 
dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej 
do zakupu napojów alkoholowych. W związku z drastycz-
nymi wynikami akcji Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych postanowiła w najbliższym cza-
sie ponownie przeprowadzić „Zakup kontrolowany”.

Anna Kozieł

wać promocyjną cenę 2 350 zł brutto za cały komplet. Rada 
Rodziców postanowiła również zakupić nowe oprzyrządo-
wanie w kwocie ok. 300 zł. Jednostki komputerowe zostały 
uruchomione i sprawdzone przez nauczyciela informatyki 

Pana Piotra Nowakowskiego. Z inicjatywy 
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej, 
zakupiono również podobne komputery na 
potrzeby Gimnazjum w Ciepielowie i Szkoły 
Podstawowej w Bąkowej. Wszystkim dzie-
ciom i nauczycielom korzystającym z nowo 
zakupionych komputerów życzymy przyjem-
nej oraz owocnej nauki i pracy.

Rada rodziców PSP Ciepielów
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cza parafii Ciepielów oraz księdza Andrzeja Wierzbickiego, któ-
ry, mimo podeszłego już wieku, corocznie przybywa na uroczy-
stości pod Dąbrową .

Proboszcz – ks. Stanisław Sławiński rozpoczął swoje ka-
zanie od podkreślenia, że miejsce, na którym stoimy jest świę-
tym miejscem, użyźnionym krwią żołnierzy 74 Pułku Piechoty 
z Lublińca. Dodał, iż pierwsze dni września 1939 r. pokazały 
bohaterstwo i męstwo Polaków, ale także bezsilność wobec na-
jeźdźcy – mocniejszego i silniejszego. Dlatego tak wiele miejsc 
naznaczonych jest krwią Polaków. Bóg tak zrządził, że na żoł-
nierzy 74 Pułku Piechoty z Lublińca koniec przyszedł właśnie 
w lesie pod Dąbrową, gdzie hitlerowcy dokonali brutalnego 
mordu na jeńcach wojskowych. Uświadomił zebranym, że tylko 
wiara, która daje moc, siłę, pozwala właściwie patrzeć na spra-
wy życia ziemskiego i śmierci. Żołnierze ci powracają wielkim 
echem historii. Z dziejów naszej polskiej ziemi – my żyjący – 
musimy wydobywać piękne perły bohaterstwa. Bowiem narodu, 
który nie zna swojej historii, nie czeka dobra przyszłość. W dal-
szej części ks. proboszcz poprosił, abyśmy pamiętali o żyjących 
jeszcze świadkach wojny i okupacji, którzy powoli słabną i od-
chodzą od nas.

Kazanie zostało zakończone wezwaniem o wstawiennictwo 
u Boga dla bohaterów wojennych.

Po uroczystej mszy swoje przemówienie wygłosił wójt Gmi-
ny Ciepielów – Artur Szewczyk. Rozpoczął je od stwierdzenia, 
że rok 1939 to czarna data w historii Polski i Europy. Podkre-
ślił, iż w lesie, w którym obecnie się znajdujemy, miał miejsce 
pierwszy i jedyny na taką skalę, w kampanii wrześniowej, mord 
żołnierzy regularnego wojska polskiego. Następnie dał wyraz 
tego, że nasza wspólna coroczna obecność jest dowodem na to, 
że śmierć tych bohaterów nie poszła na marne. Podziękował 
również za piękną mszę w imieniu poległych żołnierzy.

Serdecznie powitał rodziny poległych, kombatantów, człon-
ków Koła Emerytów, poczty sztandarowe, jednostki strzeleckie 

Niech pamięć trwa!
Minął kolejny rok, rok pełen dobrych i tych gorszych dni. 

Nadeszła druga niedziela września. I znowu Ojczyzna, głosem 
swoich dawnych dziejów, wezwała mieszkańców Gminy Cie-
pielów i okolic, gości z dalekich stron, miłośników historii do 
wzięcia udziału w uroczystościach upamiętniających walki pol-
skich żołnierzy we wrześniu 1939 r. Zgromadzili się oni licznie 
11 września 2011 roku na skraju lasu pod Dabrową koło Cie-
pielowa przy pomniku żołnierzy z 74 Górnośląskiego Pułku 
Piechoty z Lublińca – bestialsko wymordowanych przez hitle-
rowców.

Piękna, wprost letnia pogoda mogła przywołać w pamięci 
niejednego ze zgromadzonych słowa znanego wiersza: „Kie-
dy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba 
czwórkami szli żołnierze z Westerplatte”, „ A lato było piękne 
tego roku”. Delikatny szum gałęzi, skrzypienie pni starych so-
sen, pamiętających okrutne wydarzenia sprzed lat, zapach lasu 
skąpanego w jesiennym słońcu, zawsze wprawiają wrażliw-
szych z nas w niepowtarzalny nastrój chwili, towarzyszą patrio-
tycznemu uniesieniu. 

Obchody 72 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych pod Da-
brową rozpoczęły się uroczystym Apelem Poległych przepro-

wadzonym przez dowódcę Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” 
z Lipska – Tadeusza Pękałę. Jak co roku, była to bardzo wzru-
szająca chwila. Do apelu, donośnym głosem, zostali wezwani: 
bohaterowie z 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, 
żołnierze Batalionów Chłopskich, Polacy pomordowani w Ka-
tyniu, Ostaszkowie, Miednoje, polegli na wielu frontach II woj-
ny światowej. Słowa wojskowej komendy: „Stańcie do apelu” 
sprawiły, iż bohaterowie wojenni spod Dąbrowy i innych miejsc 
okupionych krwią Polaków, stanęli przed nami jak żywi. Na tę 
jedną chwilę zstąpili z zaświatów, 
dając świadectwo prawdzie. Ducho-
wo połączyli się z nami – żywymi. 
Polegli na polu chwały, ale pamięć 
o nich musi trwać w nas nieprzerwa-
nie. Przecież śmierć każdego z tych 
wojennych bohaterów w indywidu-
alny sposób wyryła głębokie piętno 
w sercach ich najbliższych, przypie-
czętowana była bólem, cierpieniem, 
tęsknotą i ogromem przelanych łez.

Po apelu, o godzinie dwunastej, 
rozpoczęła się polowa msza święta, 
odprawiona przez księży: księdza 
Stanisława Sławińskiego – probosz-
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z Lipska, Sienna, Ostrowca, po raz pierwszy przybyłą delegację 
Urzędu Miasta w Lublińcu z burmistrzem na czele, młodzież 
z gimnazjum nr 1 w Lublińcu wraz z dyrektorem Janem Brze-
zińskim, Mariana Berbesza – prezesa Stowarzyszenia Rodziny 
Wojskowej 74 GPP, posłów, przedstawicieli do Parlamentu – 
Krzysztofa Sońtę i Czesława Czechyrę, samorządy, straż, poli-
cję, harcerzy, przedstawicieli lasów państwowych, dzieci i mło-
dzież z okolicznych szkół, radnych, sołtysów oraz wszystkich 
mieszkańców gminy i okolic.

Wójt gminy w dalszej części przemówienia podkreślił, że 
w rocznicę bolesnych wydarzeń składamy hołd wszystkim żołnie-
rzom. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Oddali oni życie, żebyśmy 
dziś mogli być wolnym narodem. Co roku spotykamy się pod Da-
brową, aby wciąż na nowo przytaczać ich historie. Żołnierze zmę-
czeni, głodni, po zaciętej walce i wyczerpaniu się amunicji pod-
dali się. Za swoje bohaterstwo ponieśli śmierć z rąk niemieckiego 
Wermachtu. Żołnierze z Lublińca okryli się wieczną chwałą. Ich 
losy zostały uwiecznione przez wyrycie nazwisk na jednej z płyt 

Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wójt nadmienił, że 
trzeba ciągle przypominać te zbrodnie młodym pokoleniom. Na-
sze państwo powstało bowiem z krwi i łez milionów Polaków. Na 
bazie tej krwi należy więc dziś szukać dialogu porozumienia, aby 
takich tragicznych chwil na naszej ziemi więcej nie było. W tym 
miejscu zwrócił się z apelem do młodzieży, która musi znać losy 
naszego narodu i z historii wyciągać wnioski na przyszłość. Swo-
je przemówienie zakończył przesłaniem zawartym w słowach 
wypowiedzianych wielkiego polskiego pisarza – Stefana Żerom-
skiego: „O Polsko! – Ukochana Ojczyzno, cóż bym bez Ciebie 
znaczył, kim bym był? Ty dajesz mi siłę, wytchnienie i oparcie. 
O Polsko! – Tyś moją nadzieją.” 

Kolejnym punktem programu uroczystości był koncert pa-
triotyczny w wykonaniu młodzieży z gimnazjum nr 1 w Lu-
blińcu. Rozpoczęły go słowa o czci tych, którzy zostali za nami 
w mroku niepamięci. Pięknie wykonane pieśni patriotyczne były 
przeplatane tekstami poetyckimi. Nad całością czuwał Krzysz-
tof Gembała – opiekun a zarazem dyrygent grupy. Wielu wzru-
szeń dostarczyło wykonanie pieśni „Wróć Jasieńku”. W pamięci 
uważnych słuchaczy na długo pozostaną słowa refrenu jednego 
z zaśpiewanych utworów: „W imię przeszłych i przyszłych lat, 
ratujmy świat, ratujmy świat”.

Po występie młodzieży wójt gminy Ciepielów – Artur Szew-
czyk złożył podziękowania. Statuetkę orła otrzymali: Krzysztof 
Gembała – opiekun młodzieży z gimnazjum nr 1 w Lublińcu, 
Marian Berbesz – prezes stowarzyszenia Rodziny Wojskowej 
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, Witold Chojak – 
wiceprzewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie, Zygmunt Ja-
cek Jamka – prezes Klubu Jeździeckiego „Jamka”.

W dalszej części obchodów głos zabrał Krzysztof Sońta – 
poseł na sejm RP, który podkreślił, że nazwisko zobowiązuje go 
do budowania dumy tego rodu. Podziękował gorąco uczniom za 
występ. Zaprezentował ównież egzemplarz nowej książki autor-
stwa Marcina Dobronia pt. „Żołnierze »Ośki«” upamiętniającej 
siedemdziesiątą rocznicę powstania Batalionów Chłopskich.

Jako kolejny swoje krótkie przemówienie wygłosił poseł na 
Sejm RP – Czesław Czechyra. Podziękował on młodzieży i wy-
raził przekonanie, iż głęboko wierzy, że pamięć w narodzie nie 
zaginie.

Burmistrz miasta Lubliniec – Edward Maniura w swojej 
przemowie podkreślił, że po raz pierwszy przybył na uroczysto-
ści pod Dąbrową i dostrzega ich wyjątkowość. Następnie na ręce 
wójta Gminy Ciepielów złożył gratulacje i podarunek – „Pięć 
lublinieckich dukatów” wydanych z okazji IX Kongresu Miast. 



Mieszkańcom Ciepielowa i okolic życzył wszystkiego dobrego 
za pamięć o naszych wspólnych bohaterach.

Marian Berbesz wręczył gospodarzowi uroczystości w imie-
niu dowódcy pułku z Lublińca pamiątkowy ryngraf.

W dalszej części Obchodów 72 rocznicy Mordu Jeńców pod 
Dabrową nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów pod 
pomnikiem pomordowanych żołnierzy. Hołd poległym oddały 
delegacje władz gminy i powiatu, kombatanci, uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum, strażacy, przedstawiciele lasów 
państwowych, policja i osoby prywatne. Zostały zapalone sym-
boliczne znicze.

Kolejnym ważnym elementem uroczystości były pokazy 
grup rekonstrukcyjnych. Stały się one swoistą lekcją histo-
rii. Zaprezentowane wydarzenia i epizody przedstawiały fakty 
z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 r. oraz działalność Bata-
lionów Chłopskich.

Jako pierwszy przed oczami widzów ukazał się pułk polskich 
ułanów. Zaprezentował musztrę wojskową. Pięknie umunduro-
wani kawalerzyści, na wysmukłych, lśniących, rączych koni-
kach wyglądali wspaniale.

Po zniknięciu polskich ułanów w pobliskim lasku do uszu ze-
branych dotarły, płynące z głośników, słowa przemówienia Ste-
fana Starzyńskiego, odgłosy wyjącej syreny, huk samolotowych 
nalotów. Wprowadziły nas one w przerażająca atmosferę wojny 
i okupacji. Usłyszeliśmy komentarz prowadzącego – Krzyszto-
fa Górskiego, który podkreślił, że tragedia jaka spotkała Polskę 
1 września 1939 r. miała nie tylko znaczenie polityczne, ale był 
to również dramat poszczególnych ludzi – żołnierzy i cywilów, 
dzieci i matek, ojców i braci, którzy nigdy nie powrócili z wo-
jennej pożogi, a ich grobów trudno szukać. Wyraził on nadzieję, 
że zebrani pochylą się nad tajemnicą tamtych wydarzeń, a tym, 
którzy opisali ją na kartach historii, oddadzą hołd pamięci i sza-
cunku.

Nagle – na oczach widzów – został wyłamany biało – czer-
wony szlaban. Był to symboliczny znak faktu, że wojska nie-
mieckie przekroczyły granice naszego państwa. A więc wojna! – 

okrutna, bezlitosna, krwawa. Dzięki rekonstrukcji mogliśmy na 
kilka chwil przenieść się w tamte przerażające dziś do głębi cza-
sy terroru, walki, śmierci, nienawiści człowieka do człowieka. 
Pod bezchmurnym niebem września 2011 r. jak żywe stanęły 
nam przed oczami obrazy walk polskich żołnierzy z początków 
wojny1939 r. Jedną z takich tragicznych potyczek z niemieckim 
najeźdźcą stoczyli Polacy z 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 
z Lublińca. 8 września 1939 r., po rozegranej w lesie pod Dabro-
wą bitwie z przeważająca siłą militarną wroga, zostali jako jeń-
cy brutalnie rozstrzelani. Zginęło około 300 polskich żołnierzy.

W dalszej części przedstawienia obejrzeliśmy sceny przygo-
towania polskich żołnierzy do obrony, epizody z walk z niemiec-
kim okupantem, obrazy rozrachunku z ludnością cywilną – pa-
lenie chałup, rozstrzeliwanie mieszkańców wiosek. Mimo wielu 
poniesionych na froncie strat, Polacy walczyli dalej, a ludność 
cywilna nadal z nadzieją patrzyła na polskie wojsko. Kolejne 
fragmenty rekonstrukcji ukazały z jaką radością witano polskich 
żołnierzy, częstowano chlebem, mlekiem, opatrywano rany.

W tegorocznym przedstawieniu organizatorzy odnieśli się 
również do wydarzeń związanych z agresją na Polskę drugiego 
okupanta – Armii Czerwonej, która w nocy z 16 na 17 września 
1939 r. przekroczyła wschodnie granice naszego państwa. Ko-
mentujący podkreślił, że wobec drugiego agresora, skromne siły 
wyczerpanych oddziałów polskich nie były w stanie sprostać 



ławy, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Wilki” – 
Osiny, 22 Pułk Ułanów z Ciepielowa – Jacek Jamka, , młodzież 
z gimnazjum w Ciepielowie, która dosyć liczne zaangażowała 
się w przedstawienie oraz mieszkańcy gminy. Oddano honoro-
we salwy. Występujących pożegnano gromkimi brawami. Chęt-
ni mogli obejrzeć z bliska wóz pancerny – wz 34 – Fundacji 
Historii i Polskiej Broni Pancernej z Torunia lub udać się na żoł-
nierska grochówkę. 

Dobrze, że w codziennym zabieganiu, udało nam się chociaż 
w tym dniu, zatrzymać się na chwilę, by połączyć się więzami 
patriotyzmu z poległymi żołnierzami. To dzięki naszej pamięci 
stają się nieśmiertelni…

Danuta Wiktorowska, P G Ciepielów

obronie. W kolejnej odsłonie zostały więc ukazane sceny z so-
wietami i polskim oficerem, oddzielanie szeregowców od żoł-
nierzy wyższych rangą, sprawdzanie dokumentów, palenie ich, 
przygotowanie oficerów do rozstrzelania, walki z radzieckimi 
żołnierzami, bratanie się Rosjan z Niemcami – symbolizujące 
zdradziecki wobec Polaków Pakt Ribbentrop – Mołotow.

Wzruszająca była symboliczna scena wyjścia polskich żoł-
nierzy i cywilów z mgły oraz przejazd polskiego ułana z unie-
sioną wysoko polską flagą. 

W drugiej część rekonstrukcji mieliśmy możliwość obejrze-
nia scen obrazujących działalność Batalionów Chłopskich na na-
szym terenie. Jedna z nich przypomniała jak Jan Sońta rozbroił 
przybyłego do wsi Niemca za pomocą ośki od roweru. Kolejne 
ukazywały tworzenie się oddziałów BCh oraz okoliczne walki.

Na zakończenie pokazu przed oczami widzów zaprezento-
wały się wszystkie grupy rekonstrukcyjne: GRH „Gregor” – Pu-


