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Szanowni Państwo!
Pół roku 2012 już za nami. Wielkimi krokami zbliżamy się
do zakończenia wodociągowania całej naszej gminy, jednocześnie przystępując do nowych inwestycji związanych z gospodarką ściekową oraz budową dróg. W zakresie planów wydatków
budżetowych przed nami jeszcze dwa lata. Już teraz wspólnie
z radnymi podejmujemy decyzje, co i w jakiej kolejności będziemy wykonywać. Tworzymy właśnie plan zadań inwestycyjnych na lata 2013–2014. Czy to będzie przede wszystkim budowa dróg, czy też realizacja zadań związanych z gospodarką
ściekową pokażą najbliższe miesiące konsultacji społecznych.
Jedno możemy już zdradzić. Pierwszymi zadaniami jakie w tym
czasie będziemy realizować, to zadania z zakresu odnowy otoczenia kościołów w Ciepielowie i w Czerwonej. Obydwa zadania podobnie jak wcześniej wykonana odnowa centrum Wielgiego wraz z chodnikiem do cmentarza grzebalnego, wiążą się
z poprawą wizerunków zewnętrznych kościołów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i połączenia ich z cmentarzami grzebalnymi. Oczywiście dużo bardziej zaawansowany
jest projekt odnowy w Ciepielowie. Obecnie ciągle jest jeszcze
na etapie sprawdzania wniosku o dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niemniej jednak, obydwa
zadania zostaną z całą pewnością zrealizowane. Z doświadczenia wiemy (a zrealizowaliśmy już cztery tego typu unijne projekty), że pośpiech nie jest tutaj wskazany.
W ostatnich, przedwakacyjnych miesiącach na terenie gminy
odbyły się gminne uroczystości, między innymi Gminny Dzień
Strażaka w całości finansowany przez Urząd Gminy oraz nieobciążający naszych finansów koncert zespołów disco polo. Przez
ostatnie lata wszyscy przyzwyczailiśmy się do imprez bezpłatnych, niestety zorganizowanie większej imprezy wg przepisów
o imprezach masowych wymaga dodatkowych dość pokaźnych
środków (chociażby związanych z ochroną), dlatego też postanowiliśmy o organizacji imprezy z biletami. Formuła się sprawdziła. Było bezpiecznie, wszyscy ładnie się bawili, a w budżecie
zostało co najmniej dwadzieścia kilka tysięcy złotych, które przy
bezpłatnej „majówce z disco polo” musielibyśmy wydać. Mieszkańcy po ciężkiej pracy chcą się bawić, a w taki sposób można
połączyć miłe z pożytecznym, jednocześnie wykorzystując nasz
piękny stadion z pożytkiem dla wszystkich.
Bardzo ważnym osiągnięciem ostatnich tygodni, jest uzy-

99% ZWODOCIĄGOWANIA GMINY
Chcieć to móc! W tym roku jednocześnie prowadzimy budowę
pięciu sieci wodociągowych wraz z przyłączami dla miejscowości: Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas, Świesielice, Kawęczyn,
Ciepielów (ul. Sandomierska), Podolany i Borowiec. Trwają prace przygotowawcze na przysiółkach w miejscowości Gardzienice
Stare, Ciepielów ul. Witosa i Łaziska „Zamoście”. Łącznie w tym
roku wybudowanych zostanie ponad 52 km nowych sieci wodociągowych wraz z przyłączami. Woda popłynie do kolejnych 160
gospodarstw domowych na terenie gminy. Łącznie na ten cel w bu-
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Kierownik SPZOZ w Ciepielowie Tadeusz Rybus oraz Wójt Gminy Ciepielów Artur
Szewczyk po podpisaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie
Dziennego Ośrodka Fizjoterapii w Pcinie

skanie po dwóch latach starań kontraktowania świadczeń jakie
wykonujemy dla mieszkańców gminy w zakresie działalności
Dziennego Ośrodka Fizjoterapii w Pcinie. Cieszy fakt, że nasz
wspólny trud, ryzyko jaki podjęliśmy przy tworzeniu zakładu
fizjoterapii (nikt przecież nie gwarantował finansowania zakładu) doczekał się uznania i kontraktu na finansowanie w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak dobrze wyposażonym
obiektem fizjoterapii mogą pochwalić się nieliczne samorządy
w Polsce. Najważniejsze jednak, że mieszkańcy gminy bez kolejek (tak jak w przypadku skierowań do szpitala) nie muszą
czekać, lecz bezpośrednio po skierowaniu od lekarza rodzinnego mogą jak najszybciej rozpocząć niezbędne dla zdrowia zabiegi. Do pełni szczęścia, brakuje jeszcze zatrudnienie nowego
lekarza do ośrodka zdrowia w Bąkowej, ale z tym niestety jest
trudniej niż z podpisaniem nowego kontraktu z NFZ. Lekarzy
brakuje, miejmy jednak nadzieję, że na nasze ogłoszenia wkrótce ktoś odpowie i w ośrodku zdrowia w Bąkowej znowu na pełny etat zacznie przyjmować lekarz rodzinny.
Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

dżecie gminy w 2012 roku (w ramach środków własnych) wydatkujemy ponad 2,2 mln zł. Jedno z zadań wodociągowych, mianowicie
budowa sieci wodociągowej Świesielice – Kawęczyn objęte jest
wnioskiem unijny (w tej chwili trwa procedura oceny wniosku).
Łącznie na terenie naszej gminy od roku 2005, kiedy to rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej (wg ówczesnego stanu 11,8 km
sieci wodociągowej w całej gminie) – wybudowanych zostanie
ponad 240 kilometrów sieci wodociągowych, obejmując swym
zasięgiem wszystkie miejscowości gminne, nawet najdalej wysunięte przysiółki. Ponad 1 500 gospodarstw będzie podłączonych
do gminnej sieci.Całość wodociągowania, łącznie z budową nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Kunegundowie (zrealizowanej ze środków unijnych) będzie kosztowała ponad 11 mln
złotych. Czy w roku 2005 ktoś miał nadzieję na podłączenie
do gminnej sieci? Myślimy, że takich optymistów nie było
zbyt wielu. Dzisiaj można śmiało powiedzieć – marzenia się
spełniają, a konsekwentna praca, wspólne decyzje trzech kolejnych Rad Gminy, przynoszą wspaniałe rezultaty w postaci
ponad 240 km nowoczesnej sieci wodociągowej.
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Inwestycje gminne 2012
Budżet gminy na 2012 rok zakłada łączne wydatki w kwocie
16 396 502,62 zł, zaś dochody w kwocie 16 239 205,62 zł. Oznacza to, że wydamy mniej niż w ciągu roku wpłynie do gminnej
kasy. Jednocześnie tylko ze środków własnych (bez zewnętrznego dofinansowania) przeznaczamy na tegoroczne inwestycje
kwotę 2 361 491,00 zł. Kwota całkiem spora, a przecież może
jeszcze ulec zmianie w przypadku uzyskania dofinansowania
zewnętrznego, o które się ubiegamy przede wszystkim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zdecydowanie
na inwestycje wydatkujemy najwięcej spośród wszystkich gmin
powiatu lipskiego. Nasze działania w zakresie racjonalizacji
wydatków, zarówno oświatowych jak i funkcjonowania administracji przynoszą wymierne efekty w postaci nowych gminnych inwestycji. Gmina Ciepielów jest gminą, która inwestuje
w przyszłość, a hasło to przyświeca nam każdego dnia.

W zakresie budowy wodociągów:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bąkowa – Kochanów – Sajdy – Czarnolas. Inwestycję
wykonała firma P.H.U. INWOD, Roman Pacek z Lubartowa
za kwotę 939 720,00 zł. Budowa właśnie została zakończona.
W miesiącu lipcu nastąpią wymagane prawem odbiory techniczne. Do gminnej sieci wodociągowej podłączonych zostanie ponad 120 nowych gospodarstw domowych.
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Podolany. Wykonawcą inwestycji jest firma
P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek z Lubartowa, która realizuje zadanie za kwotę 153 076,03 zł. Także i ta inwestycja w momencie druku biuletynu została zakończona. Teraz
tylko próby wody, odbiory techniczne i woda popłynie do
kolejnych mieszkańców naszej gminy.
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Borowiec. Wykonawcą inwestycji jest firma

P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek z Lubartowa, która realizuje zadanie za kwotę 214 466,26 zł. Podobnie jak
w Podolanach, inwestycja została zakończona, czekamy na
akceptacje odbioru technicznego.
4. Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Ciepielów, ul. Sandomierska. Inwestycję
wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego SANITEX Wiesław Urynowicz z Łuczynowa za kwotę
63 541,02 zł. Najmniejsza z tegorocznych
inwestycji wodociągowych obejmująca
ulicę Sandomierską (po obu stornach do
stacji benzynowej), została jako pierwsza w całości zrealizowana, nastąpiły też
wszystkie odbiory techniczne.

5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Świesielice – Kawęczyn. Największa tegoroczna inwestycja, której wykonawcą jest firma P.H.U. INWOD,
Roman Pacek z Lubartowa za kwotę 765 306,00 zł, jest
w trakcie realizacji. Obecnie wykonywana jest główna
magistrala wodociągu wraz z przejściem pod rzeką Iłżanką.
6. Opracowanie dokumentacji technicznej i podkładów geodezyjnych dowodociągowania gminy
w miejscowościach; Ciepielów ul. Witosa, Stare
Gardzienice oraz Łaziska „Zamoście”. Projekt za
kwotę 50 000 zł już został wykonany, w tej chwili
oczekujemy na uzyskanie pozwolenia na budowę. Dowodociągowanie dotyczy przysiółków miejscowości,
w których w latach poprzednich nie wybudowano sieci. Aby zapewnić 100% zwodociągowania gminy wykonano
niezbędną dokumentację, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę niezwłocznie przystąpimy do zakończenia wodociągowania gminy.
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Informatyzacja i budowa społeczeństwa informacyjnego:

1. Realizacja projektu przyśpieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – zadanie w trakcie realizacji.
2. Realizacja projektu rozwój elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – w tym
256 666,00 zł stanowią środki pozyskane przez
gminę z dofinansowania unijnego, zaś udział własny gminy w roku 2010 – do obu realizowanych
projektów to kwota 21 465 zł – zadanie w trakcie
realizacji.

Ochrona środowiska:

1. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Wielgiem, Świesielice, Ciepielów, Łaziska, Chotyze, Kunegundów, Kałków „Piaski”,
Marianki „Kosów” oraz zmiana lokalizacji układów pomiarowych wg zaleceń Zakładu Energetycznego –
65 000 zł – zadanie
zostało w całości
zrealizowane.
2. Budowa oświetlenia ulicznego przy
drodze Ciepielów –
Wielgie. Za kwotę
14 000 zł wykonano
podkłady geodezyjne
i projekt techniczny ze wszystkimi
niezbędnymi uzgodnieniami (w tym
z konserwatorem
zabytków) – zadanie
zostało zrealizowane.

1. Opracowanie projektu technicznego oraz podkładów
geodezyjnych „Odnowa otoczenia kościoła parafialnego
w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”. Zadanie w kwocie 35 000 zł jest obecnie w trakcie
realizacji. Zgodnie z podpisaną umową zostanie wykonana
dokumentacja techniczna obejmująca przyszłą odnowę terenów przyległych do kościoła w Czerwonej, budowę parkingu
samochodowego, budowę chodników wraz ze skrzyżowaniem, ustawienie ławek, latarni parkowych, skalników oraz
drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego wraz z parkingiem przed cmentarzem.
2. Budowa monitoringu wizyjnego w Ciepielowie. Zadanie
za kwotę 43 500 zł, obejmuje wykonanie monitoringu, kamer wizyjnych w ilości 10 sztuk, które swoim zasięgiem
obejmą park oraz centrum Ciepielowa wraz z budynkiem
Urzędem Gminy. Obraz z kamer będzie nagrywany w cyklu

3. Opracowanie koncepcji rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciepielowie. Umowę na
kwotę 15 000 zł podpisano już w miesiącu
styczniu z terminem realizacji na czwarty
kwartał bieżącego roku. W ramach umowy
sporządzona zostanie koncepcja pełnej modernizacji gminnej oczyszczalni. Na jej podstawie w przyszłym roku wykonany zostanie projekt techniczny wraz z kosztorysem
na potrzeby złożenia
odpowiedniego wniosku na modernizację
oczyszczalni ze środków unijnych w kolejnym okresie dofinansowania Unii Europejskiej
to jest na lata 2014–
–2020.

24 godzinnym z wykorzystaniem przez Policję. Jakość obrazu ma zagwarantować pełną wykrywalność ewentualnych
sprawców wandalizmu w centrum Ciepielowa.
3. Budowa chodnika i siłowni zewnętrznej w parku w Ciepielowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja realizowana jest we współpracy z Kółkiem Rolniczym
w Ciepielowie, które współfinansuje realizację zadania własnymi środkami finansowymi w kwocie 12 650 zł. Łączny
koszt zadania to kwota 61 650 zł.
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Gospodarka komunalna:
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Będzie nas mniej?
Według danych opublikowanych przez
Główny Urząd Statystyczny do roku 2035 drastycznie zmniejszy się liczba mieszkańców naszego kraju. Po szczegółowej analizie przedstawionych danych, katastrofalnie przedstawia się
wizja liczby mieszkańców powiatu lipskiego.
Obecnie w całym powiecie mieszkają 35 292
osoby. Do roku 2035 liczba mieszkańców naszego powiatu spadnie do 27 467 osób. Spadek
największy w całym województwie mazowieckim, aż o minus 22,17%. Taki ogromny
spadek liczby mieszkańców, to bardzo zła wiadomość dla przyszłości nie tylko szkolnictwa
czy ochrony zdrowia, ale przede wszystkim dla
przyszłości powiatu.

Gminny dzień strażaka
Po raz pierwszy w naszej gminie obchodziliśmy gminny
dzień wszystkich strażaków. Uroczystości stanowiące podziękowanie za ofiarną służbę w obronie życia i mienia mieszkańców
gminy, połączone zostały z uroczystościami pięćdziesięciolecia
OSP w Bielanach, nadania jednostce sztandaru oraz poświęcenia
i oficjalnego przekazania zakupionego dla jednostki samochodu
pożarniczego. W uroczystościach udział wzięli między innymi:
druhowie strażacy z jednostek OSP w Bielanach, Antoniowa,
Ciepielowa, Bąkowej, Łazisk, Pawliczki, Marionowa, Nowej
Wsi, strażacy PSP w Lipsku na czele z komendantem powiatowym Januszem Szylarem oraz zastępcą komendanta Tomaszem Krzyczkowskim, prezes Zarządu Powiatowego ZOSPRP
w Lipsku Janusz Witczak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
Zbigniew Gołąbek, kierownik sekcji logistycznej Komendy Wojewódzkiej PSP Karol Ziętala, Józef Sykut komendant gminny
ZOSPRP w Ciepielowie, posłanka na Sejm RP Marzena Wróbel,
komendant powiatowy Policji w Lipsku Janusz Koziarski, kierownik Posterunku Policji w Ciepielowie Roman Nachyła, wicestarosta lipski Paweł Jędrszek, radni Rady Gminy w Ciepielowie
na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą,
sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Ciepielów,
fundatorzy sztandaru w osobach: Marzena Kominek, Agnieszka
i Mirosław Marzec, Andrzej Szczerba, Piotra Szczerba, Jerzy
Pawelczyk, Józef Gołębiowski, Krzysztof Gołębiowski, Stanisław Sokół, Iwona Wnukowska, Krystyna Borycka, Jan Ciszew-

ski, Marcin Burek, Eugeniusz Osuch, Kazimiera Majkowska,
Zygmunt Morgaś, Krystyna Nowotnik oraz mieszkańcy gminy.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w intencji wszystkich strażaków przez: księdza proboszcza parafii
w Czerwonej Mirosława Woźniaka, księdza kapelana strażaków
powiatu lipskiego dr. Krzysztofa Maja, kapelana honorowego
strażaków powiatu lipskiego Wiesława Ozdobę. W czasie Mszy
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Świętej księża poświęcili sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi Bielany oraz samochód strażacki zakupiony na
potrzeby jednostki OSP w Bielanach przez gminę Ciepielów.
Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa nastąpiły dalsze uroczystości. Fundatorzy sztandaru przekazali uroczyście
sztandar jednostce OSP w Bielanach, który jednocześnie został
odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie samochodu pożarniczego. Aktu przekazania samochodu dokonali
wspólnie wójt gminy Artur Szewczyk, przewodniczący Rady
Gminy Waldemar Czapla, Józef Sykut komendant gminny ZOSPRP w Ciepielowie, w asyście posłanki na Sejm RP Marzeny Wróbel,
komendanta powiatowego Janusza
Szylara, zastępcy komendanta Tomasza Krzyczkowskiego, prezes
zarządu powiatowego ZOSPRP Janusza Witczak i wiceprezesa zarządu
wojewódzkiego ZOSPRP Zbigniewa
Gołąbka.
Po przekazaniu samochodu prowadzący uroczystość młodszy kapitan Karol Ziętala oraz młodszy kapitan Waldemar Kominek odczytali
rozkazy o wręczeniu medali i odznaczeń. Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego woj. Mazowieckiego Uchwałą nr 5/2012 z dnia 6 marca
2012 r. nadało niżej wymienionym
osobom: ZŁOTY MEDAL „ZA
ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
Sałata Józef s. Henryka, Choroś Ireneusz s. Stanisława, Łyczak Henryk
s. Jacentego, SREBRNY MEDAL
„ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”: Szewczyk Artur
(wójt gminy Ciepielów), Gajos Marek s. Mariana. BRĄZOWY
MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”: Szymański
Marcin s. Jana, Sałata Łukasz s. Józefa, Wasek Zbigniew s. Sta-
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nisława, Niedziela Marek s. Eugeniusza, Małaczek Tomasz s.
Tadeusza. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Lipsku nadało dnia 6 marca 2012 r. ODZNAKĘ STRAŻAK
WZOROWY następującym druhom: Madejski Piotr s. Mariana,
Kaczmarski Marcin s. Jana, Wnukowski Konrad s. Ryszarda,
Niedziela Paweł s. Zbigniewa, Korczak Michał s. Józefa, Szwagierek Maciej s. Józefa. Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP
RP w Ciepielowie uchwałą nr 2/2012 z dnia 26 lutego 2012 roku

przyznało odznaki za wysługę 50 lat: Szymański Józef, Kaczmarski Feliks, Łyczak Marian, Sitek Tadeusz, za wysługę 35 lat:
Sałata Józef, Choroś Ireneusz, za wysługę 30 lat: Kaczmarski
Jan, Barszcz Damazy za wysługę 25 lat, Kominek Waldemar,
Gajos Marek, za wysługę 20 lat: Szymański
Jan.
Po wręczeniu odznaczeń historię jednostki OSP w Bielanach przedstawił wszystkim
zebranym druh Marcin Szymański. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach powstała
w 1960 roku. Pierwszymi założycielami
byli: Walenty Sitek, Józef Tuźnik, Feliks
Kaczmarski, Łyczak Marian. Mechanikiem
został Marian Łyczak u niego też był składowany sprzęt pożarniczy. Jednostka posiadała wtedy motopompę PO-3 i syrenę ręczną.
Do pożarów wyjeżdżała wozem konnym.
Dzięki zaangażowaniu zarządu w składzie:
Prezes – Sokół Stanisław, Naczelnik – Sitek Kazimierz, Skarbnik – Sitek Tadeusz,
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Sekretarz – Kaczmarski Feliks, Gospodarz – Łyczak Marian
oraz przychylności ówczesnego Naczelnika Gminy Pana Bogdana Czapli postawiono na placu szkolnym garaż metalowy a
następnie rozpoczęto budowę remizy w czynie społecznym, którą oddano do użytku wiosną 1986 roku. 17 lutego 1991 władze
przejął nowy młody zarząd w składzie: prezes – Andrzej Gajos,
wiceprezes – Jan Kaczmarski, Skarbnik – Waldemar Kominek,
sekretarz – Marek Brodowski, Gospodarz – Henryk Niedziela.

Celem nowego zarządu było ożywienie działalności statutowej jednostki. Wtedy pierwszy raz wzięto udział w zawodach
sportowo-pożarniczych, drużyna zajęła III miejsce. Od tej pory
jednostka zawsze uczestniczyła a nawet organizowała zawody
sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym. Przełomową datą
był rok 1992 kiedy to pozyskano pierwszy samochód pożarniczy STAR – A-25 GBM 2/8,
od tej pory jednostka nasza
jest typu S-1. W roku 1995
dobudowano do remizy boks
garażowy i powiększono
świetlicę likwidując stary
garaż. W 2000 roku pierwszy raz zajęliśmy I miejsce
w zawodach sportowo-pożarniczych w Chotczy. W 2006
roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach została
zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sadowym. W 2007
roku jednostka otrzymała od
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łaziskach nowszy samochód pożarniczy Star A-26P
GBAM2/8. W 2009 roku

drużyna nasza zajęła II miejsce na zawodach powiatowych. W 2010 roku
druhowie wyjeżdżali do działań powodziowych na terenie Gminy Chotcza.
Na podsumowaniu działań powodziowych otrzymaliśmy Pilarkę od Nadleśnictwa Zwoleń – Miodne. W 2011
roku drużyny: młodzieżowa chłopców
i drużyna seniorów zajęły I miejsca na
zawodach gminnych w Ciepielowie.
W tym też roku jednostka przesiadła
się z zabytkowego pojazdu pożarniczego do nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO FL6. Po zapoznaniu z
rysem historycznym 50-lecia jednostki OSP w Bielanach, przybyli goście wygłosili mowy okolicznościowe, w których przede
wszystkim zawarte były życzenia wszelkiej pomyślności i uznania dla ofiarnej służby strażaków.
W imieniu mieszkańców i władz gminy, głos zabrał wójt
gminy Artur Szewczyk:
Z okazji Gminnego Dnia Strażaka, w imieniu wszystkich

mieszkańców gminy Ciepielów pragnę przekazać słowa najwyższego uznania i podziękowania wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo wypełniają strażacką posługę niesienia pomocy, ratując życie, zdrowie i ludzkie mienie. Dziękujemy Wam
Druhny, Druhowie i Strażacy za wielkie zaangażowanie, godną
podziwu ofiarność, a także odwagę, upór i konsekwencję w obliczu wyzwań i licznych zagrożeń, z którymi nie szczędząc sił, a
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często i własnego zdrowia zmierzacie
się w codziennym działaniu. W imieniu
władz samorządowych oraz mieszkańców dziękuję Wam za wierną służbę.
Szanowni Państwo, niemniej pięknym
i wzruszającym momentem naszej uroczystości jest Jubileusz 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bielanach oraz uroczystość przekazania sztandaru ufundowanego przez
społeczeństwo Bielan i przekazania
samochodu pożarniczego zakupionego przy współpracy samorządu gminy Ciepielów i samorządu
województwa mazowieckiego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bielanach. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
pomaga ludziom już 50 lat. Ofiarność, trud, poświęcenie w
niesieniu pomocy ludziom na przestrzeni 50 lat zostają dzisiaj
uszanowane, docenione i wywyższone w symbolach sztandaru.
Honoruje On wszystkich druhów strażaków żyjących i zmarłych.
Jest też symbolem więzi pokoleń i pięknych wzniosłych tradycji
rycerzy spod znaku „Świętego Floriana”. Gratuluję tego wielkiego osiągnięcia. Gratuluję tym bardziej, iż jest to przede wszystkim wyraz uznania dla waszej ofiarności oddany przez samych
mieszkańców Bielan, co przecież przy niezbyt dużej wielkości

waszej miejscowości zasługuje na słowa wyjątkowego uznania.
Chylimy czoła przed 50-letnią historią Jednostki i jej członkami.
Chylimy czoła przed obecnymi członkami OSP w Bielanach, jej
Zarządem i Prezesem za ogromne zaangażowanie i działalność
ratowniczo-gaśniczą. Na strażaków z Bielan zawsze można liczyć. Dzisiaj przekazaliśmy Wam długo wyczekiwany przez Was
samochód pożarniczy. Zasłużyliście na niego Waszą postawą,
zaangażowaniem, ofiarnością w walce z pożarami i innymi
zdarzeniami w obronie mienia i życia ludzkiego. Przekazując
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samochód w wraz z całą Radą Gminy, która jednogłośnie zaaprobowała wydatkowanie z budżetu gminy środków na ten cel,
życzymy Wam zgodnego, mądrego i gospodarnego korzystania
zarówno z samochodu jak i remizy, która waszymi rękami, ale
za środki przekazane z budżetu gminy została w ostatnich tygodniach częściowo odnowiona. Samochód został zakupiony ze
środków Gminy Ciepielów w kwocie 69 988 zł oraz ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu
OSP 2011, w kwocie 50 000 zł. W tym miejscu składam serdeczne podziękowanie władzom samorządu województwa mazowieckiego za dofinansowanie zakupu. Szanowni Państwo!
Jednostce OSP w Bielanach życzę dalszego rozwoju, realizacji zamierzonych celów i satysfakcji z podejmowanych działań. Niech Święty Florian patron strażaków i Błogosławiony Jan Paweł II chronią Was
przed niebezpieczeństwem i dodają sił do pracy na
rzecz mieszkańców Gminy Ciepielów.
Niech poświęcony dzisiaj sztandar i samochód
pożarniczy służą wsi Bielany oraz całej naszej gminie, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
Przemówienia zakończył Wiceprezes jednostki
OSP w Bielanach Jan Kaczmarski, który podziękował wszystkim za pracę i pomoc w organizacji
uroczystości. Po zakończeniu części oficjalnej,
wszyscy bawili się na pikniku strażackim sfinansowanym przez Urząd Gminy. Część artystyczną rozpoczął występ przygotowany przez uczniów szkoły
podstawowej w Bąkowej. Były wiersze, przyśpiewki a także
pokaz młodych tancerzy break-dance. Po występie uczniów pod
kierownictwem dyrektora szkoły Anny Kozieł, swój program
jako gwiazda wieczoru przedstawił kabaret „Truteń” z Zakopanego. Górale bawili zebranych do przysłowiowych łez śmiechu.
Po kabarecie do białego rana przygrywał zespół „CDN”, a w
trakcie występów można było obejrzeć przygotowany przez
organizatorów pokaz sztucznych ogni i skosztować strażackiej
grochówki.
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VIII Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”
W Zespole Placówek Oświatowych w Ciepielowie odbył się
VIII Gminny Konkurs Ortograficzny. Patronat nad nim sprawował Wójt Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk, który był jednocześnie fundatorem nagród. Organizator konkursu to Publiczna
Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Rolę koordynatora w tej
dziedzinie pełniła pani wicedyrektor – Małgorzata Rusinowska. Do eliminacji przystąpiło 81 uczniów z kilku placówek:
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgiem oraz Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie.
Szkolni mistrzowie prezentowali się w galowych strojach dostojnie i elegancko. Podniosła atmosfera i wyjątkowy nastrój
udzieliły się wszystkim uczestnikom, biorącym udział w zmaganiach ortograficznych. Celem konkursu było budzenie wrażliwości na poprawność językową, która powinna być wizytówką
każdego wykształconego człowieka. Po uroczystym powitaniu
uczniowie otrzymali testy. W ich opracowaniu wzięły udział następujące panie: Małgorzata Rusinowska, Agnieszka Pietruszka,
Agnieszka Rolnik, Marta Balcerowska, Danuta Wiktorowska
i Jadwiga Broda. Zestawy zawierały urozmaicone zadania ortograficzne o wysokim stopniu trudności. Gdy uczniowie zakończyli pracę, zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Kulminacyjnym momentem dnia było ogłoszenie wyników. Na twarzach
zebranych uwidoczniło się napięcie i podekscytowanie. Przewodnicząca komisji konkursowej – pani Małgorzata Rusinowska – odczytała nazwiska zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych: KLASY II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
Kinga Siepietowska (PSP – Ciepielów) – I miejsce, Dominika Szwagierek (PSP – Wielgie) – II miejsce, Wiktoria Kosiór
(PSP – Ciepielów) – III miejsce; KLASY III: Paulina Góralska

Ulga dla przedsiębiorców na nowe inwestycje
Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie przyznania przedsiębiorcom z terenu gminy Ciepielów specjalnego zwolnienia
z podatku od nieruchomości w ramach tzw. pomocy de minimis.
Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de
minimis. Stanowi ona szczególną kategorię wsparcia przedsiębiorców udzielanego przez gminę w formie zwolnień z podatku
od nieruchomości udzielanych z tytułu realizacji nowych inwestycji, które jednocześnie tworzą nowe miejsca pracy. Pomoc

(PSP – Ciepielów) – I miejsce, Aleksandra Czapla (PSP – Wielgie) – II miejsce, Natalia Kozek (PSP – Ciepielów) – III miejsce; KLASY IV: Julia Kapciak (PSP – Ciepielów) – I miejsce,
Aleksandra Lasek (PSP – Ciepielów) – II miejsce, Weronika
Sałbut (PSP – Ciepielów) – III miejsce; KLASY V: Weronika Skoczylas (PSP – Ciepielów) – I miejsce, Katarzyna Wojciechowska (PSP – Ciepielów) – II miejsce, Jakub Grandos
(PSP – Ciepielów) – III miejsce; KLASY VI: Sandra Garbarczyk (PSP – Ciepielów) – I miejsce, Patrycja Pawelczyk
(PSP – Bąkowa) – II miejsce, Mateusz Gębka (PSP – Bąkowa) – III miejsce; w kategorii KLAS I–III GIMNAZJUM wyróżniono następujących uczniów: KLASY PIERWSZE: Sylwia
Wolszczak (Ia) – I miejsce, Sara Łojek (Ia) – II miejsce, Kaja
Balcerowska (Ib) – III miejsce; KLASY DRUGIE: Dominika
Jakubowicz (IIb) – I miejsce, Jakub Nowakowski (IIa) – II miejsce, Adrianna Marczak (IIb) – III miejsce; KLASY TRZECIE:
Karolina Wojciechowska (IIIa) – I miejsce; Monika Boroch
(IIIb) – II miejsce, Patrycja Wajs (IIIc) – III miejsce. Wójt wręczył zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom konkursu dyplomy oraz pięknie wydane książki, a także serdecznie gratulował
osiągnięć w zmaganiach ortograficznych.
Pod koniec uroczystości głos zabrała pani dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie – Elżbieta Giemza.
Podziękowała Panu Wójtowi za patronat nad konkursem, pani
Małgorzacie Rusinowskiej – za trud związany z jego organizacją, a także wszystkim nauczycielom – za wysiłek włożony
w przygotowanie uczestników do gminnych eliminacji. Konkurs cieszy się wciąż ogromną popularnością nie tylko z powodu
atrakcyjnych nagród. Uczniowie mają świadomość, że wyjątkowość wartości duchowych, ukazywanych w tekstach pisanych,
warto oddać w pięknej, bezbłędnej formie. Przyciąga ona czytelnika, budzi podziw i szacunek dla tych, którzy potrafią ująć
swoje myśli w sposób zgodny z normą językową.

polega na zwolnieniu z podatku
od nieruchomości tych przedsiębiorców, którzy na terenie naszej
gminy wykonają nowe inwestycje i jednocześnie zwiększą zatrudnienie. Zwolnienie może być
przyznane do 2 do 5 lat pod warunkiem zwiększenia w tym czasie zatrudnienia od dwóch do dziesięciu nowych pracowników.
Pełny tekst uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej:
bip.ciepielow.pl.
9
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Ostatni dowódca Batalionów Chłopskich odszedł na wieczną wartę
Pułkownik
Władysław
Owczarek ps. „Bula”, ostatni
dowódca Batalionów Chłopskich,
zamieszkały Chotyze, gmina Ciepielów. Urodzony w Chotyzach
27.06.1918 roku, żonaty, żona Helena, troje dzieci. Działacz ruchu
ludowego, partyzant, moralista.
Członek, Organizacji Związku
Żołnierzy BCH, Związku Sybiraków, Związku Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów RP
i byłych Więźniów Politycznych.
W okresie międzywojennym działacz młodzieżowy „Wici”. Do
Szkoły Powszechnej uczęszczał w Ciepielowie. W 1938 roku
wstąpił ochotniczo do Marynarki Wojennej w Pińsku, gdzie
na wodach Prypeci, pod granicą sowiecką pełnił na „Sierpniku” funkcję flagowego radiotelegrafisty. Po kapitulacji Polski
został wywieziony do obozu w Asintrofie pod Smoleńskiem,
następnie przekazany Niemcom. Ucieczka z pędzącego pocią-

gu doprowadziła go z powrotem w rodzinne strony. W latach
okupacji wojennej wychowawca chłopskich partyzantów. Jeden z organizatorów oddziału partyzanckiego „Ośka”, który
wszedł w skład Batalionów Chłopskich. Po śmierci swojego
brata, pełnił w nim funkcję zastępcy szefa sztabu do spraw
oświatowo-wychowawczych, będąc między innymi współautorem 12 przykazań partyzanta Batalionów Chłopskich. W czasie walk partyzanckich z niemieckim okupantem czynny uczestnik akcji zbrojnych.
Ostatni dowódca Batalionów Chłopskich.
Po wojnie zajął się działalnością oświatowo-wychowawczą. Organizator Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Sycynie, nauczyciel w szkole w Wielgiem, kierownik szkoły
w Łaziskach. Przede wszystkim jednak
niestrudzony społecznik na wielu polach,
angażujący się we wszystkie akcje związane z upamiętnieniem walk i męczeństwa
narodu polskiego na ziemiach subregionu
radomskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książki „Ludzka droga”. Udokumentował wiele faktów historycznych
z okresu II wojny światowej.
Pułkownik
Władysław
Owczarek
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ps. „Bula”, zmarł 29 maja 2012 roku, w wieku 94 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 maja w Ciepielowie, w którym
na znak żałoby wywieszono flagi z kirem. Pogrzeb rozpoczął się
o godzinie 12 Mszą Świętą, którą w intencji zmarłego odprawił
Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie ksiądz Stanisław Sławiński. W ostatniej drodze zmarłego,
uczestniczyli między innymi; rodzina, przedstawiciele władzy
państwowej oraz samorządowej, liczne poczty sztandarowe.
Członkowie organizacji kombatanckich, Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych, Policji, Związku Strzeleckiego,
placówek oświatowych. Bardzo dużą grupę stanowili mieszkańcy gminy Ciepielów, radni na czele z przewodniczącym Waldemarem Czaplą i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Witoldem
Chojakiem, sołtysi, sąsiedzi i przyjaciele zmarłego oraz uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych gminy Ciepielów.
Pogrzeb odbył się wg ceremonii wojskowej w asyście Kompanii
Honorowej i orkiestry dętej Wojska Polskiego.
W imieniu mieszkańców gminy, Pana Władysława Owczarka pożegnał wójt naszej gminy, w następujących słowach:
Szanowni Państwo, droga, pogrążona w smutku i bólu rodzino!
W imieniu własnym, ale przede wszystkim jako wójt gminy
Ciepielów w imieniu wszystkich naszych mieszkańców, przypadł
mi dziś smutny obowiązek ale i zaszczyt pożegnania śp. Władysława Owczarka. Człowieka wielkiego serca i charakteru,
osobę wybitną i legendarną, dla całej naszej lokalnej społeczności.
Świętej Pamięci Zmarły – Pułkownik, Żołnierz, Partyzant
Batalionów Chłopskich, Kawaler Krzyża Wojennego Virtuti Militarii, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyża Walecznych, Krzyża Batalionów Chłopskich, Medalu
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im Wincentego Witosa, odznaczony przez
Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Związek Sybiraków,
był człowiekiem, który podejmował się
zawsze zadań trudnych, wymagających
poświęcenia i wielkiego osobistego zaangażowania. Był wielkim społecznikiem,
dla którego nie było rzeczy niemożliwych,
pragnącym przede wszystkim codzienną
pracą służyć innym ludziom.
Dzięki Opatrzności i nieugiętej postawie przeżył II wojnę światową, najpierw
jako żołnierz Marynarki Wojennej, uczestnik Kampanii Wrześniowej i jeniec sowieckich i niemieckich obozów. W latach
okupacji walczył o Polskę jako żołnierz
Batalionów Chłopskich. Wychowawca
chłopskich partyzantów, współautor słynnych 12 przykazań Batalionów Chłopskich, które stały się jego
dewizą na całe życie. Jego życiowym credo, któremu był wierny
do dnia śmierci, to: „Trzeźwość, Uczciwość i Umiejętność”.
W czasie walk partyzanckich z niemieckim okupantem, zasłynął jako organizator i uczestnik akcji zbrojnych. Jedną z nich
było spektakularne rozbicie niemieckiego więzienia w Zwoleniu
i uwolnienie kilkudziesięciu Polaków. Ostatni do dnia dzisiejszego dowódca Batalionów Chłopskich.
Pan Władysław Owczarek, należał do pokolenia, które wychowane było w dwudziestoleciu niepodległej Rzeczypospolitej,
urodzony w Chotyzach, wyniósł z domu rodzinnego patriotyzm
i umiłowanie do mowy polskiej.
Jak wszyscy wiemy, znakomicie się nią posługiwał. Piórem
i słowem przekazywał prawdę o Polsce i jej historii. Obdarzony wybitnym talentem przekonywania do swoich racji, był osobą zawsze wzbudzającą zainteresowanie i reakcję słuchaczy.
W ostatnich latach uczestnik wielu spotkań z młodzieżą, podczas, których był żywym dowodem
historii Polski. Wszyscy znamy jego
słynne anegdoty, powiedzenia, chociażby o pogodzie „Zamówione jest
odgórnie, że nie będzie pochmurnie”
, życzenia przekazywane przy każdym nawet najmniejszym pożegnaniu „Kochanego zdrowia i rodzinnego szczęścia”.
Pan Władysław był Człowiekiem,
który swoim życiowym optymizmem
mógłby obdarzyć chyba wszystkich
nas uczestniczących w dzisiejszej
uroczystości pogrzebowej. Kiedy
2001 roku jechaliśmy do Warszawy
po odbiór dla niego Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
Pan Władysław, zadał mi pytanie,
a wówczas już miał 83 lata, „ile ja
mam lat?”, powiedziałem, że 29,
szybko skwitował, że jak on będzie
miał 100 lat, to ja będę miał aż 46.
Optymizm, uśmiech nigdy go nie
opuszczał.
To on zaszczepił w nas przywiązanie do kultywowania tradycji historycznej, chociażby do obchodów
rocznicowych mordu jeńców wojennych pod Dąbrową. Zaszczyt było

z nim współpracować, przy odnawianiu pomników, miejsc pamięci narodowej, których był inicjatorem.
W tym miejscu, pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby w tak, krótkim czasie zorganizować
uroczystości pogrzebowe. Dziękuję Związkowi Strzeleckiemu
z Lipska, przybyłym pocztom sztandarowym, Kompanii Honorowej i orkiestrze Wojska Polskiego, strażakom OSP i PSP, Policji, Organizacją: Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich,
Związku Sybiraków, Związku Emerytów i Rencistów, Związku
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, przedstawicielom władz samorządowych powiatu lipskiego i zwoleńskiego,
delegacją szkół. Dziękuję wam wszystkim uczestniczącym w dzisiejszych uroczystościach pogrzebowych.
Szanowni Państwo, już ostatnie słowo – gdy po jednym z pogrzebów na terenie gminy, na którym oczywiście Pan Władysław
jak zwykle pięknie przemawiał, spytałem się go, trochę żartem,
bo z panem Władysławem można było pożartować na wszystkie
tematy – „kto będzie przemawiał na
pogrzebach jak jego już zabraknie”,
szybko odparł, „a kto – pan panie
Wójcie”, więc korzystając z tego
upoważnienia, kończąc pożegnanie
naszego wspaniałego pana Władysława, przytoczę słowa z jego książki
„Ludzka Droga”, zmieniając tylko
nieznacznie zakończenie, będąc jednocześnie przekonany, że zmarły nie
miałby nic przeciwko temu.
Kieruję więc do Was wszystkich,
dzisiaj pogrążonych w żałobie jego
słowa, jakby powiedział Nasz Pan
Władysław, drodzy moi przyjaciele:
Tym wszystkim, którzy na ciężkiej i wyboistej drodze swojego życia,
ze stanu poczucia niższości, mają
honor i ambicje bycia Kimś – przez:
Trzeźwość, Uczciwość i Umiejętność – ku pożytkowi własnemu,
swoich rodzin i społeczeństwa,
a postanowili to sobie za Główny
Cel Swojego Życia, życie swoje poświęcam – Władysław Owczarek.
Panie Władysławie, zawsze pozostanie Pan w naszej pamięci,
w naszych myślach, w naszych sercach. Cześć Twojej Pamięci! – Artur
Szewczyk – wójt gminy Ciepielów.
11
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Najlepszy w województwie
W tegorocznych wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
rozegranych w ostrowskim Zespole Szkół
nr 1, wzięło udział ponad 260 uczniów z 34
powiatów województwa mazowieckiego.
Tylko trzech zawodników z każdej kategorii
wiekowej mogło reprezentować jeden powiat.
Laureaci lipskich zmagań OTWP w składzie:
Mikołaj Nowakowski – PSP w Ciepielowie,
Piotr Puton – PG w Jaworze Soleckim i Adrian Koniusz – ZSP
w Lipsku pod opieką kpt. Pawła Niewczasa i Piotra Nowakowskiego wyjechali do Ostrowi Mazowieckiej, aby stoczyć rywalizację z najlepszymi. Organizatorami sobotniego turnieju byli:
przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendy Wojewódzkiej

punkty i wyłonili osoby, które napisały najlepiej. O ostatecznym
wyniku miał jednak zadecydować drugi etap. Do finału jurorzy
zakwalifikowali dziewięciu najlepszych zawodników (po trzech
z każdej kategorii), którzy musieli udzielić odpowiedzi na trzy
wylosowane pytania. Zakres materiału w części ustnej obejmował zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz funkcjonowania Państwowej i Ochotniczej
Straży Pożarnej. W wyniku rozgrywek finałowych, w kategorii
szkół podstawowych: I miejsce – zdobył Mikołaj Nowakowski
z PSP w Ciepielowie.
Dyplomy oraz drobne upominki wręczono wszystkim uczestnikom eliminacji wojewódzkich, zaś zdobywcy pierwszych
trzech miejsc otrzymali cenne nagrody. Mikołaj Nowakowski
jako zwycięzca będzie reprezentował województwo mazowieckie w krajowym finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Wiśle. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Państwowej Straży Pożarnej, Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz przedstawiciele Delegatury Kuratorium
Oświaty w Ostrołęce. Po uroczystym otwarciu eliminacji,
przemówieniach gości i krótkim koncercie ostrowskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, uczestnicy turnieju przystąpili do
pierwszego etapu konkursu, który polegał na pisemnym rozwiązaniu testu zawierającego 30 pytań. Treści dotyczyły głównie
wiadomości na temat sprzętu pożarniczego, historii pożarnictwa i przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z uwagi
na rangę turnieju zawodnicy podzieleni byli na trzy kategorie
wiekowe i umiejscowieni zostali na różnych kondygnacjach budynku szkoły. Po części pisemnej można było odpocząć i odetchnąć podczas zwiedzania obozu jenieckiego w Komorowie.
W tym czasie członkowie komisji sprawdzali prace, zliczali

XII Edycja akcji „Góra Grosza”
W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie co roku odbywa się wiele akcji mających na celu niesienie pomocy bliźnim. Akcje
prowadzone są przez nauczycieli, którzy uczą
dzieci współczucia i otwartości na potrzeby
innych. Po raz kolejny dzieci z naszej szkoły
wzięły udział w XII edycji „Góry Grosza” zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji „Góra Grosza” było zebranie
funduszy na pomoc dzieciom wychowującym
się poza własną rodzinom, w tym na tworzenie
i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych,
12

rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów
dziecka. Jeszcze jednym bardzo ważnym celem
było uświadomienie naszym uczniom, że każda
drobna moneta może pomóc ich potrzebującemu koledze lub koleżance. Przez dwa tygodnie
wszystkie dzieci PSP w Ciepielowie wraz z rodzicami i swoimi nauczycielami z wielkim zaangażowaniem zbierały monety do skarbonek
stojących w ich salach. Po zakończonej akcji
zebrane „grosiki” zostały posegregowane według nominału i przeliczone. Akcja spotkała się
z dużym zainteresowaniem dzięki czemu zebraliśmy: 632 zł i 24 gr. Organizatorami zbiórki
pieniężnej w naszej szkole były: p. I. LeszczykKaca i p. K. Rucińska. Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w akcji „Góra Grosza”.
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Nowe władze związku gmin nad Iłżanką
Zgromadzenie Związku Gmin nad Iłżanką, dokonało wyboru nowych władz. Zgodnie ze Statutem Związku, poszczególne
gminy tworzące Związek dokonały wcześniej wyboru swoich
przedstawicieli do Zgromadzenia Związku. Naszą Gminę reprezentować będą: Witold Chojak (wiceprzewodniczący Rady
Gminy), Mariusz Borek (kierownik referatu Urzędu Gminy)
oraz Artur Szewczyk (wójt gminy). Zgromadzenie składa się
z dwunastu radnych po trzech radnych przedstawicieli Zgromadzenia z gmin Iłża, Kazanów, Ciepielów, Chotcza. Siedzibą
Związku jest Iłża, a sam Związek należy do najstarszych Związków samorządowych i działa od 1995 roku. Nowe zgromadzenie
odbyło już pierwsze posiedzenia, na którym dokonano wyboru
nowych władz, uchwalono nowy budżet, a także udzielono ab-

IV Turniej tenisa stołowego
W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie odbył się IV Turniej Tenisa Stołowego. Honorowy patronat
nad turniejem objął Wójt Gminy. W rozgrywkach wzięło udział
65 uczniów naszego gimnazjum i 32 uczniów szkoły podstawowej. Turniej rozegrano w trzech kategoriach: kategoria chłopcy, kategoria dziewczęta i gra deblowa chłopców i dziewcząt

w poszczególnych grupach wiekowych. W kategorii gimnazja
pierwsze miejsce w grze singlowej chłopców zajął Przemysław
Szarpak, drugie miejsce zajął Adrian Sulima a trzecie Patryk Łojek. Pierwsze miejsce w grze singlowej dziewcząt zajęła Klaudia
Zawadzka, drugie miejsce zajęła Izabela Główka a trzecie miejsce zajęła Kaja Balcerowska. W kategorii szkoła podstawowa
pierwsze miejsce w grze singlowej chłopców zajął Adrian Lasota, drugie miejsce zajął Mateusz Wajs zaś trzecie Krystian Łęcki. Pierwsze miejsce w grze
singlowej dziewcząt zajęła
Klaudia Sokół, drugie miejsce zajęła Sandra Garbarczyk zaś trzecie zajęła Aleksandra Szczodra; Dużym
zainteresowaniem cieszyły
się rozegrane po raz pierwszy gry deblowe w wyżej
wymienionych kategoriach.

Punkt informacyjno-konsultacyjny
Osoby i rodziny dotknięte problemem
alkoholowym zapraszamy do bezpłatnego
punktu
informacyjno-konsultacyjnego,
który jest czynny w każdy piątek w godz.
14.00–15.30 w Domu Ludowym w Wiel-

solutorium Zarządowi za rok 2011.
Przewodniczącym Zgromadzenia
został Burmistrz Miasta i Gminy
Iłża Andrzej Moskwa, zaś nowym
Prezesem Związku nasz wójt Artur Szewczyk. Do głównych zadań
Związku w roku 2012 należeć będzie przede wszystkim promocja walorów turystycznych doliny
rzeki Iłżanki oraz gmin wchodzących w skład Związku. Planuje
się przeprowadzenie rajdów turystycznych po szlakach rowerowych Związku, wydanie broszur dotyczących poprawy warunków w zakresie ochrony środowiska tj. posiadanych zasobów
wodnych i przyrodniczych. Planuje się również odnowienie tablic informacyjnych oraz oznaczeń turystycznych na szlakach
rowerowych.
Po zaciętej rywalizacji
w grupie starszej pierwsze
miejsce wywalczyła drużyna w składzie: Przemysław
Szarpak i Patryk Łojek –
wygrali wszystkie swoje
spotkania, na drugim miejscu uplasowała się drużyna
w składzie Patryk Niedziela i Łukasz Skoczylas, trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie Mateusz Siwiec i Patryk Sulima.
Dziewczęta także rywalizowały w grze deblowej emocji było
co nie miara. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna w składzie
Klaudia Zawadzka i Izabela Główka w grze finałowej pokonując
Kaję Balcerowską i Aleksandrę Kowalską, które zajęły drugie
miejsce, ostatnie trzecie miejsce promowane miejscem na podium zajęły Milena Mazurek i Martyna Rusinowska. W kategorii szkoła podstawowa w grze deblowej pierwsze miejsce zajęła
drużyna w składzie Mateusz Wężykowski i Hubert Rogoziński,
na drugim miejscu uplasowała się drużyna w składzie Hubert
Lasota i Mateusz Wajs a trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie Krystian Łęcki i Krystian Szwaja. Zaciętą rywalizację
oglądaliśmy podczas gier deblowych dziewcząt. O zajęciu poszczególnych miejsc decydowała dodatkowa tabela i małe zdobyte punkty. Pierwsze miejsce po przeliczeniu punktów zajęła
drużyna w składzie Klaudia sokół i Sandra Garbarczyk, drugie
drużyna w składzie Aleksandra Szczodra i Aleksandra Gębka
a trzecie miejsce zajęła drużyna Milena Maziarz i Roksana Gozdór. Wszyscy zwycięscy zostali nagrodzeni pucharami
i dyplomami ufundowanymi
przez Pana Wójta. Opiekunami turnieju byli Mirosław
Czapka, Krzysztof Balcerowski i Zbigniew Opalski.
Turniej dostarczył wszystkim uczestnikom niezapomnianych emocji i wrażeń.
giem. W punkcie prowadzone są działania na rzecz osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin oraz związanych
z przemocą w rodzinie. Zapewniamy
pełną anonimowość, udzielamy porad,
motywujemy do podjęcia leczenia.
Telefon informacyjny: 500-329-880
w godz. 16–20 PN–PT.
13
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Młodzież zapobiega pożarom
Organizowanie Turniejów Wiedzy Pożarniczej służy popularyzowaniu wśród młodzieży i dzieci znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru,
poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Tradycyjnie 16 lutego 2012 roku w PSP w Bąkowej odbył
się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież

zapobiega pożarom”. W tegorocznym konkursie podzielonym
na część pisemną (testową) oraz plastyczną w trzech grupach
wiekowych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz
gimnazjum z terenu gminy Ciepielów. Rywalizowano o nagrody
ufundowane przez Wójta Gminy oraz o udział w eliminacjach
powiatowych. Do udziału w turnieju zgłoszono 16 uczestników
z następujących szkół: PSP w Bąkowej, opiekun – Elżbieta Wajs,
ZPO w Ciepielowie, opiekunowie – Piotr Nowakowski i Miro-

14

sław Czapka. Turniej rozpoczęto o godz. 9.00. Pani dyrektor
PSP w Bąkowej Anna Kozieł dokonała otwarcia XXXV edycji
OTWP, uczniowie otrzymali testy i przystąpili do ich rozwiązywania. Nad powiatowym przebiegiem konkursu czuwali kap.
Paweł Niewczas z PSP w Lipsku oraz prezes OSP w Bąkowej
Ireneusz Jaworski. Honorowy patronat sprawował Wójt Gminy
Ciepielów Artur Szewczyk. Po trudnych zmaganiach odbył się
poczęstunek, który nieco rozładował napięcie przed ogłoszeniem
wyników. Turniej podsumował pan Artur Szewczyk Wójt Gminy, gratulując wszystkim uczestnikom ogromnej wiedzy, życzył
sukcesów na eliminacjach powiatowych. Uczniowie szkół podstawowych uplasowali się następująco: 1. Jakub Czapka, PSP
Ciepielów, 2. Mikołaj Nowakowski, PSP Ciepielów, 3. Dawid
Heda, PSP Ciepielów.
Najlepsi w gimnazjum
byli: 1. Dominik Kominek, 2. Michał Fijałkowski, 3. Norbert Marchewka.
Uczniowie ci wezmą udział w konkursie
powiatowym. Jednocześnie z turniejem Wiedzy
Pożarniczej odbyła się
XIV edycja Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego dla dzieci
i młodzieży pod hasłem
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas
widzą tak nas malują”.
Najlepsze okazały się prace następujących uczniów: I kategoria
wiekowa (6–8 lat): 1. Wiktoria Leszczyńska – PSP w Ciepielowie, 2. Bartłomiej Kwiecień – PSP w Wielgiem, 3. Marcel Matysiak – PSP w Bąkowej. II kategoria wiekowa (9–12 lat): 1. Sebastian Chmielewski – PSP w Bąkowej,
2. Bartłomiej Szmit – PSP w Ciepielowie,
3. Martyna Kwiecień – PSP w Ciepielowie. III kategoria wiekowa (13–16 lat):
1. Karolina Wojciechowska – PG w Ciepielowie, 2. Justyna Miller – PG w Ciepielowie, 3. Patrycja Górmińska – PG
w Ciepielowie.
Uczniowie wykonywali prace pod kierunkiem pań: Doroty Cichoń i Marzeny
Nowakowskiej. Na zakończenie turnieju
dyrektor szkoły Anna Kozieł w obecności uczestników, strażaków, opiekunów
złożyła podziękowania na ręce wójta
Artura Szewczyka za wieloletni patronat
nad Gminnym Konkursem Wiedzy Pożarniczej, po czym uczniowie wręczyli
pamiątkowy puchar.
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Konferencja „Bezpieczny Senior”
Na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, odbyła
się konferencja pod tytułem „Bezpieczny Senior”, zorganizowana
przez Komendę Powiatową Policji w Lipsku (Posterunek Policji
w Ciepielowie) oraz Urząd Gminy w Ciepielowie. W konferencji
uczestniczyli, jako prelegenci, przedstawiciele, między innymi
Posterunku Policji w Ciepielowie, Komendy Powiatowej Policji
w Lipsku, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Lipsku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku,
radomskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Warszawie. W konferencji wzięli udział sołtysi,
radni, a także seniorzy z terenu gminy Ciepielów.
Bezpieczny Senior to kampania informacyjna realizowana
w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. Jej głównym celem
jest zmniejszenie liczby przestępstw popełnionych na osobach
starszych, ochrona interesów konsumentów – seniorów i promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Konferencję otworzyli wspólnie Wójt Gminy oraz Kierownik Posterunku Policji w Ciepielowie Roman Nachyła. Witając zaproszonych gości oraz uczestników konferencji zwrócili
uwagę na konieczność podejmowania działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym, gdyż są one
szczególnie narażone na działalność różnego rodzaju grup przestępczych. W gminie Ciepielów jest 1339 osób powyżej 60 roku
życia. Są to niekiedy osoby niedołężne, zamieszkujące samotnie,
a właśnie takie osoby stają się ofiarami przestępców. Wszyscy
znamy metody przestępców, metoda na tzw. „wnuczka”, „hydraulika”, ofert sprzedaży, czy coraz bardziej popularna metoda
„na dotację unijną”, powodują, że ufne ludziom osoby starsze,
często chcąc pomóc, tracą dorobki swojego życia. „Przedstawiła się jako pielęgniarka. Miała do zaoferowania pas leczniczy.
Wykorzystując ufność starszej kobiety okradła ją”. „Dwoje starszych osób straciło kilkanaście tysięcy złotych, pożyczając je
pod zastaw, który okazał się oszustwem”. „Do 80-latki zadzwoniła kobieta podając się za jej córkę i prosząc o pieniądze, które
są jej niezbędne w tym momencie. 80-latka uwierzyła kobiecie
i straciła oszczędności życia” – to tylko kilka
spraw oszustw, wyłudzeń i kradzieży dokonanych na starszych osobach, którymi zajmują
się w ostatnim czasie policjanci. Analizując
zagadnienie związane bezpośrednio z przestępczością, gdzie poszkodowane są osoby starsze
obserwujemy, że związana z wiekiem seniorów
bezradność i samotność powoduje, że niekiedy ludzie ci stają się łatwym celem dla grup
przestępczych. Sprawcy nie zważają na status
społeczny swoich ofiar, wykorzystują ich łatwowierność, dobroć czy chęć pomocy innym
osobom.

Kampania „Bezpieczny Senior” to także działania informacyjne straży pożarnej. Jak uchronić się od pożaru, jak przeciwdziałać zaczadzeniu. To tylko kilka przykładów działań informacyjnych przekazanych przez lipskich strażaków seniorom
podczas konferencji. Dodatkowo informacje przekazane przez
pracowników Sanepidu, na temat szczepień, Państwowej Inspekcji Handlowej na temat dokonywanych zakupów, a w tym
możliwości zwrotu towarów w ramach reklamacji, sprawiły że
konferencja w bardzo dużym stopniu odpowiedziała na pytanie
„Co my wszyscy możemy zrobić aby do przestępstw na seniorach nie dochodziło”. Zadanie bardzo trudne, ale tylko dzięki
wspólnemu działaniu, pomocy sąsiedzkiej, zwracaniu uwagi
na problemy ludzi starszych, zintegrowanemu działaniu służb,
możliwe do zrealizowania, przeciwdziałania przestępstwom na
seniorach.
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Seniorze pamiętaj:
nie warto jest nosić przy sobie większej gotówki,
jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub dokonać innej transakcji bankowej, poproś zaufaną osobę, żeby Ci towarzyszyła
w drodze powrotnej z bankomatu, banku czy też poczty,
koniecznie naucz się na pamięć swojego numeru PIN do karty bankomatowej, nigdy nie miej napisanego tego numeru na
karteczce, która jest włożona do portfela lub kieszeni zazwyczaj obok karty bankomatowej,
nie pożyczaj pieniędzy osobom, które znasz tylko z widzenia,
lub deklarują, że chcą przekazać gotówkę twoim bliskim,
tam, gdzie panuje tłok – w tramwaju, autobusie, w markecie
i na rynku trzymajmy torbę przed sobą, zawsze zapiętą,
przebywając w szpitalu, wartościowe rzeczy zdawajmy do
depozytu, korzystajmy z automatu zamiast komórki,

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
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u fryzjera, w parku, na cmentarzu, w sklepie nie pozostawiajmy toreb lub siatek z pieniędzmi i dokumentami bez
nadzoru – nawet na chwilę,
wychodząc na zakupy miejmy przygotowane drobne pieniądze, tak aby nie wyjmować za każdym razem portfela,
Gdy jesteś w domu:
nie wpuszczaj obcych do mieszkania – nie znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów,
nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności,
nie reaguj poprzez bezmyślne otwieranie drzwi, na każdy
usłyszany dzwonek,
zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj się, kto za nimi stoi,
a w razie nawet najmniejszych wątpliwości nie otwieraj,
pracownicy urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają
swoją wizytę, a inkasenci mogą wystawione rachunki za
światło i gaz, zostawić w skrzynce pocztowej, nie wchodząc
do domu klienta,

nie ufaj obcym, nie wpuszczaj ich do klatki schodowej, nie
otwieraj obcym domofonu, wychodząc zamykaj drzwi do
klatki,
• utrzymuj więzi z sąsiadami najlepiej z tymi w młodszym
wieku, tacy sąsiedzi najczęściej służą swą pomocą ludziom
strasznym mieszkającym w ich otoczeniu, jak również są
pewnego rodzaju postrachem, dla potencjalnego oszusta,
• zawsze zamykaj po przyjściu do domu swoje drzwi wejściowe,
• postaraj się nie wychodzić z domu po zmroku, a jeżeli już
musisz to zabierz ze sobą osobę towarzyszącą,
• omijaj tereny źle lub wcale nieoświetlone, szczególnie niebezpiecznymi miejscami, są zawsze obrzeża miast, na których nie ma zabudowań, świadczących o obecności drugiego
człowieka.
Najpopularniejsze metody popełniania przestępstw na
seniorach:
• „na wnuczka” – sprawcy przeważnie dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec
lub siostrzenica. Tłumaczą „dziadkowi” lub „babci”, np. że
są w hipermarkecie i mają niepowtarzalną okazję zakupić
przedmiot w promocyjnej cenie lub znaleźli się w wyjątkowo
trudnej sytuacji życiowej np. wypadek drogowy. W związku
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z tym proszą o pożyczkę finansową. Oszuści
twierdzą, że nie mogą przyjechać po pieniądze - wysyłając po nie swojego dobrego znajomego lub kolegę. Po jakimś czasie znajomy
„wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary;
„na hydraulika” – oszuści podając się za fachowców wchodzą do domów. Kradną co popadnie, albo po prostu wyłudzają kilkaset złotych za usługę, której nie wykonali;
„na dotację” – w ostatnim czasie wiele słyszy
się o rozmaitych dotacjach unijnych. Wykorzystują to złodzieje. Podając się za urzędników proszą o uiszczenie „opłaty manipulacyjnej” albo wpłacenie „zaliczki” na poczet późniejszych korzyści;
„na urzędnika” – sprawcy podając się za urzędników państwowych wymyślają szereg historii, które pozwolą im
oszukać seniora. Może to być np. wymiana złotówek na euro

i konieczność spisania numerów banknotów powyżej 50 złotych, konieczność wykupu gruntu, na
którym został postawione mieszkanie poszkodowanego, itp. Doskonałą okazją dla oszustów jest
trwający obecnie spis powszechny. Podając się za
rachmistrzów mogą wejść do domu i spisać nasze
dane i wypytać o majątek, co może być przygotowaniem do późniejszej kradzieży.
Zazwyczaj to przez nieuwagę, ufność i nieostrożność można paść ofiarą oszustów, kieszonkowców i innych przestępców, a także stać się ofiarą kolizji
i wypadków drogowych oraz innych zdarzeń zagrażających
życiu, zdrowiu lub mieniu. Dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, być czujnym i rozsądnie
nieufnym w stosunku do obcych. Nie obawiać się powiadomić
o zagrożeniu policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

Po brąz na rowerze
Ustąp pierwszeństwa przejazdu, droga podporządkowana,
zakaz wjazdu… Każdy z nas wie, ile czasu pochłania nauczenie się przepisów ruchu drogowego. Po raz pierwszy sięgaliśmy
przecież po kodeks w latach młodości, przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową. Wiele trudu, wiele godzin zajmuje
zapamiętanie przepisów czy znaków drogowych. Trzej uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie – Michał Baryłkiewicz, Michał Fijałkowski i Kamil Pajączkowski – wykazują
w tej dziedzinie niezwykły talent, który pielęgnują pod bacznym
okiem swojego opiekuna – Krzysztofa Górskiego. Od wielu lat
startują w zawodach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i zajmują czołowe miejsca, czym godnie reprezentują swoją szkołę.
Jednak to czego dokonali Ci chłopcy parę dni temu, przeszło
nasze najśmielsze oczekiwania. Godziny czytania, dziesiątki kilometrów przejechane na rowerze doprowadziło ich nie tylko do
zwycięstwa w zawodach powiatowych w Lipsku (23 kwietnia
2012), czy zajęcia II zaszczytnego miejsca na szczeblu rejonowym w Radomiu (27 kwietnia 2012), które zapewniło awans do
eliminacji wojewódzkich, ale także do zdobycia historycznego
III miejsca w Warszawie (16 maja 2012). Aby stanąć na podium
nasi, uczniowie musieli wykazać się teoretyczną znajomością
przepisów ruchu drogowego i wykonać zadania praktyczne

X Jubileuszowego Turnieju Tenisa Stołowego
Z czterema medalami wrócili uczniowie PSP Bąkowa z Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się w Woli Soleckiej. Były
to już kolejne X jubileuszowe zawaody w tej dyscyplinie sportowej cieszącej się coraz większą popularnością w naszym regionie. W kategorii „żaków” złoty medal i piękny puchar wywalczyła Nachyła Natalia, medal srebrny Kaczmarska Aleksandra
oraz brązowy Nędzi Norbert. Miejsce czwarte zajął Strelke

z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo dobrze jeździli po miasteczku rowerowym, gdzie policjanci
obserwowali ich praktyczne umiejętności. Wzorowo pokonali
także rowerowy tor przeszkód. We wszystkich tych konkurencjach zajmowali czołowe lokaty. Ta godna podziwu postawa
i trud włożony w wielogodzinne treningi doprowadziły ich do
osiągnięcia tak wielkiego zwycięstwa. Gratulujemy Wam serdecznie, życzymy wielu takich sukcesów, a w przyszłym roku
kto wie… może i I miejsca w Warszawie.
Michał. W kategorii „młodzików” medal brązowy zdobyła Sitek Angelika. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Sobania
Karolina IV, Pawelczyk Patrycja V, Kaczmarska Emilia VII.
Chłopcy w tej kategorii wiekowej uzyskali następujące wyniki:
Wajs Wojciech zajął VII miejsce a Boniecki Dawid i Wajs
Tomasz IX. Niezaprzeczalne
walory zdrowotne sprawiły, że tenis stołowy zagościł
w naszej szkole. Ponadto
kształtuje osobowość, rodzi
osoby przebojowe odporne
psychicznie, potrafiące radzić
sobie w trudnych sytuacjach.
Stół pingpongowy i mała celuloidowa piłeczka mogą stać
się początkiem wielkiej, nie
tylko weekendowej przygody
z tenisem stołowym.
17
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Z poezją w Wielgiem
Gminna Biblioteka Publiczna Filia Biblioteczna w Wielgiem
zorganizowała spotkanie z poezją członków Koła Poezji NieOdkrytej „Szuflada”. Spotkanie odbyło się w lokalu Filii Biblioteki w Wielgiem.
W wiosennej scenerii, przy blasku świec rozbrzmiewały słowa poezji i dźwięki muzyki. Swoje utwory prezentowali: pani
Majka Sotowicz, pan Czesław Banaszczyk, pan Jan Kiraga.
O oprawę muzyczną zadbali panowie: Krzysztof Deja grający
na akordeonie i pan Stanisław Borecki grający na gitarze. Przeważała tematyka wiosenna ale nie zabrakło również utworów
o miłości. Były utwory żartobliwe, filuterne, osobiste ale i poważne skłaniające do refleksji i zadumy. Między innymi pan
Stanisław Borecki zaprezentował utwór pani Majki „Przyjdzie
miłość”, pochodzący z jej pierwszego tomiku „Słowa jak motyle”, do którego skomponował muzykę.

zostali zaproszeni do wspólnego śpiewu. Publiczność po każdym występie reagowała gromkimi brawami, nie kryjąc wzruszenia, rozbawienia czy zachwytu, zależnie od tematyki utworów. Na zakończenie spotkania w podziękowaniu za „poetycką
ucztę” artystom wręczono kwiaty. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni do rozmów w kuluarach przy filiżance herbaty
i słodkim poczęstunku.
Iwona Standowicz

Wystąpiła także miejscowa młodzież,
dziewczęta: Kasia, Asia, Ola i Milena, które zaprezentowały dwa utwory muzyczne.
W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli
goście. Publiczność nie pozostawała bierna.
Już na początku spotkania każdy z uczestników został zaopatrzony w tekst utworu autorstwa pana Stanisława Boreckiego
„Anielskie buty siedmiomilowe” i wszyscy

Fotoprzestroga

Wypadki do których doszło na drogach przebiegających przez gminę Ciepielów – KIEROWCO ZWOLNIJ – SZKODA ŻYCIA!
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Z pobytu Jacka Malczewskiego w Wielgiem
Jacek Malczewski w latach 1863–1871 przebywał w Wielgiem (gmina ciepielów) w majątku wuja Feliksa Karczewskiego, gdzie przez cztery lata wraz z kuzynami: Bronisławem,
Kazimierzem i Wacławem Karczewskimi oraz Karolem Potkańskim przygotowywał się do nauki w gimnazjum pod kierunkiem profesora Stawińskiego, a później Adolfa Dygasińskiego.
„Dziecinne lata moje spędzałem na wsi u wujka F. Synowie jego
byli moimi kolegami w nauce, a dom jego był drugim dla mnie

domem rodzinnym. Wspomnienia tych czasów mają dla mnie
najwięcej powabu i uroku. Umysł mój karmił się wtedy naturą
wsi polskiej i umiał powoli, patrząc codziennie, zrozumieć tę
okalającą mnie naturę, bo pod jej wrażeniami się urabiał. Okno
szkolnego pokoju naszego wychodziło na wielki gazon z kwiatami, który zamykała ściana drzew wielkich. Topole nadwiślańskie, olchy i wierzby płaczące tworzyły tę ścianę. Na prawo
staw zataczał półkole i rzeczką gubił się poza tą ścianą. Zawsze
nad zachodem słońca lubiłem siadywać na wprost tego widoku
i marzyłem o wszystkim i o niczym. Natura mnie całkiem absorbowała – rozpływałem się w niej. Jesienią zwłaszcza, gdy nastawały zachody krwawe i szmatami czerwone chmury, jak płomienie, goniły za znikającym słońcem, poza las siny – dziwnego
doznawałem wrażenia. Właśnie poza tą ścianą drzew, owo codzienne żegnanie światła z ziemią się odbywało. Drzewa wtedy
sylwetkowe i całkiem czarno odrysowywały się na purpurowym
niebie. Gałęzie najwyższych topoli szumiały szelestem na wpół
martwych liści – wierzba warkoczami poruszanymi od wiatru
falowała na ciemnym tle olchowych konarów. Z góry, z topól,
za powiewem silniejszym wiatru odrywały się trójkątnie liście
i z wolna – bujając – wahając się, niejako pławiąc się w wietrze
płaskością swoją złotą, spadały tłumnie na gazon na astrów rzędy, a inne silniej porwane uderzały o sino-białą ścianę dworu
i odtrącone od ścian spadały na ganek na moje nogi. Dziwna
mnie wtedy, jak dziecko, opanowywała tęsknota – jakieś przeczucia przyszłych kolei napełniały mi głowę. l dotychczas nawet
koleje mojego życia, życia
tego wypadki, zdając się być
urzeczywistnieniem myśli
tych moich dziecinnych
i marzeń. Uczyłem się pilnie, nauczyciele mnie lubili,
kuzyni kochali, wuj i babcia
różnicy żadnej między nami
nie robili, a dziwna rzecz
jednak, że dzieckiem czułem już wyższość moją nad
otoczeniem…
Nad tym stawem, na tym
ganku, moście i w tym dwo-

rze, co wapienną ścianą odrzyna się na tle drzew zielonych, spędziłem życie moje od lat trzynastu do siedemnastu. Nic dziwnego
że każda ścieżka, każdy kamyk, każdy kąt jest mi znany i drogi.
Różowe szkła dzieciństwa pozostały dla tego miejsca aż po dziś
dzień w moich oczach i przez nie tylko na nie patrzę… […] Nauczyciele się zmieniali, na koniec pan Dygasiński zawitał kilka
lat z okładem, ale bona nasza, szafarka stara Karolowa się nie
zmieniała. Pyszny był to typ i może jedyny. Sypialiśmy w jednej ogromnej sali, koło siebie mając łóżeczka. Karolowa w tej
samej sali mieszkała za przepierzeniem. Wstawała rano czyściła
nam ubrania i trzewiki, budziła, myła,
rozbierała i usypiała. Nadto była naszą
kucharką i nawet po
trochu rządziła nami
dobrocią i przywiązaniem, bo nas bardzo kochała i myją
nawzajem – nazywając ją Karolusia.
Mijały lata tygodnie i dnie, a ja uczyłem się i rysowałem w wolnych chwilach wszystko i wszystkich, rysunki chowałem starannie do szafki, układałem ołówki
i farby i szczyciłem moją rękę gipsową, co jak emblemat moich
uzdolnień koronowała w górze przybory malarskie. Przed rokiem byłem u Kazia, z sercem rozszerzonym pobiegłem do tej
szkoły naszej, do tej pustej, opuszczonej sali dziecięcej, aby się
przywitać ze staruszką. Zastałem ją zestarzałą bardzo, przygarbioną, w okularach, cerującą pończoch jak dawniej.
Poznała mnie i rozpłakała się serdecznie. Rzuciłem się w jej
objęcia i całowałem te suche, ordynarne ręce. I ja miałem łzy
w oczach. Cały ten dwór wielki zdał mi się pustką. Życie przebrzmiało i odleciało z niego na zawsze. Jedna istota, która w nim
została ta sama, była to droga Karolowa i ona mnie najwięcej
kochała w tym dworze, zawsze i jednako. Karolowa uścisnęła
mnie na pożegnanie, wskazała ręką na ścianę i ujrzałem moją
rękę gipsową. „Chowam ją na pamiątkę – mówiła – i modlę się
za Pana – za Jacusia zawsze, ocierając ją z kurzu”.
Więc ręka gipsowa została tylko z tych wspomnień, tych lat
młodych świadek. Jak sztuka nieśmiertelna przetrwała uczucia i węzły łączące ludzi i świeci białością bezczelną urągając
śmierci i zapomnieniu”.
Tekst wg książki: Adam Heydel: Jacek Malczewski: człowiek i artysta, Kraków 1933. Tekst wybrał Kazimierz Niedziela.
Zdjęcia z projektu realizowanego przez uczniów II gimnazjum
w Ciepielowie na temat pobytu Jacka Malczewskiego na naszej
ziemi.
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Ukończenie Wodociągu Bąkowa – Kochanów – Sajdy – Czarnolas
Przedostatnim z dużych wodociągów realizowanych w naszej gminie od 2005 roku jest budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami dla mieszkańców Bąkowej, Kochanowa, Sajdów
i Czarnolasu. Zakres prac obejmował wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: fi 110 mm – L = 8797 m,
fi 160 mm – L = 6695 m. Łączna długość sieci wodociągowej
wynosi 15 492 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: fi 40 mm – L = 4119 m, fi 50 mm – L = 47 m, fi 63 mm –
L = 7 m. Łączna długość przyłączy L = 4 173 m. W ramach prac
zostało wykonanych ponad 120 przyłączy do poszczególnych
posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostało 47 hydrantów
nadziemnych o średnicy nominalnej 80–100 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem.
Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami to 19 665 m.

Inwestycję w wyniku wcześniej przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego wykonała firma P.H.U.
INWOD, Roman Pacek z Lubartowa za kwotę 939 720,00 zł.
Prace związane z budową już ostały ukończone. W chwili obecnej trwają odbiory techniczne i badania fizykochemiczne wody.

Czym jest stalking?
Policja wyjaśnia i radzi. Uporczywe nękanie, ujmowane dotychczas w polskim prawie jako wykroczenie, aktualnie
uważane jest za przestępstwo. Do tej pory polski kodeks karny
nie znał definicji stalkingu, jednak w lutym br. wprowadzono
karalność takich. Nie każdy pokrzywdzony zdaje sobie jednak sprawę z tego, co grozi sprawcy. 6 czerwca 2011 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadziła
art. 190a: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby
jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega
karze pozbawienia wolności do 3 lat”. W przypadku,
gdy w odpowiedzi na działanie prześladującego pokrzywdzony targnie się na własne życie, stalker podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
Pojęcie stalkingu, oznaczające pierwotnie potajemne
skradanie się i osaczanie zwierzyny, która miała paść
ofiarą myśliwego, stało się określeniem uporczywego
naprzykrzania się drugiej osobie. Ustawodawcy rozu-

Mistrzostwa w Trójboju Lekkoatletycznym
W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbyły
się „Powiatowe zawody w trójboju lekkoatletycznym” dzieci
z rocznika 2001 i młodsi. W zawodach wzięło udział 44 uczniów
z czterech gmin powiatu Lipskiego reprezentowanych przez
PSP z Ciepielowa, Lipska, Sienna, Długowoli, Gozdawy i Jaworu Soleckiego. Zawody obejmowały trzy konkurencje tj. bieg
na 50 m, skok w dal i rzut piłeczką palantową, a suma wyników
uzyskanych w tych trzech konkurencjach decydowała o uzyskanym miejscu. Bardzo dobrze w/w wymienionych zawodach za20

mieją przez to, m.in.: uporczywe wydzwanianie (szczególnie
w nocy); wysyłanie listów, SMS-ów oraz e-maili; wręczanie lub
wysyłanie ofierze różnorakich niechcianych prezentów (od wulgarnych po te nieprzyzwoicie drogie); nieustające składanie propozycji spotkań o różnym charakterze i zaczepianie w miejscach
publicznych; śledzenie i podglądanie ofiary, robienie jej zdjęć
oraz przeszukiwanie jej rzeczy osobistych; poniżanie ofiary,
manipulowanie jej przyjaciółmi oraz bliskimi; szantaż emocjonalny; groźby i obelgi pod adresem ofiary. Wyżej opisane zachowania stają się w ostatnim czasie coraz bardziej powszechne. Ze
względu na bezradność poszkodowanych, ustanowiono nowy
przepis, który chronić ma wolność człowieka. W sytuacji, kiedy działania stalkera wzbudzają u ofiary poczucie zagrożenia,
na wniosek poszkodowanego może nastąpić ściganie
stalkingu. Sytuacje nękania zdarzają się nie tak rzadko, czego dowodem są wciąż nagłaśniane w mediach
przypadki zatrzymania stalkerów. Liczba zgłoszeń
przestępstw z pewnością będzie rosła w miarę wzrostu
świadomości potencjalnych ofiar. To z myślą o nękanych powstał nowy przepis chroniący wolność człowieka, do której ma prawo każdy z nas.

prezentowali się uczniowie z PSP
w Ciepielowie: w kategorii chłopców: I miejsce wywalczył Kacper Nowotnik z kl. IVb, III miejsce wywalczył Karol Choroś
z kl. IVb. W kategorii dziewcząt:
III miejsce zdobyła Julia Kapciak
z kl. IVa, IV miejsce Weronika
Sałbut z kl. IVb. Za przygotowanie
uczniów do zawodów i ich organizację odpowiedzialni byli Piotr
Nowakowski i Zbigniew Opalski.
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Dzień Ziemi
PSP w Bąkowej zorganizowała obchody Dnia Ziemi. Celem
akcji było promowanie właściwej postawy względem środowiska naturalnego.

Następnie uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli na
„sprzątanie świata”. Każda klasa wysprzątała wyznaczony teren
w okolicy szkoły. Mimo ogromnych ilości śmieci, jakimi mieszkańcy gminy bezmyślnie niszczą wizerunek naszej okolicy,
uczniom udało się przywrócić naturalne piękno naszej okolicy.
W związku z tym APELUJEMY do wszystkich: DBAJCIE
O NASZĄ ZIEMIĘ i SZANUJCIE PRACĘ WŁASNYCH
DZIECI!

Akcja rozpoczęła się apelem, podczas którego rozstrzygnięto
konkurs literacki „List do Ziemi”, konkurs plastyczny – plakat
„Nasza Ziemia”, konkurs na najciekawszą tabliczkę informacyjną z hasłem ekologicznym.

Mniejszy ale nie mniej ważny wodociąg w Podolanach
Już na ukończeniu znajdują się prace związane z budową
wodociągu w miejscowości Podolany. W tym miejscu, czytający zadają sobie pytanie jak to się stało, że w ogóle budujemy wodociąg w Podolanach? Przecież dookoła
lasy, a sama miejscowość ma bliżej do Sienna
niż do Ciepielowa. I tu mała niespodzianka, bo
w Podolanach wodociąg już jest. Działania naszego samorządu nastawione są na pełne 100%
zwodociągowanie gminy, a więc budujemy także tam gdzie nikt wcześniej nie przypuszczał
nawet myśli o możliwości podłączenia się do
gminnej sieci. Zakres prac budowy wodociągu

I Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w PSP w Bąkowej
W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbył się
I Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych. Celem konkursu
było przedstawienie przez dzieci z klas I–III inscenizacji wybranej baśni. Uczniowie ze szkół naszej gminy przyjechali do PSP
w Bąkowej aby pokazać swoje zdolności aktorskie. Mali aktorzy
doskonale prezentowali się na scenie, wcielając się w rolę znanych bohaterów literatury dziecięcej. Zobaczyć można było Jasia
i Małgosię, Kopciuszka, Zielonego Kapturka, czarownice, wilka
i wiele innych postaci. Dostarczyli widowni wiele emocji, było
dużo śmiechu i wzruszeń. Uczniowie ze wszystkich szkół pięknie się prezentowali na scenie śpiewając, tańcząc i grając swoje

w Podolanach obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: fi 110 mm – L = 3 789 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 3 789 m. Wykonanie przyłączy
wodociągowych o średnicach: fi 40 mm – L = 308 m. Łączna
długość przyłączy L = 308 m. Zostanie wykonanych 11 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej
sieci wykonanych zostanie 11 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych
wraz z ich oznakowaniem. Łączna długość
sieci wodociągowej z przyłączami to 4 097 m.
Inwestycję wykonuje firma P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek z Lubartowa za kwotę
153 076,03 zł.

role. W jury
zasiadła Pani
Maria „Majka” Sotowicz
członkini grupy poetyckiej
„Szuflada”
oraz Pani Ilona
Standowicz bibliotekarka.
Panie następująco podsumowały konkurs: I miejsce zdobyły dzieci z PSP wWielgiem, które wystawiły inscenizację baśni
„Jaś i Małgosia” pod kierunkiem Pani Zofii Pileckiej. II miejsce
przyznano ex aequo dwóm szkołom: PSP z Ciepielowa, której
uczniowie wystawili inscenizację baśni „Zielony Kapturek” pod
kierunkiem Pani Małgorzaty Rusinowskiej i Pani Małgorzaty
Kominek oraz PSP z Bąkowej, której uczniowie zaprezentowali
inscenizację baśni „Kopciuszek” pod kierunkiem Pani Katarzyny Jaworskiej-Pańczyk. Najlepszą aktorką konkursu została wybrana uczennica z PSP w Bąkowej Natalia Chmielewskia, która wcieliła się w rolę Kopciuszka. Puchary i dyplomy wręczył
uczestnikom Wójt Gminy Ciepielów.
Impreza teatralna wszystkim się podobała i będzie kontynuowana w przyszłości.
21

Nasza Gmina – nr 53–54 /styczeń–czerwiec 2012/

Absolutorium za 2011
Podczas
dwudziestej
sesji Rady Gminy w dniu
27 czerwca br. Rada Gminy
udzieliła wójtowi absolutorium za 2011 rok. Głosowanie w sprawie udzielenia
absolutorium poprzedziła
przewidziana prawem procedura absolutoryjna, w ramach której między innymi
radni zapoznali się z przedstawiony sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przed-

stawionym sprawozdaniem finansowym za 2011 rok. Następnie
radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za
2011 rok, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wyrażonym we
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu
wykonania budżetu za 2011 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Po wysłuchaniu
wszystkich opinii, przeprowadzeniu dyskusji podjęto uchwałę
wyrażającą akceptację Rady Gminy co do prawidłowości realizacji budżetu w roku ubiegłym. Na sesji również zatwierdzono
sprawozdanie finansowe za 2011 roku – rachunek zysków i strat
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe Instytucji
Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zadanie dla Asa
W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbył się
VI Gminny Konkurs Matematyczny Zadań Tekstowych – „Zadanie dla Asa”. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy
Ciepielów. Inicjatorem i głównym organizatorem gminnego
konkursu matematycznego był pan Krzysztof Musielewicz – nauczyciel matematyki z PSP w Ciepielowie. Konkurs odbył się
w trzech kategoriach wiekowych. W etapie gminnym wzięli
udział najlepsi uczniowie szkół podstawowych klas IV–VI wyłonieni po etapie szkolnym. W konkursie uczestniczyło udział
27 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Musielewicz – przewodniczący, Alina Nizińska, Elżbieta Wajs wy-

Na sandomierskiej już płynie woda
Pierwszym i zarazem najmniejszym zadaniem wodociągowym, który nasza gmina już zakończyła, była budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciepielów
ulica Sandomierska. Zakres prac obejmował wykonanie sieci
wodociągowej o następujących średnicach rur: fi 110 mm –
L = 1170,5 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi
1170,5 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: fi 40 mm – L = 201 m, fi 50 mm – L = 5 m. Łączna długość przyłączy L = 206 m. Zostało wykonanych 8 przyłączy
do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych
zostało także 5 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych
wraz z ich oznakowaniem. Łączna długość sieci wodocią22

łoniła najlepszych „Asów”. Laureaci VI Gminnego Konkursu
Matematycznego „Zadanie dla Asa”:
Klasa IV: I miejsce – Daria Kozieł PSP
Ciepielów, II miejsce – Aleksandra Lasek PSP
Ciepielów, III miejsce – Szymon Pstrąg PSP
Ciepielów. Klasa V: I miejsce – Jakub Grandos
PSP Ciepielów, II miejsce – Aleksandra Zięba
PSP Bąkowa, III miejsce – Weronika Skoczylas
PSP Ciepielów. Klasa VI: I miejsce – Sandra
Garbarczyk PSP Ciepielów, II miejsce – Wojciech Wajs PSP Bąkowa, III miejsce – Patrycja
Pawelczyk PSP Bąkowa.
Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe –
niespodzianki, ufundowane przez pana wójta,
któremu za wieloletni patronat nad konkursem
i przekazane nagrody serdecznie dziękujemy.

gowej z przyłączami to 1376 m. Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego SANITEX Wiesław
Urynowicz z Łuczynowa za kwotę 63 541,02 zł. Inwestycja została odebrana przez komisję powołaną do tego celu przez wójta
gminy. Zarówno straż pożarna, jak i pracownicy urzędu gminy
i sanepidu zgodnie odebrali inwestycję.

Nasza Gmina – 53–54 /styczeń–czerwiec 2012/

Policyjny turniej piłkarski
W turnieju piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego
Policji i Przewodniczącego Terenowego Zarządu NSZZ Policjantów w Lipsku wzięło udział 73 funkcjonariuszy reprezentujących komendy policji z trzech województw – mazowieckiego,
świętokrzyskiego i lubelskiego. Honorowy patronat nad imprezą objął Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Marek Świszcz. W turnieju zmierzyło się
7 drużyn reprezentujących min. Komendę Wojewódzką Policji
z siedzibą w Radomiu i komendy powiatowe z Kozienic, Zwolenia, Szydłowca, Ostrowca Świętokrzyskiego (świętokrzyskie)
Opola Lubelskiego (lubelskie) i Lipska. Organizatorem turnieju Komendant Powiatowy Policji insp. Janusz Koziarski i asp.
Roman Nachyła Przewodniczący Zarządu Tetrenowego NSZZ
Policjantów przy KPP Lipsko. Po kilkugodzinnych zmaganiach
i dającej się we znaki słonecznej aurze, wyłoniono ze strefy grupowej cztery drużyny, które przystąpiły do fazy półfinałowej.
W niej zmierzyły się mundurowi z Kozienic i Opola Lubelskiego. Mecz zakończył się remisem 1:1. Rzuty karne rozstrzygnęły
o tym, kto wygrał tą rozgrywkę z korzyścią (2:0) dla funkcjonariuszy z Lubelszczyzny, którzy tym samym, zapewnili sobie
grę w finale. W drugim pojedynku „niebiescy” z Lipska pokonali 3:1 zespół z komendy wojewódzkiej i nie przegrywając żadnego meczu,
dotarli także do finału. O trzecie miejsce
zagrali po raz drugi w tym turnieju, policjanci z KWP Radom i KPP Kozienice.
Tym razem, bez żadnych złudzeń, lepszym zespołem okazali się funkcjonariusze z „wojewódzkiej” wygrywając 3:0.
Trzynastym i zarazem ostatnim meczem
turnieju, okazała się rozgrywka finałowa
pomiędzy drużynami z Lipska i Opola
Lubelskiego. Walka na boisku trwała do ostatniego gwizdka
prowadzących to spotkanie pary sędziów – Jarosława Putona
i Marka Szewczyka. Zgromadzona widownia uczniów z gimnazjum, gości i kolegów policjantów, nagradzała zawodników
gromkimi brawami za ogromne zaangażowanie i poświęcenie
oraz wspaniale przeprowadzone akcje podbramkowe. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 na korzyść „niebieskich” z Lipska.
Klasyfikacja generalna: I miejsce KPP Lipsko (Konrad Rusin,
Karol Mazurkiewicz, Artur Rożek, Marek Skorupa, Tomasz
Bąk, Jan Wiśniewski, Piotr Kobylski, Jerzy Mierzejewski, Mirosław Rybak, Andrzej Adach). II miejsce KPP Opole Lubelskiego
(Marek Mendyka, Paweł Kozak, Łukasz Szafran, Artur Kozak,
Artur Czapla, Marcin Solisz, Paweł Kocoń, Grzegorz Pluta, Marek Samonek). III miejsce KWP zs. w Radomiu (Paweł Płatos,
Rafał Skórnicki, Paweł Suwała, Albert Zaręba, Sergiusz Tolik,

Nasza zwycięska drużyna z Komendy Powiatowej w Lipsku

Mariusz Kiepas, Andrzej Wroński, Krzysztof Bielecki, Krzysztof Mikołajczyk, Artur Bukowski, Robert Kutkowski, Dariusz
Kozora). IV miejsce KPP Kozienice (Gerard Łodziński, Grzegorz Ambrodziewicz, Jarosław Pikulski,Konrad Włodarczyk,
Tadeusz Strzelczyk, Dawid Jałoszyński, Tomasz Hołuń, Karol
Jaroszek, Piotr Przerwa, Marek Czyż, Mariusz Warmijak, Ignacy Giza). V miejsce KPP Ostrowiec Świętokrzyski (Marcin Rosiak, Mariusz Frejlich, Radosław Wójcik, Przemysław Pobrdyn,
Andrzej Wolak, Krzysztof Grabowski, Wojciech Krzemiński,
Paweł Bednarski, Andrzej Iwoła, Artur Rafalski). VI miejsce
KPP Szydłowiec (Radosław Świerczyński, Tomasz Bredłowski,
Grzegorz Sobierajski, Artur Środa, Piotr
Karczewski, Piotr Szcześniak, Przemysław Jakimiak, Przemysław Durlik, Ireneusz Skalski, Zbigniew Sobieczajski).
VII miejsce KPP Zwoleń (Ireneusz Piasek, Tomasz Kowalski, Michał Różnik,
Piotr Kołacz, Jacek Szarpak, Michał Skowiński, Marcin Gregla, Daniel Wójtowicz, Łukasz Kupidura). Za najlepszego
golkipera uznano Gerarda Łodzińskiego
z KPP Kozienice, który obronił dwa rzuty karne, a najlepszym „snajperem” został Artur Rożek z KPP
Lipsko, strzelając w całym turnieju 12 goli. Uroczystego wręczenia pucharów, upominków i dyplomów kapitanom drużyn
oraz wyróżnionym piłkarzom dokonali między innymi: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.
insp. Marek Świszcz, Starosta Lipski Roman Ochyński i insp.
Janusz Koziarski, Komendant lipskiej Policji oraz Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów, który wspomógł organizację tegorocznego turnieju. Zastępca MKWP mł. insp. Marek Świszcz
bardzo wysoko ocenił przygotowanie funkcjonariuszy pod kątem sprawności fizycznej, ale także na płaszczyźnie współpracy i wymiany wspólnych doświadczeń komend powiatowych
z trzech województw sąsiadujących ze sobą. Jak podkreślił, to
także doskonała lekcja dla młodzieży, która mogła kibicować
i oglądać wspaniałe widowisko.
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Dzień dziecka
W piękny czwartkowy poranek uśmiech zawitał na twarzach
wszystkich uczniów, zebranych na placu szkolnym. Rozpoczynała się bowiem długo oczekiwana i przełożona z powodu niekorzystnej pogody – impreza z okazji Dnia Dziecka. Pani Dyrektor
Elżbieta Giemza, powitała wszystkich zebranych, wśród których znaleźli się przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele,
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie oraz zaproszeni uczniowie klas 0–III z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wielgiem wraz z opiekunami. Pani dyrektor złożyła życzenia
wszystkim dzieciom z okazji ich święta. Następnie pani vicedyrektor Małgorzata Rusinowska zapoznała wszystkich z ostatnimi
osiągnięciami w szkolnych konkursach oraz przedstawiła plan
dzisiejszej imprezy. Wielką popularnością cieszyły się eliminacje plastyczne: „Projekt polskiego banknotu EURO” (kl. I–III)
oraz „Moneta okolicznościowa” (kl. IV–VI). Oba konkursy były
sponsorowane przez Bank Spółdzielczy w Zwoleniu. Laureaci
otrzymali nagrody pieniężne, a pozostali uczestnicy – ciekawe
upominki. Rozstrzygnięty został również konkurs związany tematycznie z patronem szkoły – „Życie i działalność dr M. Papuzińskiego”. Nagrody zostały ufundowane przez Samorząd
Uczniowski i Radę Rodziców. Miłym prezentem dla dzieci były
również akcesoria sportowe, zakupione za kwotę 300 zł, przekazaną przez firmę „Polisa – Życie”, w której ubezpieczeni są
uczniowie. Upominki te będą wykorzystane w czasie lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć świetlicowych kl. I–VI.

li w rozgrywkach sportowych na szkolnych boiskach. Emocje
rozbudzały również kibicujące dzieci, które wprowadziły do
szkoły atmosferę rywalizacji EURO 2012. Barwy narodowe
pojawiły się na pomalowanych twarzach, a także były cechą
charakterystyczną wszystkich gadżetów: peruk, szalików, które
pomagały w wyrażaniu uczuć. Najbardziej zaangażowani kibice
mogli wziąć udział w konkursach związanych z rozpoczętymi
mistrzostwami EURO 2012, wykazać się wiedzą teoretyczną
oraz możliwościami wokalnymi. Aby utrzymać atmosferę wrażeń muzycznych, pod koniec uroczystości została zorganizowana dyskoteka. Wszystkie wymienione atrakcje przygotowali
nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie,
dbając o to, aby w tym szczególnym dniu każde dziecko czuło
się wyjątkowo szczęśliwe. W organizacji imprezy pomogła Rada
Rodziców, sponsorując zabawy na urządzeniach rekreacyjnych,
a także poczęstunek w postaci pieczonych kiełbasek. Spotkanie
służyło wzajemnej integracji różnych środowisk: uczniów z sąsiadujących ze sobą placówek, rodziców, nauczycieli. Pomogło
w wymianie doświadczeń, pomysłów, a także świadczyło o dobrej współpracy wielu ludzi, których głównym celem jest dobro
dzieci.

Ogłoszenie

Po części oficjalnej rozpoczęła się emocjonująca zabawa.
Firma „Usługi rozrywkowe dla dzieci” pana Piotra Siwca zaproponowała atrakcyjne możliwości spędzania czasu na zjeżdżalni „Kogut”, trampolinie oraz skakańcu. Każde dziecko mogło wybrać sobie takie formy rekreacji, które najbardziej lubi.
Uczniowie klas młodszych chętnie wykonywali ogromne rysunki scenek baśniowych, ich starsi koledzy z zapałem uczestniczy-

Rowerami do Miejsc Pamięci Narodowej
3 Drużyna Harcerska z Wielgiego jeździ rowerami do Miejsc
Pamięci Narodowej. W bieżącym roku odwiedziła Dąbrowę,
Ciepielów Górki, gdzie ekspedycja SS wymordowała w czasie
drugiej wojny światowej ponad 600 Polaków, Żydów i Romów;
miejsce pochówku Jana Olejnika – żołnierza września 1939 r.
rozstrzelanego przez Niemców w Mariankach; Miejsce Pamięci
Narodowej w lesie za Kazanowem, przy drodze do Kroczowa,
24

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Ciepielowie zatrudni lekarza internistę lub lekarza rodzinnego
do pracy w Ośrodku Zdrowia Filii
w Bąkowej. Oferujemy dobre warunki
płacowe oraz mieszkanie. Więcej informacji pod nr telefonu
483 788 011.
gdzie spoczywa 16 Polaków i 16 Żydów rozstrzelanych przez
hitlerowców w ramach
odpowiedzialności zbiorowej. W mogile tej pochowany jest Józef Pyrgiel – kierownik szkoły
z Łazisk, dwóch braci
Wójtowiczów z Wielgiego i Józef Szarpak z Borowca.
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Największy wodociąg budujemy dla mieszkańców
Świesielic i Kawęczyna
Ostatnim dużym wodociągiem, tzw. „20”, chodzi oczywiście o liczbę kilometrów budowanego
wodociągu jest budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami dla mieszkańców Świesielic i Kawęczyn. W samych
Świesielicach z uwagi na rozległość położenia miejscowości, jest to
już drugi etap budowy wodociągu. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: fi 110 mm –
L = 13 453 m, fi 160 mm – L = 2579 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 16 032 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych
o średnicach: fi 40 mm – L = 3928 m. Łączna długość przyłączy
L = 3928 m. Zostanie wykonanych około 92 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 41 hydrantów
nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem. Łączna długość
sieci wodociągowej z przyłączami to 19 960 m. Inwestycję wykonuje firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego: P.H.U. IN-

WOD, Roman Pacek z Lubartowa za kwotę
765 306,00 zł. Budowa wodociągu realizowana
jest w ramach środków własnych gminy Ciepielów. Na budowę wodociągu złożyliśmy wniosek o unijne dofinansowanie w ramach środków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–
–2013. Wniosek jest obecnie w fazie rozpatrywania.

Nowy przewodnik rowerowy Związku Gmin nad Iłżanką
Specjalnie przed wakacjami dla wszystkich odwiedzających nas turystów, a także mieszkańców gminy, Związek Gmin na Iłżanką wydał nowy przewodnik po szlakach rowerowych. Jest to kontynuacja wydanego sześć lat temu przewodnika. Pozycja
ta, cieszyła się wówczas takim zainteresowaniem, że w gminach wchodzących skład
Związku nie pozostał żaden egzemplarz. W nowym przewodniku zaproponowaliśmy
sześć tras rowerowych. Dwie po szlakach całego Związku (przypomnijmy że jest ich
ponad 260 km.) i po jednej na terenie każdej gminy. Każdy turysta odwiedzający nasze
tereny znajdzie w przewodniku coś dla siebie. Zachęcamy wszystkich do aktywnego
spędzania czasu z naszym przewodnikiem, atrakcji na trasie z pewnością nie zabraknie. Przewodnik zostanie dołączony do niniejszego wydania biuletynu, dostępny będzie
również w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie. Życzymy udanych wycieczek
rowerowych
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Pokaż język
Już po raz siódmy w naszej gminie odbył się konkurs języka
angielskiego „Pokaż język” organizowany przez PSP w Bąkowej. Corocznie patronat nad konkursem obejmuje Wójt gminy
sponsorując nagrody i dyplomy.
W tym roku startowało 75 uczestników: 45 ze szkół podstawowych oraz 30 najlepszych gimnazjalistów. Konkurs wymagał od piszących świetnej znajomości
słownictwa, a w starszych klasach również
gramatyki, która nie jest prosta (co wiedzą
wszyscy, którzy próbowali się uczyć tego
języka). Walka o pierwsze trzy miejsca
była dość zaciekła, co dostarczyło komisji
sprawdzającej testy sporo emocji. W kilku
przypadkach o tym, kto zajmie punktowane
miejsce decydowały dziesiętne punktu. Wyniki konkursu są następujące: klasa I szkoły
podstawowej: I miejsce – Agnieszka Jamka,
II miejsce – Oliwia Boniecka, III miejsce –
Julia Mężyk, klasa II szkoły podstawowej:
I miejsce – Olga Boniecka, II miejsce – Marta
Kapciak, III miejsce – Natalia Główka, klasa
III szkoły podstawowej: I miejsce – Natalia
Kozek, II miejsce – Mateusz Grzeszczyk,
III miejsce – Aleksandra Czapla, klasa IV
szkoły podstawowej: I miejsce – Weronika Sałbut, II miejsce – Julia Wiktorowska,

III miejsce – Kamila Boniecka, klasa V szkoły podstawowej:
I miejsce – Aleksandra Gębka, II miejsce – Weronika Skoczylas,
III miejsce – Aleksandra Zięba, klasa VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Mikołaj Nowakowski, II miejsce – Mateusz Gębka,
III miejsce – Wojciech Wajs, klasa I gimnazjum: I miejsce –
Kaja Balcerowska, II miejsce – Sylwia Wolszczak, III miejsce – Izabela Główka, klasa II gimnazjum: I miejsce – Jakub
Nowakowski, II miejsce – Adrianna Marczak, III miejsce – Kamil Kapciak, klasa III gimnazjum: I miejsce
– Patrycja Wajs, II miejsce – Karolina Wojciechowska, III miejsce – Damian Siwiec.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz wartościowe nagrody książkowe, które posłużą im do
poszerzenia swojej wiedzy o świecie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pocieszenia w postaci słowników, do których z pewnością nie raz zajrzą.
Uczniowie biorący udział w „Pokaż Język”
podziękowali Panu Wójtowi za patronat nad
konkursem, dzięki któremu mogą co roku
sprawdzać swoje postępy w nauce porównując się z najlepszymi uczniami w gminie.
Organizator konkursu Katarzyna Sotowicz-Stańczuk serdecznie dziękuje nauczycielom uczącym języka angielskiego w naszej gminie za trud włożony w przygotowanie
uczniów do „Pokaż Język”. Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!

Borowiec zwodociągowany
Także i Borowiec doczekał się wreszcie gminnego wodociągu. Zakres prac obejmował wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: fi 110 mm – L = 5637 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 5 637 m. Wykonanie przyłączy
wodociągowych o średnicach: fi 40 mm – L = 574 m. Łączna
długość przyłączy L = 574 m. Zostało wykonanych 20 przyłączy
do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostało 12 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm
z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich
oznakowaniem. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłą26

czami to 6 211 m. Inwestycję wykonała firma P.W. HYDROSAN
Jerzy Skowronek z Lubartowa za kwotę 214 466,26 zł.
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Dzień Otwarty Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie
Takiego Dnia Dziecka najmłodsi mieszkańcy gminy Ciepielów jeszcze nie mieli.
W sobotni, słoneczny dzień odbył się II Dzień Otwarty Przedszkola finansowany ze środków realizowanego w Przedszkolu
Samorządowym w Ciepielowie projektu POKL „Dajmy szansę
naszym dzieciom – polski przedszkolak przyszłością Europy”.
Zgromadzonych przywitała pani wicedyrektor od spraw przedszkola Małgorzata Skoczylas-Sokół, która
wprowadziła wszystkich w klimat tego niecodziennego dnia. Pomogły jej w tym dzieci
z Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie oraz oddziałów „0” śpiewając „kolorową” piosenkę „Tęcza”. Następnie głos
zabrała Elżbieta Giemza – dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Ciepielowie nawiązując do minionego Dnia Matki oraz zbliżającego się Dnia Ojca. Z tej okazji złożyła
w imieniu dzieci wszystkim mamom i tatom
gorące życzenia płynące z głębi małych serduszek. Dziękując rodzicom za uśmiech,
miłość, za trud włożony w wychowanie, za opiekę, za bajki na
dobranoc, za opatrywanie rozbitych kolan, guzów i siniaków
wychowankowie zerówek i przedszkola w podarunku przygotowały dla najbliższych piosenkę „Jaki dzień wesoły”, a następnie

zaprosiły rodziców do wspólnego walca. Niejednej pląsającej
w rytm muzyki mamie zakręciła się łza wzruszenia w oku. Kolejnym punktem programu było rozstrzygniecie I Gminnego
Konkursu Plastycznego pod hasłem „Wiosna jest już z nami”.
Konkurs odbył się w miesiącu maju i wzięły w nim udział dzieci
w wieku przedszkolnym z terenu naszej gminy. Wszystkie prace
były barwne i kolorowe. Jury składające się z rodziców naszych

wychowanków miało trudny orzech do zgryzienia. Spośród
uczestników zostali wyłonieni laureaci oraz przyznano szereg
wyróżnień. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone. Niebawem wakacje, lato, a wraz z nim pojawią
się dylematy: w co się ubrać? Z pomocą przyszły niezawodne
przedszkolaki prezentując pokaz wakacyjno-letniej mody. Nasi
wychowankowie w sposób iście profesjonalny pokazali kolegom i rodzicom jakie stroje będą obowiązywać tego lata na ulicach, na plaży, na boisku i w wielu innych miejscach. Prezencji

może pozazdrościć im niejedna światowa gwiazda. Po pokazie
mody pani wicedyrektor przedszkola zaprosiła do obejrzenia
przedstawienia pt. „Ryś Ryszard Chronicki, który dzieci chroni”
w wykonaniu aktorów teatru objazdowego „Prekursor” z Krakowa. Ci sami artyści w dalszej części imprezy organizowali
wesołe gry i zabawy z nagrodami zarówno dla dzieci jak i dla
dorosłych. Na wszystkich, którzy zgłodnieli po dotychczasowych wrażeniach czekały grillowane przez tatusiów kiełbaski.
Natomiast mamy przygotowały coś na słodko. W zorganizowanej kawiarence można było skosztować pysznych, domowych
wypieków oraz wypić dobrą kawę.
Na dzieci w blasku czerwcowego słońca czekały nie lada
atrakcje: basen z kulkami, skakaniec, trampolina i zjeżdżalnia. Radości nie było końca. Dla rodziców został zorganizowany kącik, w którym znajdowały się materiały promujące
wychowanie przedszkolne opracowywane przez nauczycielki
wychowania przedszkolnego oraz gazetka „Nasze przedszkole”. Projekt unijny „Dajmy szansę naszym dzieciom – Polski
przedszkolak przyszłością Europy” wszedł w życie Przedszkola
Samorządowego w Ciepielowie wraz z początkiem roku 2011.
Do dnia dzisiejszego dzieci korzystają z bezpłatnych zajęć języka angielskiego, logopedii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej
oraz zajęć artystycznych. Raz w miesiącu oglądają przedstawienia teatrów objazdowych. Do tej pory odbyło ich się czternaście. Nasi wychowankowie uczestniczyli w wycieczkach
do Radomia i do Bałtowa. Dwukrotnie miały możliwość
obejrzenia przedstawienia teatralnego w lubelskim teatrze
J.H. Andersena. Codziennie korzystają z wielu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych zakupionych również z funduszy unijnych. W realizację projektu są zaangażowani nie
tylko pracownicy przedszkola, ale również nauczyciele
specjaliści, rodzice, pracownicy Urzędu Gminy oraz Sandomierskiego Biura Doradztwa Gospodarczego i rozwoju
obszarów wiejskich ECRD. Wszystkim w imieniu dzieci,
rodziców i własnym chciałabym serdecznie podziękować.
A w szczególności p. Arturowi Szewczykowi – wójtowi
Gminy Ciepielów za wdrożenie projektu w życie naszego
przedszkola oraz p. Jerzemu Kosanowskiemu – kierownikowi projektu, który czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.
Małgorzata Skoczylas-Sokół
wicedyrektor Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie
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Zakończenie terapii logopedycznej
20 czerwca 2012 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie
miało miejsce spotkanie podsumowujące
terapię logopedyczną prowadzoną w roku szkolnym 2011/2012. Po raz siódmy
z rzędu w uroczystości tej uczestniczył
Pan Wójt, Panie Dyrektor oraz rodzice
wraz z dziećmi. Miniony rok szkolny
był bardzo pracowity. Na zajęcia logopedyczne uczęszczało 86 uczniów
(44 z PSP w Ciepielowie, 21 z PSP
w Bąkowej, 10 z PSP w Wielgiem,
10 z PG w Ciepielowie) oraz 15 przedszkolaków z Samorządo-

wego Przedszkola w Ciepielowie. Objęcie opieką tak dużej grupy dzieci wymagało bardzo dobrej organizacji pracy, jak również
współpracy z rodzicami. Zajęcia logopedyczne rozpoczynały się
już o 7 rano a kończyły o godz. 15. Tym wszystkim dzieciom
oraz ich rodzicom należą się wielkie słowa uznania za wytrwałość, pracowitość i przede wszystkim zrozumienie zasad terapii.
25 uczniów kończących zajęcia logopedyczne odebrało z rąk
Pana Wójta dyplomy
i nagrody książkowe.
Dla dzieci i ich rodziców jest to wielka
radość i satysfakcja,
że władze naszej
gminy doceniają ich
wysiłek jak również
dostrzegają i wspierają ich potrzeby.

Siłownia i monitoring w parku
Park w Ciepielowie został
zmodernizowany w roku
2006. Od tego
czasu,
przechodził tylko
kosmetyczne zmiany polegające na malowaniu ławek, wymianie żarówek w lampach, koszeniu trawy,
zbieraniu liści itp. Z roku na rok nasza gminna wizytówka, lekko zaczęła podupadać. Uschnięte drzewa, krzewy, czy zewsząd spadające suche gałęzie,
coraz mniej zachęcały do odwiedzin parku. W tym
roku postanowiliśmy o przeprowadzeniu prac odnawiających wizerunek parku z jednoczesnym rozbudowaniem jego wewnętrznej infrastruktury. I tak na
pierwszy rzut poszła przecinka drzew parkowych.
W odpowiedzi na liczne prośby i interwencje mieszkańców o niebezpieczeństwie związanym z upadającymi suchymi gałęziami, a także brakiem widoczności wnętrza parku przez zwisające odnogi drzew, co
bardzo wpływało
na poczucie bezpieczeństwa użytkowników parku,
zwłaszcza
po
zmroku, dokonaliśmy prac związanych z podcięciem drzew.
28

Efekt – widniej, bezpieczniej, a cień drzew w parku
w zupełności wystarczający. Podcięcie drzew miało
także inne zadanie, mianowicie w całym parku instalujemy system kamer monitoringu wizyjnego. W centrum Ciepielowa za kwotę 43 500 zł zainstalowanych
zostanie 10 kamer monitorujących, rejestrujących
obraz 24 godziny na dobę, z wykorzystanie zapisów
na potrzeby Policji. O monitoring w związku z dochodzącymi aktami wandalizmu w centrum Ciepielowa, wielokrotnie wnioskowała Policja, ale także sami
mieszkańcy. Mamy nadzieję, że po realizacji tego zadania w parku będzie bezpieczniej, a wszelkie akty
wandalizmu wykrywane i surowo karane.
Poza podcięciem drzew, wykonaliśmy prace
związane z poprawą stanu oświetlenia parkowego.
Wyrównano ustawienie latarni, wymieniono brakujące żarówki, rozszerzono zakres oświetlenia wewnątrz
parku. Kolejnymi pracami było odnowienie placu zabaw. Wymieniono zniszczone elementy, pomalowano wszystkie urządzenia, poprawiono i odmalowano
ogrodzenie placu zabaw. Na koniec uzupełniono piasek pod urządzeniami zabaw dziecięcych. Pielęgnacji
poddano wszystkie skalniaki. Najwięcej pracy wykonano przy centralnym skalniku, usunięto warstwę
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ziemi, położono agrowłókninę, a teren wyłożono ozdobną korą. W całym parku poprawiono chodniki z kostki brukowej. Na
zakończenie prac na nowo pomalowano
wszystkie ławki.
Oprócz instalacji monitoringu wizyjnego, postanowiliśmy rozszerzyć ofertę
spędzania wolnego czasu w parku. Przy
współpracy z Kółkiem Rolniczym w Ciepielowie, za kwotę 12 650 zł przekazaną
przez władze Kółka wybudowano nowy
chodnika z kostki brukowej. Za środki z budżetu gminy 48 616 zł wykonano siłownię
zewnętrzną zlokalizowaną przy specjalnie
do tego celu wybudowanym chodniku.
W skład urządzeń siłowni zewnętrznej weszły: 1 stanowisko „wyciskanie siedząc”,
1 stanowisko „wyciąg górny” (urządzenie kombinowane), pozostałe urządzenia
w wersji dwustanowiskowej czyli: „biegacz jednostanowiskowy”, „prasa nożna”,
„orbiterek”, „jeździec konny”, tablica informacyjna oraz regulamin korzystania
z urządzeń siłowni zewnętrznej. Wszystkie
urządzenia posiadają wymagane prawem
certyfikaty i atesty, są dostosowane do warunków klimatycznych i odporne na próby
zniszczenia. Solidne, masywne, wykonane
z grubej stali nie wymagają regularnej konserwacji. Przyrządy są pokryte niezwykle

trwałymi farbami przeznaczonymi do użytku zewnętrznego. Takie pokrycie gwarantuje odporność
na korozję, działanie promieni słonecznych zmiany
temperatur i uszkodzenia
mechaniczne.
Dziś wszyscy zdają sobie sprawę, że sprawność
fizyczna i sportowy styl
życia są niezwykle ważne do poprawy zdrowia. Poprzez siedzący tryb pracy i brak ruchu
plagą staje się problem otyłości tak u dzieci,
jak i u dorosłych. Należy takim osobom dać
impuls i możliwości do zmiany stylu życia.
Dlatego też wybudowaliśmy tego typu siłownię na terenie parku w Ciepielowie. Zasada
korzystania z urządzeń jest bardzo prosta,
niech Państwa nie przestrasza nazwa „siłowni”, która z reguły kojarzy się z wolnymi ciężarami. Na siłowni zewnętrznej właściwie nie
można zrobić sobie krzywdy. Każdy ćwiczy
ciężarem swojego ciała na zasadzie przeciwwagi. Zalety siłowni na wolnym powietrzu:
urządzenia służą do ćwiczeń całego ciała:
nóg, ramion, brzucha i pleców, poprawiają
koordynację, poprawiają krążenie krwi i masują. W efekcie m.in.: wpływa pozytywnie na
zdrowie i układ krążenia, wzmacnia kondycje
fizyczną i koordynację, jest dostępna dla każdego (dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób
starszych, osób niepełnosprawnych i ludzi
z niskimi dochodami), wycisza wewnętrznie
poprzez naturalne otoczenie.
Według specjalistów regularne ćwiczenia na tego typu urządzeniach, skierowane
zwłaszcza do osób starszych, wpływają na
rehabilitację kręgosłupa, poprawiając wydolność i sprawność organizmu.

Park nocą – bezpiecznie, czysto, wszystko jest widoczne z każdego miejsca w parku
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Bliżej siebie – dalej od narkotyków…
Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny
dla rodziców, jak i dla dziecka – to połowa sukcesu. Większość
rodziców najbardziej boi się okresu, kiedy dziecko zaczyna dorastać. Zaczyna wtedy wymykać się spod kontroli, buntuje się,
poszukuje nowych doświadczeń, a rodzice czują się bezradni,
w dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy. Wszyscy
chcemy być dobrymi rodzicami
i na ogół nie szczędzimy wysiłku,
aby nasze dzieci były szczęśliwe.
Staramy się, chcemy dla dziecka
jak najlepiej, a mimo to zdarza się,
że spotykają nas rozczarowania,
a dziecko sprawia kłopoty. Ten
krótki poradnik jest adresowany
do wszystkich rodziców. Być może porady tu zawarte dla wielu
osób są oczywiste, ale być może dla niektórych okażą się pomocne i zwrócą ich uwagę, że rodzice mają decydujący wpływ
na to, czy dziecko sięgnie po narkotyki. Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie uchronić dziecko przed
narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy
mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami. Rozmowa jest
podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, bo
pozwala lepiej poznać jego świat, oczekiwania,
marzenia, ale też różnorodne problemy. Nie
bójmy się rozmawiać także na trudne tematy.
Wiedza o narkotykach pomaga przełamać opory przed rozmową z dzieckiem na ten trudny
temat. Im więcej wiemy na temat narkotyków,
tym łatwiej przekonamy dziecko o ich szkodliwości. Używajmy rzeczowych argumentów.
Co warto wiedzieć i robić, aby chronić dziecko
przed narkotykami: znać prawa rządzące rozwojem dziecka, wiedzieć jak budować dobry
kontakt z dzieckiem, znać powody, dla których
młodzi sięgają po narkotyki, być konsekwentnym w przestrzeganiu zasad, mieć rzetelną
wiedzę na temat narkotyków.

Sygnały ostrzegawcze mogące wskazywać na
zażywanie substancji psychoaktywnych:
Pojawienie się i występowanie nowych
przedmiotów i produktów mogących służyć
do przyjmowania substancji psychoaktywnych
np. fifki, zapalniczki, łyżeczki, bibułki, kawałki
okopconej folii aluminiowej, igły i strzykawki,
waciki, paczuszki w foliowych opakowaniach,
kleje, tabletki, proszek, sproszkowane zioła,
bryłki itp. Zmiany psychiczne oraz dotychczasowych zachowań i zwyczajów: stany nietrzeźwości, osłabienie lub utrata zainteresowań,
zaburzenia snu, wahania nastroju (drażliwość,
płaczliwość itp.), zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyśpieszona), trudności w koncentracji uwagi, zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji, chwiejny, powolny chód
lub pobudzenie ruchowe, zastyganie w nie30

naturalnych pozycjach,
gorsze wyniki uczenia się
czy w pracy, wagarowanie, opuszczanie pracy,
zmiana dotychczasowych
znajomych, poszukiwanie nowych grup i aktywności, w których obecne
narkotyki np. dyskoteki,
zloty, rozluźnienie więzi
z rodziną, zakłócanie porządku publicznego. Zamiany w wyglądzie sprawianie wrażenia osoby
chorej np. przeziębionej,
kaszlącej, zmęczenie, wychudzenie, zmiany skórne
np. miejsca po wkłuciach
do naczyń żylnych, zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, przebarwienia palców, „szkliste oczy”, źrenice zwężone,
rozszerzone, nieruchome, słodki czy rozpuszczalników zapach
z ust.
Źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
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Medal z Lublińca
23 czerwca w Lublińcu odbył się
już po raz szósty Zjazd Stowarzyszenia
„Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty”. Nasza gmina w zakresie kultywacji tradycji historycznej
pamięci o żołnierzach 74GPP od dawna
współpracuje z Miastem i Gminą Lubliniec. Efektem współpracy są coroczne
wizyty, nasze w Lublińcu, i Lublińca pod
Dąbrową. W obu przypadkach chodzi
przede wszystkim o organizację obchodów rocznicowych i przekazywanie wiedzy o wydarzenia z września 1939 roku
dzieciom i młodzieży. Pamięć historyczna o losach naszego kraju to fundament
naszej tożsamości narodowej, o którym
trzeba i należy pamiętać. Naszym patriotycznym obowiązkiem jest przekazywanie wiedzy o losach naszej Ojczyzny
młodszym pokoleniom. W tegorocznym
zjeździe na zaproszenie Stowarzyszenia i Burmistrza Lublińca, udział wzięli,
przedstawiciele naszej gminy: wójt Artur
Szewczyk z małżonką oraz pani dyrektor
PSP w Bąkowej Anna Kozieł z mężem.
Uroczystości rozpoczęły się od akademii,
która odbyła się w siedzibie Gimnazjum
nr 1 im. „74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca” Podczas akademii wójt
naszej gminy został z inicjatywy władz

Hymn 74GPP
siedemdziesiąty czwarty
górnośląski pułk piechoty
Wstęgą wielkiego wodza
za męstwo odznaczony
to Oni, to Oni
bronili mego miasta
bez broni, bez broni
z kulami w plecach swoich
i pamięci historycznej, zwłaszcza w zakresie działań podejmowanych corocznie
w związku z obchodami rocznicowymi mordu jeńców wojennych, żołnierzy
74 GPP z Lublińca pod Dąbrową. Medal
jest jednocześnie podziękowaniem za dotychczasową pracę, trud i podejmowane
inicjatywy na rzecz opieki nad grobami
żołnierzy Wojska Polskiego, którzy stracili życie na frontach II wojny światowej.
Dziękując za medal i wyróżnienie, wójt
gminy Ciepielów powiedział, że gdyby
nie przychylność i pomoc wielu mieszkańców gminy, nie udałoby się otoczyć
należytą opieką grobów i miejsc pamięci
narodowej na terenie gminy Ciepielów.
Przyjmując medal, wójt podkreślił, że
odznaczenie przyznane przez tak wybitnego człowieka jakim jest profesor
Władysława Bartoszewski jest dla niego

Izba Pamięci 74GPP w Lublińcu. Wójt Gminy Ciepielów wraz Sekretarzem Stanu płk. Zbigniewem Zielińskim oraz Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Mieczysławem Orzełkiem

stowarzyszenia i władz Lublińca odznaczony srebrnym medalem za opiekę nad
miejscami pamięci narodowej”. Medal
został przyznany przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa profesora Władysława Bartoszewskiego, w dowód uznania i szacunku
dla wszystkiego, co wójt naszej gminy
wykonuje na rzecz kultywowania tradycji

witani przez dzieci
kobiety z kwiatami
na ustach pieśń nieśli
Bóg i Ojczyzna
to Oni, to Oni
bronili mego miasta
bez broni, bez broni
z kulami w plecach swoich
Pod Złotym Potokiem
i w lasach Janowa
wróg złamał konwencje
pod Ciepielowem
siedemdziesiąty czwarty
górnośląski pułk piechoty
Wstęgą wielkiego wodza
za męstwo odznaczony
siedemdziesiąty czwarty
górnośląski pułk piechoty
Przykładem dla Polaka
i wzorem dla patrioty.
wielkim wyróżnieniem, zobowiązującym
do jeszcze większej pracy i zaangażowania na rzecz upamiętnienia miejsc pamięci narodowej. Po uroczystości wręczenia medalu, wszyscy obecni wysłuchali
przepięknego koncertu w wykonaniu
orkiestry i chóru z Lublińca. Następnie głos zabrali przybyli na uroczystość
goście. List skierowany do wszystkich
uczestników zjazdu od Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego przekazał
Sekretarz Stanu płk Zbigniew Zieliński.
Prezydent Komorowski w liście napisał
między innymi: „Najbardziej dramatycznym etapem dziejów Pułku była wojna

Koncert w wykonaniu uczniów gimnazjum w Lublińcu
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obronna przeciw hitlerowskim najeźdźcom,
których atak lubliniecka jednostka odpierała od pierwszych godzin walk. Około trzystu żołnierzy już po wzięciu do niewoli,
8 września 1939 roku w Ciepielowie, został
zamordowanych. Składam najwyższy hołd
ofiarom tej zbrodni wojennej Wehrmachtu
popełnionej na polskich jeńcach wojennych.
Cześć ich pamięci!” W dalszej części wystąpienia płk Zieliński przytoczył wszystkim
zebranym historię honorowego pomszczenia rozstrzelanych pod Dąbrową żołnierzy
74GPP. W czasie II wojny światowej był
młodym żołnierzem Armii Krajowej. Kiedy
w jednej z wielu walk z hitlerowskim okupantem żołnierze Armii Krajowej rozbili
oddziały niemieckie, zabijając ponad 100
składa wieniec i znicze na grobie żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu. Napis
żołnierzy niemieckich i biorąc do niewoli Delegacja z Ciepielowa
na szarfie wieńca „W hołdzie pomordowanym – Mieszkańcy Gminy Ciepielów”
99 Niemców, w tym zarówno żołnierzy SS
jak i żołnierzy Wehrmachtu. Tych pierwszych rozstrzelano, zaś Armii Krajowej powiedział Niemcom, że Polacy przestrzegają
w stosunku do żołnierzy Wehramachtu, inaczej niż oni sami pod konwencji genewskiej, tym samym honorowo darując im życie.
Dąbrową ( gdzie dokonali mordu bezbronnych jeńców regularPo zakończeniu akademii, przystąpiono do zwiedzania Izby
nego polskiego wojska), puszczono wolno. Dowódca żołnierzy Pamięci 74GPP. Następnie na cmentarzu żołnierskim, delegacja
z naszej gminy złożyła wieniec z napisem na szarfie” W hołdzie
pomordowanym – Mieszkańcy Gminy Ciepielów”. Uroczystości na cmentarzu uświetniła obecność kompanii honorowej komandosów z jednostki wojskowej w Lublińcu. Po zakończeniu
oficjalnych uroczystości w klubie garnizonowym odbyło się spotkanie, na którym uczestnicy zjazdu otrzymali wyróżnienia i dyplomy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa. Na pamiątkę spotkania Burmistrz
Lublińca wręczył wszystkim pamiątkowe dukaty lublinieckie
wybite na okoliczność 740 lecia Lublińca. Na zakończenie uroczystości, wójt naszej gminy, zaprosił wszystkich zebranych na
rocznicowe obchody pod Dąbrową, które w tym roku odbędą się
w dniu 9 września 2012 roku.
Salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Jednostki Specjalnej

Pamiątkowe zdjęcie uczestników VI zjazdu Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
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Fizjoterapia w Ramach NFZ
Historia fizjoterapii w Pcinie sięga 2009 roku. Właśnie
wtedy zrodził się pomysł uruchomienia placówki zdrowia, która świadczyłaby usługi w zakresie rehabilitacji
dla mieszkańców gminy. Co prawda, szpital powiatowy
świadczył podobne usługi, ale z informacji przekazywanych przez mieszkańców o konieczności bardzo długich
oczekiwań na termin zabiegów, postanowiliśmy wykorzystać posiadany budynek i uruchomić w nim dzienny
zakład fizjoterapii. Decyzja lokalizacyjna była podyktowana przede wszystkim tym, iż budynek po byłej szkole
podstawowej przeszedł w latach 2007–2008 gruntowną
modernizację, na którą nasza gmina wydatkowała ponad
350 tysięcy złotych. Budynek należało tylko dostosować do wymogów zakładów rehabilitacji i fizjoterapii.
W 2010 roku po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prac, między innymi wybudowaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie pomieszczeń, łazienek, instalacji
systemu alarmowego, wymianie centralnego ogrzewania, a także
zakupie profesjonalnych urządzeń do fizjoterapii, na co w sumie
z budżetu gminy wydatkowano kolejne ponad 150 tysięcy złotych – budynek został przekazany w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie.
Pracownia Fizjoterapii w Pcinie działa od 1 czerwca 2010
roku. Początkowo jej funkcjonowanie finansowane było przez
Urząd Gminy, a także w ramach środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Po zakończeniu realizacji programu finansowanie przejął SPZOZ w Ciepielowie.
Starania o uzyskanie kontraktu z Narodowego funduszu Zdrowia rozpoczęła się począwszy od roku 2010. Dopiero jednak
od maja 2012 roku udało się podpisać kontrakt na świadczenie

usług fizjoterapeutycznych. Opłaciło się więc ryzyko podjętych
starań przez wójta i radę gminy. Dzisiaj wspólnym wysiłkiem
z doktorem Tadeuszem Rybusem osiągnęliśmy sukces, bo takiego gminnego ośrodka fizjoterapii może nam pozazdrościć nie
jedna, dużo bogatsza gmina niż nasza. Dobry pomysł i konsekwencja działania, a dla wszystkich mieszkańców tak potrzebna
w dzisiejszych czasach fizjoterapia na wyciągnięcie ręki. U nas
nie trzeba czekać miesiącami na zabiegi, trzeba tylko udać się
do lekarza pierwszego kontaktu i już uruchamiane są zabiegi
lecznicze.
W ramach podpisanej umowy z NFZ przyjmujemy wszystkich pacjentów posiadających skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawione przez dowolnego lekarza posiadającego
kontrakt z NFZ (rodzinny, specjalista). Na skierowaniu może
być maksymalnie 5 rodzajów zabiegów w serii 10 powtórzeń.
Pacjent zgłaszając się na wizyty do Pracowni Fizjoterapii powinien włącznie ze skierowaniem przynieść aktualne ubezpieczenie
zdrowotne. Wszelkie dodatkowe informacje możliwe do uzyskania w Pracowni Fizjoterapii w budynku po byłej szkole podstawowej w Pcnie pod numerem telefonu 662 193 121 czynnym
w godzinach pracy (8:00–18:00). Pracownia Fizjoterapii w Pcinie
zatrudnia 7 osób: 3 mgr fizjoterapii, 1 licencjat fizjoterapii, 1 technik fizjoterapii, 1 technik masażysta i pracownik obsługi.

Wykonywane zabiegi:
Pole magnetyczne: przyspiesza metabolizm komórek, rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa dopływ tlenu i zasadowość tkanek oraz umożliwia relaksację przyspiesza gojenie
tkanki kostnej (szczególnie przydatne przy złamaniach), gojenie
tkanek miękkich, regeneracji organizmu, zmniejszenia dolegliwości bólowych.
33
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Laseroterapia: wykorzystuje się do biostymulacji, normalizacji i regeneracji błon komórkowych tkanki kostnej i tkanek
miękkich, złamania, skręcenia, stłuczenia mięśni i tkanek, choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie ścięgien, zespoły bólowe np. łokieć tenisisty, bolesny bark, bóle okolicy lędźwiowokrzyżowej, ostroga piętowa, reumatologiczne zapalenie stawów,
zapalenie stawów biodrowo-krzyżowych
Elektrolecznictwo Prądy Traberta: działają silnie bodźcowo, zmniejszając odczucie bólu, szczególnie kilka godzin
po stymulacji, poprawia krążenie dzięki wywoływaniu drżenia
mięśniowego, obniża napięcie mięśniowe.
TENS – (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów)
działa silnie przeciwbólowo, zarówno w przewlekłych zespołach bólowych jak i w stanach ostrych, nerwobólach, bólach
nowotworowych, bólach fantomowych, bólach reumatycznych
i pooperacyjnych. TENS stosowany jest do stymulacji mięśni
w przypadku nietrzymania moczu. Poprawia również krążenie.
Prądy Kotza: stosowane do elektrostymulacji mięśni osłabionych, powodują wzrost siły i przyrost masy mięśniowej. Stosowane w przypadku skolioz i leczenia płaskostopia, oraz jako
trening rozgrzewający głęboko położonych mięśni. Poprawiają
metabolizm i obniżają napięcie mięśniowe.
Prądy diadynamiczne: mają działanie przeciwbólowe, poprawiają krążenie, obniżają napięcie mięśniowe, normalizują
aktywność układu wegetatywnego.

Prąd galwaniczny: usprawnia krążenie na zasadzie działania ciepła endogennego, zmniejsza odczucia bólu poprzez przyspieszenie eliminacji substancji zapalnych i bólowych, stosowany do jonoforezy czyli wprowadzania leku za pomocą prądu
stałego.
Prąd neofaradyczny: powoduje skurcze tężcowe mięśni
prawidłowo unerwionych, wzmacnia siłę mięśniową, stosowany
do reedukacji mięśni.
Prądy interferencyjne wg Nemecka: mają działanie przeciwbólowe, normalizują równowagę wegetatywną, zmniejszają
przykurcz po unieruchomieniu, przyspieszają proces gojenia się
stanów zapalnych stawów.
Ultradźwięki: stosowane w zespołach bólowych kręgosłupa, leczeniu ostrogi piętowej, likwidacji krwiaków, zmniejsze-

nia stanów zapalnych i zmian zwyrodnieniowych.
Masaż klasyczny: działa przekrwiennie, przeciwbólowo,
polepsza odżywianie tkanek, regeneruje mięśnie, zwiększa elastyczność i sprężystość mięśni, zmniejsza tkankę tłuszczową,
przyspiesza przemianę materii, uaktywnia przepływ krwi i limfy. Zmniejsza napięcie mięśniowe.
Masaż limfatyczny: usprawnienia przepływu chłonki
w układzie limfatycznym. Osiągany jest w sposób mechaniczny
przez przepchnięcie zalegającej chłonki i udrożnienie węzłów
chłonnych.

Lampa sollux: przewlekłe i podostre zapalenia stawów oraz
zapalenia okołostawowe Nerwobóle i zespoły bólowe Stan po
przebytym zapaleniu skóry i tkanek miękkich pochodzenia bakteryjnego Jako zabieg wstępny przed masażem i jonoforezą.
Kinezyterapia: leczenie z wykorzystaniem różnych form
ruchu. Głównym celem tej terapii jest przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn, poprawa wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni oraz kontrolowany spadek wagi
ciała. Obejmuje również kształtowanie prawidłowych nawyków
ruchowych. Kinezyterapia stosowana jest w profilaktyce, rekreacji i rehabilitacji.
Wszystkich mieszkańców gminy potrzebujących pomocy
fizjoterapeutycznej serdecznie zapraszamy do korzystania
z usług Dziennego Ośrodka Fizjoterapii w Pcinie.

Pracownicy dziennego ośrodka fizjoterapii w Pcinie, od lewej stoją: Karolina Góraj, Paweł
Matysiak, Agnieszka Zdżalik, Iwona Łaska, Monika Kozieł, Małgorzata Nowotnik
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Pierwsza majówka z DISCO POLO
Na ciepielowskim stadionie odbyła się pierwsza majówka z disco polo. Była to jednocześnie pierwsza w naszej gminie impreza masowa, zorganizowana według nowych przepisów,
regulujących przebieg tego rodzaju zbiorowych
zabaw. Majówka w całości sfinansowana została przez organizatora imprezy agencję artystyczną
AD-ART. z Radomia. W zabawie o nagrody wójta gminy, którymi były puchary dla
trzech najlepszych wykonawców, wzięło udział sześć znanych zespołów muzyki
tanecznej, między innymi: Weekend, Pudzian Bend, Spike, O Kej, Fortex, Łukash,
a także młodziutka gwiazda z Lubartowa Nina Marczak.
W zabawie wzięło udział ponad 3 tysiące osób, które od godziny 15 do 22,
korzystały z atrakcji przygotowanych przez organizatora. Były więc plakaty, płyty
z muzyką, możliwość zdobycia autografów ulubionych muzyków. Przy skocznej
muzyce, grilu, zabawie w wesołym miasteczku, można było aktywnie spędzić niedzielną majówkę.

Porządku podczas całej imprezy pilnowała
specjalnie na ten cel wynajęta agencja ochrony.
Z rozmów jakie przeprowadziliśmy z uczestnikami zabawy, zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi, działanie ochroniarzy było bardzo
dobre, wszelkie próby jakichkolwiek awantur
były od razu likwidowane, a niesforni uczestnicy
zabawy usuwani poza stadion prosto w ręce policji. W tym miejscu należy podkreślić również
profesjonalne działania panów policjantów, którzy strzegli porządku na drogach dojazdowych do
stadionu. Dzięki wspólnemu wysiłkowi impreza
pod względem bezpieczeństwa przeprowadzona
została wzorowo.
Według wcześniej ustalonej formuły majówki, koncerty zespołów disco polo podzielono na
dwie części. Najpierw wystąpiły zespoły tzw. drugiej ligii, a więc: Spike, O Kej, Fortex, następnie
młodziutka gwiazda z Lubartowa Nina Marczak.
W drugiej części majówki publiczność bawiły zespoły: Łukash, Weekend oraz Pudzian Bend.
Ogromne zainteresowaniem pań oraz młodzieży wzbudził lider zespołu Pudzian Bend – brat
słynnego strongmena Mariusza Pudzianowskiego
– Krystian Pudzianowski. Pomimo olbrzymiej
postury, bardzo miły, komunikatywny człowiek,
chętnie rozdający autografy, czy pozujący do zdjęć
z fanami. Majówka zakończyła się wręczeniem
pucharów wójta gminy. Zdaniem publiczności
trzecie miejsce zajął zespół Łukash, drugie – Pudzian Bend, zwycięzcą pierwszej majówki disco
polo w Ciepielowie został zespół Weekend.
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