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Szanowni Państwo!
Czas przemija nieuchronnie. 

Wydaje się, że dopiero co przy-
stępowaliśmy do realizacji budże-
tu i zadań inwestycyjnych na rok 
2012, a dzisiaj już ten rok żegna-
my i możemy zacząć go podsu-
mowywać. Jaki był ten stary rok? 
No cóż, pomimo wszechobecnego 
światowego kryzysu, wyczerpywa-
nia się środków unijnych na gmin-
ne i krajowe inwestycje, w naszej 
gminie dzieje się całkiem dobrze. 
Świadczy o tym, przede wszystkim 
ilość wykonanych w tym roku in-
westycji, jak i wartość wszystkich 
wykonanych zadań w zakresie in-
frastrukturalnego rozwoju gminy. 
Wydaliśmy na inwestycje zdecy-
dowanie najwięcej spośród wszyst-
kich gmin powiatu lipskiego. Łącz-
na wartość zrealizowanych zadań 
inwestycyjnych to kwota ponad 
3,3 miliona złotych. Podpisali-
śmy dwie kolejne umowy na dofi nansowanie unijne, pierwszą 
na realizację zadania „Poprawa wizerunku otoczenia Kościoła 
w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez bu-
dowę parkingów i chodników do cmentarza parafi alnego w wraz 
z małą architekturą krajobrazu” o wartości 709 149,– zł ( w tym 
dofi nansowanie unijne to 302 010,– zł), drugą na „Dokończenie 
wodociągowania wschodniej części gminy Ciepielów poprzez 
budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach 
Kawęczyn i Świesielice” o wartość inwestycji – 1 408 714,– zł 
(w tym dofi nansowanie unijne to 705 020,– zł). Przygotowali-
śmy i złożyliśmy cztery kolejne unijne wnioski, w tym na „Od-
nowę otoczenia kościoła w Czerwonej i zagospodarowanie cen-
trum Antoniowa”. Pozyskaliśmy dofi nansowanie na realizację 
budowy drogi gminnej w Wólce Dąbrowskiej, wybudowaliśmy 

Inauguracja mazowieckiej akcji „Zabłyśnij na drodze”, od lewej: Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu mł. insp. Kazi-
mierz Wojdyło, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku insp. Janusz Koziarski, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz 

Zasępca Komendanta Mazowieckiego Policji mł. insp. Marek Świszcz.

nowe punkty oświetlenia ulicznego, zmodernizowaliśmy ciepie-
lowski park, instalując w nim urządzenia siłowni zewnętrznej 
i system monitoringu wizyjnego. 2012 rok to ostatni rok, który 
stał pod znakiem budowy wodociągów. Tylko w tym roku wy-
budowaliśmy ponad 51 km nowych wodociągów, dzięki czemu 
w 2013 roku będziemy już w pełni zwodociągowana gminą. 
Ostatnie lata kadencji 2013–2014 pod względem inwestycyjnym 
będą stały pod znakiem budowy dróg i przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Zarówno drogi jak i program budowy przydo-
mowych oczyszczalni rozpoczynamy wraz z nowym budżetem 
na 2013 rok. Przez te ostatnie dwa lata zamierzamy wykonać 
łącznie ponad 30 kilometrów nowych dróg asfaltowych. Plan 
bardzo ambitny, ale kto osiem lat temu wierzył w moje słowa, 
że zwodociągujemy całą gminę? Dziś ponad 270 km nowych 

wodociągów jest faktem doko-
nanym ! A przecież przez ostat-
nie lata nie budowaliśmy tylko 
wodociągów, starając się w spo-
sób zrównoważony rozwijać 
całą naszą gminę. Nasze starania 
nie tylko w zakresie realizacji 
inwestycji, ale także w zakresie 
ogólnospołecznym dostrzegane 
są na zewnątrz, czego efektem 
jest chociażby wyróżnienie na-
szej gminy przez Mazowiecką 
Komendę Wojewódzką Policji 
i rozpoczęcie mazowieckiej ak-
cji „Zabłyśnij na drodze 2012” 
na terenie naszej gminy. Takie 
działania z pewnością przyno-
szą prestiż całej naszej gminie, 
z czego jako mieszkańcy może-
my i powinniśmy być dumni.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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Reazlizacja gminnych inwestycji 2012
Budżet gmin po zmianach dokonanych w ciągu roku, za-

kładał łączne wydatki w kwocie 17 926 597,65 zł. Realizacja 
budżetu, to przede wszystkim wydatki bieżące, a więc związa-
ne z bieżącym funkcjonowaniem administracji, oświaty, kultu-
ry, zdrowia, itp. Są to bardzo ważne elementy funkcjonowania 
samorządu gminnego, ale o rozwoju gminy świadczą przede 
wszystkim środki corocznie wydatkowane na inwestycje. To in-
westowanie w rozwój infrastruktury technicznej gminy, a więc 
w budowę sieci wodociągowej, dróg – świadczy o naszym roz-
woju i miejscu w jakim nasza gmina obecnie się znajduje. 

Na wszystkie tegoroczne inwestycje wydatkowaliśmy łącz-
nie ponad 3,3 mln złotych, co stanowi zwiększenie środków in-
westycyjnych w ciągu roku o kwotę 1,2 mln złotych w stosunku 
do kwoty przyjętej przez Radę Gminy przy uchwalaniu budżetu 
na 2012 rok. Na zmianę wysokości środków wydatkowanych 

na inwestycje miało wpływ przede wszystkim pozyskanie środ-
ków zewnętrznych, w tym zwłaszcza podpisane w ciągu roku 
umowy na realizację inwestycji z dofi nansowaniem Unii Euro-
pejskiej. Na inwestycje wydatkowaliśmy najwięcej środków 
spośród wszystkich gmin w powiecie lipskim, a hasło „Gmina 
Ciepielów – gmina inwestująca w przyszłość” kolejny raz prze-
łożyło się na ilość i wysokość środków przeznaczonych i wydat-
kowanych na gminne inwestycje. I nie są to słowa bez pokrycia. 
Nasze tegoroczne inwestycje w postaci chociażby wybudowania 
ponad 51 km nowych sieci wodociągowych w ciągu tylko jed-
nego roku są niedoścignionym wzorem dla innych samorządów. 
Dodatkowo należy podkreślić, że przy budowie wspomnianych 
wodociągów nie korzystaliśmy z żadnych pożyczek i kredytów. 
Co więcej, na najdłuższy wodociąg Świesielice – Kawęczyn 
pozyskaliśmy unijne dofi nansowanie, które zasili dodatkowo 
budżet gminy na kolejne zadania. Chcieć to móc, a my chcemy 
i staramy się w zrównoważony sposób rozwijać całą naszą gmi-
nę. Co zrobiliśmy w tym roku i ile to kosztowało przedstawiamy 
poniżej:

W zakresie budowy wodociągów:
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miej-

scowości Bąkowa – Kochanów – Sajdy – Czarnolas. 
W ramach prac zostało wykonanych ponad 120 przyłączy 
do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykona-
nych zostało 47 hydrantów nadziemnych z przeznaczeniem 
dla celów przeciwpożarowych. Łączna długość wodociągu 
z przyłączami to 19 665 mb. Inwestycja została zrealizo-
wana za kwotę 960 393,84 zł. 

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miej-
scowości Podolany. Zakres prac budowy wodociągu w Po-
dolanach obejmował wykonanie 11 przyłączy do poszcze-
gólnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostało 

11 hydrantów nadziemnych z przeznaczeniem dla 
celów przeciwpożarowych. Łączna długość sieci 
wodociągowej z przyłączami to 4 097 m. Inwesty-
cja została zrealizowana za kwotę 158 999,03 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przy-

łączami w miejscowości Borowiec. Zostało 
wykonanych 20 przyłączy do poszczegól-
nych posesji oraz 12 hydrantów nadziemnych 
z przeznaczeniem dla celów przeciwpożaro-
wych. Łączna długość sieci wodociągowej 
z przyłączami to 6 211 m. Inwestycja została 
zrealizowana za kwotę 221 999,26 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłą-
czami w miejscowości Ciepielów, ul. Sando-
mierska. Zostało wykonanych 8 przyłączy do 
poszczególnych posesji oraz 5 hydrantów nad-
ziemnych dla celów przeciwpożarowych. 

Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami to 1 376 m. 
Inwestycja została zrealizowana za kwotę 65 447,24 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miej-

scowości Świesielice – Kawęczyn. Zostało wykonanych 
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92 przyłącza do poszczególnych 
posesjioraz 41 hydrantów nadziem-
nych z przeznaczeniem dla celów 
przeciwpożarowych. Łączna dłu-
gość sieci wodociągowej z przy-
łączami to 19 960 m. Inwestycja 
została zrealizowana za kwotę 
780 612,12 zł. Już po wybudowa-
niu wodociągu, nasza gmina pod-
pisała umowę na dofi nansowanie 
unijne, co było wynikiem złożone-
go wcześniej wniosku w ramach 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013. Wodociąg 
zrealizowaliśmy ze środków wła-
snych, natomiast kwota unijne-
go wsparcia zasili budżet gminy 
w roku przyszłym.

6. Opracowanie dokumentacji 
technicznej i podkładów geo-
dezyjnych dowodociągowania 
gminy w miejscowościach: Cie-
pielów ul. Witosa, Stare Gardzienice oraz Łaziska „Za-
moście”. Projekt wraz z wykonanymi podkładami geode-
zyjnymi za kwotę 50 000,00 zł został wykonany, a Urząd 
Gminy uzyskał już decyzję w sprawie pozwolenia na budo-
wę ostatniego w naszej gminie odcinka wodociągu. 

Informatyzacja i budowa społeczeństwa informacyjnego:
7. Realizacja projektu przyśpieszenie wzrostu konkuren-

cyjności województwa mazowieckiego poprzez budowę 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej 
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wie-
dzy o Mazowszu, zadanie w trakcie realizacji, trwają prace 
polegające na: zebraniu i zorganizowaniu w odpowiednie 
struktury Bazy Danych Topografi cznych województwa ma-
zowieckiego, wsparcie prac związanych z przekształceniem 
ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, 
uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz moder-
nizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do 
postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do 
postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie 
dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i karto-

grafi cznego; opracowaniu koncepcji 
standaryzacji studiów zagospodaro-
wania terenu, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz planu zagospodarowania prze-
strzennego; dostosowaniu i wdro-
żeniu aplikacji przeznaczonej do 
bieżącego prowadzenia rejestru do-
kumentów planistycznych na pozio-
mie gminnym, cyfryzacja studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego oraz miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego gmin; dostawie 
sprzętu komputerowego do gmin, 
powiatów i województwa wraz 
z oprogramowaniem; opracowaniu 
standardu uproszczonego planu urzą-
dzania i inwentaryzacja stanu lasów 
niepaństwowych oraz wymagań dla 
aplikacji komputerowej służącej do 

ich prowadzenia. Obecnie trwają prace polegające na wdro-
żeniu aplikacji TERYT2 oraz dostosowanie i wdrożenie apli-
kacji przeznaczonej do rejestru dokumentów planistycznych 
na poziomie gminnym oraz konwersja do postaci cyfrowej 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego i miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy. 

8. Realizacja projektu rozwój elektronicznej administracji 
w samorządach województwa mazowieckiego wspomaga-
jącej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, 
zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa realizacja umowy 
na opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów 
systemu e-Urząd (tzw. rdzenia systemu): rozbudowa portalu 
WrotaMazowsza, który pełnić będzie rolę „front-offi ce” sys-
temu oraz świadczyć będzie usługi wspólne, z których korzy-
stać będą mogły pozostałe urzędy i ich klienci, do najważ-
niejszych z nich należeć będą usługi: „pojedynczego punktu 
kontaktu” dla interesantów (m.in. katalog usług, formularze 
elektroniczne wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą, 
skrzynki kontaktowe), regionalnego portalu informacyjne-
go wraz z funkcjonalnością BIP, certyfi kowania urządzeń 
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10. Budowa oświetlenia 
ulicznego przy drodze 
Ciepielów – Wielgie. 
W związku z realizacją 
zadania związanego 
z budową chodników 
i parkingów łączących 
tereny wokół kościoła 
w Ciepielowie z cmen-
tarzem grzebalnym, po 
wcześniejszym sfi nan-
sowaniu projektu tech-
nicznego i uzyskaniu 
pozwolenia na budowę 
za kwotę 67 981,00 zł 
wykonaliśmy oświe-
tlenie parkowe zloka-
lizowane bezpośrednio 
przy drodze powiatowej Ciepielów – Wielgie, a także oświe-
tliliśmy teren wokół parkingu samochodowego znajdującego 
się przed kościołem w Ciepielowie.

11. Opracowanie koncepcji rozbudowy Oczyszczalni Ście-
ków w Ciepielowie. Umowę na kwotę 15 000,00 zł podpi-
sano już w styczniu z terminem realizacji na czwarty kwar-
tał bieżącego roku. W ramach umowy sporządzona została 
koncepcja pełnej modernizacji gminnej oczyszczalni. Na jej 
podstawie w przyszłym roku wykonany zostanie projekt 
techniczny wraz z kosztorysem na potrzeby złożenia odpo-
wiedniego wniosku na modernizację oczyszczalni ze środ-
ków unijnych w kolejnym okresie dofi nansowania Unii Eu-
ropejskiej, to jest na lata 2014–2020.

Gospodarka komunalna:
12. Opracowanie projektu technicznego oraz podkładów 

geodezyjnych „Odnowa otoczenia kościoła parafi alnego 
w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przy-
ległych”. Zadanie w kwocie 35 000,00 zł zostało wykonane. 
Wniosek o dofi nansowanie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007–2013 został złożony i obecnie 
jest w trakcie procedury oceny Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie. 

13. Budowa monitoringu wizyjnego w Ciepielowie. Zadanie 
za kwotę 47 500,00 zł, zostało zrealizowane. System moni-
toringu wizyjnego objął wykonanie monitoringu, kamer wi-
zyjnych w ilości 10 sztuk, które swoim zasięgiem obejmują 
cały park oraz centrum Ciepielowa wraz z Urzędem Gminy. 
Obraz z kamer jest nagrywany non stop w cyklu 24 godzin-
nym z wykorzystaniem przez policję. Jakość obrazu gwaran-
tuje pełną wykrywalność ewentualnych sprawców wandali-

i systemów celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
komunikacji i wymiany danych, integracji z platformą 
ePUAP i rejestrami referencyjnymi, dystrybucji poprawek 
i aktualizacji oprogramowania systemu e-Urząd; wdroże-
nie lokalnych komponentów systemu e-Urząd w gminach 
i powiatach, w szczególności: systemu Elektronicznego Za-
rządzania Dokumentacją (EZD), szyny usług (ESB), która 
stworzy warunki techniczne do integracji eksploatowanych 
obecnie w urzędach systemów EZD oraz systemów dzie-
dzinowych z pozostałymi komponentami systemu e-Urząd, 
modułu Przestrzennej Lokalizacji Pism i Spraw, pozwalają-
cego na powiązanie dokumentów z danymi przestrzennymi, 
podsystemu pobierania opłat drogą elektroniczną; wdroże-
nie mechanizmów wymiany dokumentów i danych pomię-
dzy urzędami administracji publicznej. Obydwa zadania są 
na kwotę 256 666,00 zł stanowiącą środki pozyskane przez 
gminę z dofi nansowania unijnego, zaś udział własny gminy 
to kwota 23 925,00 zł.

Ochrona środowiska:
9. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego 

w Wielgiem, Świesielicach, Ciepielowie, Łaziskach, Choty-
zach, Kunegundowie, Kałkowie „Piaski”, Mariankach „Ko-
sów” oraz zmiana lokalizacji układów pomiarowych wg za-
leceń Zakładu Energetycznego. Zadanie zostało wykonane 
w kwocie 64 652,00 zł.
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zmu, co już zostało potwierdzone w czasie dotychczasowego 
funkcjonowania monitoringu.

14. Budowa chodnika i siłowni zewnętrznej w parku w Cie-
pielowie wraz zagospodarowaniem terenu. Inwestycja 
zrealizowana został we współpracy z Kółkiem Rolniczym 
w Ciepielowie, które sfi nansowało budowę chodników 
z kostki brukowej w kwocie 12 650,00 zł. Urząd Gminy 
zaś zamontował 10 stanowisk siłowni zewnętrznej. Łączny 
koszt zadania to kwota 61 650,00 zł. 

15. Poprawa wizerunku otoczenia Kościoła w Ciepielowie 
oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę par-
kingów i chodników do cmentarza parafi alnego wraz 
z małą architekturą krajobrazu. Zadanie to, w związ-
ku z pomyślnym zakończeniem procedury unijnej zostało 

wprowadzone do budżetu gminy w trzecim kwartale bie-
żącego rok. Wartość podpisanej umowy unijnej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, to 
kwota 709 149,00 zł (w tym dofi nansowanie unijne to 
302 010,00 zł). Po przeprowadzeniu procedury przetargowej 
i podpisaniu umowy zadanie w całości wykonano. Łączne 
koszty to 452 275,86 zł. Zadanie nie obejmowało wykona-
nia oświetlenia, które zostało zrealizowane ze środków wła-
snych gminy. 

Budowa dróg:
16. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska 

etap I. Zadanie zrealizowane w łącznej kwocie 227 155,87 zł. 
Na realizację zadania udało nam się pozyskać dotację ze 
środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 
45 000,00 zł. W zakres tej inwestycji weszło między innymi: 
mechaniczne wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej 
o długości 1 150 mb i szerokości 3,5 mb wraz z podbudową 

z tłucznia kamiennego sortowanego oraz wykonanie dwóch 
prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-
otworowych ze ściankami czołowymi z betonu. 
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III Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest 

godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. 
Słowa Józefa Piłsudskiego stały się myślą przewodnią III Gmin-
nego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod patronatem 
Wójta Gminy Ciepielów, który odbył się 9 listopada 2012 roku 
w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie. Głównym założe-
niem przedsięwzięcia było uczczenie znaczącej daty w historii 
Polski – 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po 123 latach 
niewoli odzyskała niepodległy byt. Zorganizowany z tej oka-
zji konkurs miał na celu rozwijanie ducha patriotyzmu wśród 
młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych w edu-
kacji artystycznej młodych wykonawców, integrację środowisk 
szkolnych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej 
dzieci i młodzieży. Organizacją tegorocznych obchodów zajęły 
się panie Marta Balcerowska, Anna Marek, Małgorzata Komi-
nek, Marzena Nowakowska, Anna Sulima. 

Konkurs o zasięgu gminnym skierowany był do uczniów 
klas IV–VI szkół podstawowych oraz I–III gimnazjum. Z zapro-
szenia skorzystali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Bąkowej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie oraz 
Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. Łącznie uczestniczyło 
w nim ponad 60 wykonawców. 

Konkurs podzielony został na dwie kategorie: pieśń patrio-
tyczna i poezja patriotyczna. Uczestnicy, w zależności od kate-
gorii, zobowiązani byli do zaprezentowania wiersza lub piosen-
ki o tematyce patriotycznej. Organizatorzy konkursu powołali 
dwie niezależne komisje konkursowe, których zadaniem było 
dokonanie oceny prezentacji poszczególnych uczestników, we-
dług wcześniej ustalonych kryteriów. Wyniki tegorocznego kon-
kursu przedstawiają się następująco:

W kategorii pieśń patriotyczna: Szkoła Podstawowa: 
I miejsce – Zofi a Grandos (PSP Ciepielów); II miejsce – Anita 
Gajek (PSP Ciepielów); III miejsce – duet: Natalia Kozik, Edyta 
Wiśnios; wyróżnienie – Michał Kosiór (PSP Ciepielów).

Gimnazjum: I miejsce – Zespół wokalno–instrumentalny 
w składzie: Aleksandra Standowicz, Katarzyna Pakos, Joanna 
Rogozińska, Milena Niedziela, Patrycja Kwiecień (PG Ciepie-
lów); II miejsce – Aleksandra Kozik; III miejsce – Grzegorz Su-
lima; wyróżnienie – Aleksandra Kowalska.

W kategorii wiersz patriotyczny: Szkoła Podstawowa: 
I miejsce – Martyna Kwiecień (PSP Ciepielów); II miejsce – 
Aleksandra Gębka (PSP Ciepielów); III miejsce – Monika 
Giemza (PSP Ciepielów); wyróżnienie – Julia Wiktorowska 

(PSP Ciepielów). Gimnazjum: I miejsce – Ka-
mil Kapciak; II miejsce – Kaja Balcerowska; 
III miejsce – Albert Rolnik; wyróżnienie – Do-
minika Jakubowicz.

W dalszej części uroczystości Wójt Gminy 
wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu. 
Następnie uczniowie gimnazjum przypomnieli 
przebieg walk narodowowyzwoleńczych i trud-
nej drogi do upragnionej wolności, a w recyto-
wanych wierszach, pięknych, patriotycznych 
pieśniach wykonanych przez laureatów konkur-
su, tak jak w lustrze odbiły się losy narodu pol-
skiego. Całość dopełniła przepiękna dekoracja, 
w której zawarły się nasze najważniejsze sym-
bole narodowe. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że dzień ten był tak uroczysty. Sło-

wa uznania kierujemy w stronę nauczycieli, którzy podjęli trud 
przygotowania uczniów do konkursu, a także osób, które przyję-
ły zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana Artura 
Szewczyka – Wójta Gminy Ciepielów za objęcie patronatu nad 
III Gminnym Konkursem Pieśni i Poezji Patriotycznej, ufundo-
wanie nagród, a przede wszystkim uświetnienie swoją obecno-
ścią tych ważnych obchodów. 
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70. Rocznica Mordu – Historia Kowalskich
W dniu 6 i 7 grudnia 1942 roku na terenie dwóch miejsco-

wości Gminy Ciepielów: Rekówki i Starego Ciepielowa oddział 
niemiecki przeprowadził straszliwą zbrodnię na bezbronnych 
mężczyznach, kobietach i dzieciach. Byli paleni żywcem lub 
wrzucani do ognia po uprzednim rozstrzelaniu. Zginęła wów-
czas, między innymi siedmioosobowa rodzina Kowalskich oraz 
sześcioosobowa rodzina Obuchowiczów w Starym Ciepielowie, 
czternaście osób z rodziny Kosiorów oraz małżeństwo Skoczy-
lasów z Rekówki. Łącznie zginęło 33 Polaków, mieszkańców 
naszej gminy i nigdy nie policzona dokładnie liczba Żydów, tak-
że mieszkańców gminy Ciepielów. 

Była to bestialska akcja Niemców stanowiąca ukaranie tych 
Polaków, którzy pomimo zakazów, narażając swoje życie i ży-
cie swoich rodzin, pomagali przeżyć swoim niedawnym sąsia-
dom – Żydom. 

W dniu 5 grudnia 2007 roku, w 65. rocznicę tych jakże strasz-
nych wydarzeń, w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła 
się premiera fi lmu pod tytułem „Życie za życie”, poświęconego 
pamięci Polaków, którzy oddali życie by ratować Żydów. Film 
składał się z 10 dokumentalnych opowieści o Polakach, którzy 
ponieśli śmierć za ratowanie Żydów. Obraz ukazał tragizm tego, 
do czego tylko ludzie mogą być zdolni, olbrzymiego okrucień-
stwa. Większość z opisanych historii, tak jak historia z naszej 
gminy to opis bestialskiej śmierci poprzez spalenie żywcem. 
Po fi lmie przeprowadzono debatę pt. „Co wiemy o Kowalskich, 
którzy ginęli ratując Żydów”. Debata zakończyła się obietnicą 
historyków, że będą oni w ramach projektu „Życie za życie” dą-
żyli do opisania wszystkich przypadków polskiego heroizmu, 
a o samej tragedii w Ciepielowie będzie zrealizowany 1,5 go-
dzinny fi lm fabularno–dokumentalny.

20 października 2009 roku odbyła się premiera wcześniej 
zapowiedzianego fi lmu „Historia Kowalskich”. To wstrząsają-
cy fi lm oparty na faktach, o Polakach, którzy oddali swe życie, 
by ratować swych sąsiadów Żydów. Film jest fabularyzowanym 
dokumentem prezentującym najpierw pokojową koegzystencję 
Polaków i Żydów w Ciepielowie, a następnie ukrywanie Żydów 
przez polskie rodziny, zakończone okrutną egzekucją 33 Pola-
ków i Żydów – spalonych żywcem przez Niemców w domach. 
Konstrukcję fi lmu, zrealizowanego przez reżyserów na podsta-
wie ich własnego scenariusza, oparto na relacjach naocznych 
świadków tragedii, członków rodzin zamordowanych, a także 
fabularnej inscenizacji tamtych zdarzeń. Jak podkreślił Maciej 

Pawlicki, jest to „wstrząsająca i kompletnie nieznana światu, 
ale także nieznana dzisiejszej opinii publicznej w Polsce histo-
ria wielu polskich rodzin, wielu Kowalskich, którzy, by oca-
lić swych sąsiadów, polskich Żydów, narażali życie własnych 
dzieci”. Wielką wartości dla poznania klimatu epoki stanowi 
– ukazana w fi lmie – historia Ciepielowa w latach 30., który, jak 
wiele polskich miasteczek, zamieszkany był w połowie przez 
Polaków i Żydów. Polacy tworzyli miejscową inteligencję i sa-
morząd, Żydzi natomiast w stu procentach opanowali handel 
i drobne rzemiosło. Film pokazuje wzajemne przeplatanie się 
kultur i religii, gdzie mimo konkurencji i napięć na tle ekono-
micznym, wszystko tworzy jedną, nierozerwalną całość, tak 
charakterystyczną atmosferę przedwojennej Polski. Obie nacje, 
choć na co dzień ostro targują się, czują się obywatelami wspól-
nej Rzeczpospolitej. Symboliczny charakter ma scena, w której 
delegacja miejscowych, zdominowanych przez Polaków władz, 
składa wizytę w żydowskie święto w synagodze. Wspólnie 
śpiewają „Mazurek Dąbrowskiego”. Dzieci uczą się w jednej 
szkole, bawią się i baraszkują w rzece. Czasami daje się słyszeć 
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złowrogi brzęk tłuczonych szyb w jakimś żydowskim sklepie, 
ale są to zjawiska na tyle marginalne, że nawet sami Żydzi za-
chowują wobec nich dystans. Wojna w swych początkach rów-
nie okrutnie dotyka obie społeczności. Po kilkunastu miesiącach 
żołnierze Wehrmachtu zaczynają jednak brutalniej odnosić się 
do Żydów: maltretują spotkanych na ulicy, grabią ich majątek. 
Wywieszają afi sze zawiadamiające, że za pomoc Żydowi grozi 
śmierć całej polskiej rodzinie. Niezwykle ekspresyjnie ukazana 
jest brutalna łapanka Żydów na ulicach miasteczka latem 1942, 
ich załadunek na ciężarówki i wywiezienie w nieznanym kie-
runku. Polacy patrzą w osłupieniu. Kilkunastu Żydom udaje się 
uniknąć wywózki. Udają się do swych polskich sąsiadów z bła-
ganiem o pomoc. Polacy, w tym główni bohaterowi fi lmu Adam 
i Bronisława Kowalscy, ukrywają ich w stodołach i leśnych 
ziemiankach. Nocami przynoszą żywność i ciepłe ubrania. Nie 
kryją lęku, ale kontynuują pomoc. 6 grudnia 1942 o świcie oddział niemieckiej żandarmerii 

otoczył dom Kowalskich, a także domy innych rodzin podej-
rzewanych o udzielenie pomocy Żydom: Obuchiewiczów, Ko-
siorów i Skoczylasów. Tego dnia w jednym z domów spalono 
żywcem 33 osoby: Żydów i ukrywających ich Polaków, wśród 
nich Adama i Bronisławę Kowalskich wraz z pięciorgiem ich 
dzieci. Po zakończeniu projekcji fi lmu odbyła się uroczystość 
wręczenia rodzinom Kowalaskich, Obuchiewiczów, Kosiorów 
i Skoczylasów Krzyży Komandorskich Odrodzenia Polski naj-
wyższego odznaczenia przyznawanego pośmiertnie przez Pre-
zydenta RP.

Więcej informacji, w tym zwiastuny fi lmowe, artykuły pra-
sowe, itp. w zakładce „Życie za życie” znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej gminy Ciepielów (foto z fi lmu „Historia 
Kowalskich”).

Sportowe sukcesy gimnazjalistów
Już od dawna wiadomo, że uczniowie naszej 

szkoły są pasjonatami sportu. Uwielbiają lekcje 
wychowania fi zycznego, rozwijają swoje sportowe 
zdolności, a także godnie reprezentują naszą szkołę 
podczas zawodów. Ostatnio odnieśli w tej dziedzi-
nie liczne sukcesy. Do najważniejszych należą: 

I miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. To zaszczytne miejsce wywalczyła 
drużyna dziewcząt w składzie: Firlej Andżelika, 
Kaczmarska Emilia, Sitek Angelika, Żyła Sylwia, 
Kustra Marta, Grzeszczyk Kinga, Ły-
czak Patrycja, Nowotnik Sylwia, Gór-
mińska Patrycja, Kornak Monika, Ma-
zurek Milena. 

II miejsce w Drużynowych Za-
wodach Powiatowych w Piłce Noż-
nej 5-osobowej dziewcząt. Wynik ten 
osiągnęła drużyna w składzie: Firlej 
Andżelika, Sitek Angelika, Kaczmar-
ska Emilia, Gębka Patrycja, Zawadzka 
Klaudia, Koszałka Katarzyna, Roksana 
Gozdur, Kustra Marta, Wdowiak Mile-
na, Nowotnik Sylwia, Mazurek Milena, 
Rusin Daria.

III miejsce w Powiatowych Sztafe-
towych Biegach Przełajowych wywal-
czone przez drużynę chłopców w nastę-
pującym składzie: Kaczmarski Konrad, 
Nędzi Kamil, Niziołek Bartłomiej, 

Chojak Krystian, Małaczek Wojciech, 
Walczyk Artur, Siwiec Mateusz, Roz-
wadowski Amadeusz, Michalec Mar-
cin, Kapciak Kamil.

II i III miejsce w Powiatowych In-
dywidualnych Biegach Przełajowych. 
Najlepsze wyniki uzyskali: Firlej An-
dżelika (miejsce II), Łyczak Patrycja 
(miejsce II), Siwiec Mateusz (miejsce 
III) i Michalec Marcin (miejsce III).

Gratulujemy wyników, dziękujemy 
nauczycielom wychowania fi zycznego 
panom Krzysztofowi Balcerowskie-
mu, Mirosławowi Czapce, Piotrowi 
Siebyle za przygotowanie uczniów do 
zawodów.
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Koncepcję rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
W bieżącym roku gmina Ciepielów wykonała koncepcję roz-

budowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Cie-
pielowie. Jest ona wstępną odpowiedzią na pytanie o zakres i po-
trzeby zmodernizowania gminnej oczyszczalni w następnych 
latach oraz ewentualnej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie 
gminy. W przyszłym roku przystępujemy do kolejnego kroku 
w tym zakresie, mianowicie do opracowania kompletnego pro-
jektu technicznego. Projekt umożliwi nam złożenie odpowied-
niego wniosku o dofi nansowania unijne w latach 2014–2020. 
Realizując bieżące inwestycje nie możemy ograniczać się tylko 
i wyłącznie do lat danej kadencji samorządu, musimy patrzeć 
dalekowzrocznie. Jeżeli teraz nie wykonamy potrzebnej doku-
mentacji, następne władze samorządowe, które zostaną wybrane 
w nowych wyborach, nie będą mogły się ubiegać o jakiekol-
wiek środki, bowiem nie będą miały podstaw projektowych do 
złożenia takich wniosków. Modernizacja oczyszczalni ścieków 
będzie kosztowała około 5 milionów złotych. Są to bardzo duże 
koszty, dlatego też jest możliwa tylko w ramach dofi nansowania 
unijnego, z którego możemy uzyskać nawet 85% wszystkich po-
niesionych kosztów. Jest więc o co się starać.

Normy techniczne jaki muszą spełniać gminne oczyszczal-
nie ścieków wciąż są podnoszone, dodatkowo w przyszłości 
będziemy rozbudowywać istniejącą sieć kanalizacji, dlatego też 
modernizacja jest konieczna. Istniejąca oczyszczalnia w Ciepie-
lowie wybudowana została w połowie lat 90 na terenie dawnego 
SKR. Istniejący na tym terenie budynek zaadaptowano do po-
trzeb budynku socjalnego oraz procesów oczyszczania ścieków. 
Po przebudowie i nadbudowie wydzielono w nim część socjal-
ną, pomieszczenie na agregat, stację odwadniania osadu oraz 

pomieszczenie pompowni z kratą i zblokowany reaktor biolo-
giczny CMM 150 składający się z piaskownika, komory beztle-
nowej, komory tlenowej, osadnika wtórnego i komory stabiliza-
cji osadu nadmiernego. Wewnątrz budynku zlokalizowano także 
punkt zlewny ścieków dowożonych. Jako obiekt doczyszczający 
ścieki przewidziano staw korzeniowy i staw rybny, przez które 
przepływają ścieki przed odpływem do odbiornika: sieci rowów 
melioracyjnych z ujściem do rzeki Iłżanki. Z uwagi na pogarsza-
jący się stan techniczny istniejących obiektów technologicznych 
gmina podjęła decyzję o konieczności modernizacji istniejącej 
oczyszczalni.

Modernizacja powinna nie tylko umożliwić oczyszczenie 
przewidywanej docelowej ilości ścieków ale także unowocze-
śnić procesy technologiczne i poprawić warunki pracy załogi. 
Powinna także zmniejszyć energochłonność procesów oczysz-
czania oraz potencjalną uciążliwość dla otoczenia. Jako pierw-
szy etap tych działań przewidziano wykonanie nowego punktu 
zlewnego oraz otuliny fi ltracyjnej z odpowiednio dobranej ro-
ślinności, co było niezbędne z uwagi na znaczną ilość ścieków 
dowożonych przyjmowanych przez istniejącą oczyszczalnię. 
Z uwagi na istniejące warunki terenowe oczyszczalnia powinna 
stanowić zblokowany obiekt inżynieryjny, w celu ogranicze-
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nia powierzchni zabudowy. 
Zbiorniki technologiczne 
oczyszczalni ścieków takie 
jak zbiornik reaktora, zbior-
nik osadu itp. powinny być 
wykonane z betonu odpor-
nego na korozję. Ze wzglę-
dów hydraulicznych powin-
ny być okrągłe, co obniża 
koszty eksploatacji obiektu. 
Reaktor biologiczny osadu 
czynnego będzie stanowić 
jeden okrągły zbiornik żel-
betowy z wydzieloną komorą denitryfi kacji/nitryfi kacji stano-
wiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory reaktora, 
w której usytuowano powinno być urządzenie do separacji za-
wiesiny łatwo opadalnej – separator zawiesiny i urządzenie do 
eliminacji bakterii nitkowatych – selektor metaboliczny. Cen-
tralnie w okrągłej komorze reaktora usytuowane będzie urzą-
dzenie do separacji osadu od ścieków – osadnik wtórny. Reaktor 
będzie wyposażony w „przykrycie reaktora biologicznego”. Re-
aktor biologiczny nie powinien być wyposażony w dodatkowe 
urządzenia elektryczne powodujące wzrost kosztów eksploata-
cji obiektu. Budynek dmuchaw powinien być wykonany metodą 
tradycyjną, z dachem dwuspadowym i architekturą zbliżoną do 
budynków jednorodzinnych w celu wkomponowania obiektu 
w krajobraz wiejski.

Podstawowe planowane 
elementy zmodernizowanej 
oczyszczalni: stacja przyjmo-
wania ścieków dowożonych: 
szybkozłącze do odbioru 
ścieków, wstępne mecha-
niczne podczyszczenie, po-
miar ilości ścieków, moduł 
rejestracyjny z wydrukiem 
danych; zbiornik uśrednia-
jący ścieków dowożonych: 
układ napowietrzania/mie-
szania, porcjowe dozowanie 

ścieków; pompownia główna ścieków surowych: krata koszo-
wa rzadka, stacja pomp zatapialnych; oczyszczanie mechanicz-
ne ścieków surowych: automatyczne sito skratkowe, separator 
zawiesiny łatwo opadalnej; oczyszczanie biologiczne ścieków: 
dwukomorowy selektor beztlenowy, komora denitryfi kacji/ni-
tryfi kacji, osadnik wtórny pionowy; pomieszczenie dmuchaw: 
stacja dmuchaw, układ dystrybucji powietrza; zbiornik maga-
zynowy osadu nadmiernego: układ do napowietrzania osadu, 
układ do zagęszczania osadu; stacja mechanicznego odwadnia-
nia osadu: stacja fl okulantu, stacja mechanicznego odwadniania 
osadu; stacja wapnowania osadu. Działanie oczyszczalni będzie 
całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania 
z możliwością zdalnej kontroli stanów awaryjnych oczyszczalni 
poprzez złącze telefoniczne systemu SMS.

Festiwal Produktów Regionalnych
W Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu odbył 

się V Festiwal Produktów Regionalnych zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Festiwal był widowi-
skiem charakteryzującym pol-
skie tradycje i obyczaje. Spotka-
nie swą obecnością uświetnili 
między innymi przedstawiciele 
samorządów gminnych, w tym 
przedstawiciele Rady Gminy 
Ciepielów, reprezentanci Sejmi-
ku Województwa Mazowieckie-
go, Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego, parlamentarzyści, 
ale przede wszystkim zespoły 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
reprezentujące gminy objęte 
Lokalną Strategią Rozwoju tj. 

Zespół „Po Co Ci To – Wieliczanki”, gmina Ciepielów, KGW 
Gozdowianki, gmina Gózd, KGW Kajetanów, gmina Iłża, Ze-
spół Bartodziejaki, gmina Jastrzębia, Zespół Kazanowianki 

znad Iłżanki, gmina Kazanów, Zespół Półbo-
rzanki, gmina Pionki, Zespół Sobótka, gmina 
Policzna, KGW Rudki, gmina Przyłęk, KGW 
Bartodzieje, gmina Tczów, Zespół Strykowia-
cy oraz KGW Sycyna, gmina Zwoleń. Jak 
co roku reprezentanci gmin mieli za zadanie 
przygotowanie stoiska z potrawami. Kramy 
uginały się od pysznych i pięknie podanych 
dań. Za piękny występ i pyszne potrawy nasz 
zespół otrzymał specjalne wyróżnienie i na-
grodę od organizatorów festiwalu. Kolejny 
już VI Festiwal Produktów Regionalnych, 
w którym nasz zespół ludowy „Po Co Ci To” 
z Wielgiego także weźmie udział, odbędzie 
się już 19 stycznia 2013 roku.
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wami, stanęli po raz kolejny nad mogi-
łami, by w cichej modlitwie oddać cześć 
ludziom, szczególnie zasłużonym dla zie-
mi ciepielowskiej oraz wszystkim, którzy 
naszej szkolnej społeczności byli bardzo 
bliscy. Na grobach zapłonęły znicze opa-
trzone dedykacją „Umarłych wieczność 
dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. 
Ważne jest, by młode pokolenie zacho-
wywało tę pamięć, bo póki ją mają, póty 
mają poczucie bycia wspólnotą.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd 
pamięcią im się płaci…

Jak co roku w okolicach Dnia Wszyst-
kich Świętych społeczność Gimnazjum 
ogarnął nastrój zadumy i refl eksji o życiu, 
śmierci, przemijaniu i wdzięczności tym, 
którzy odeszli… W dniu 30 października 
odbył się uroczysty apel przygotowany 
przez uczniów klasy IId pod kierunkiem 
p. Bożeny Kosior. Montaż słowno-mu-
zyczny odwoływał się do dnia Wszystkich 
Świętych – czasu, kiedy ludzie na całym 
świecie, niezależnie od miejsca i strefy 
czasowej, światopoglądu, czy wyznawa-
nej religii, oddają cześć i pamięć bliskim, 
którzy zakończyli swoją „ziemską wę-
drówkę”. Uczniowie poprzez recytację 
i nastrojowe pieśni religijne oddali klimat 
tego listopadowego święta. Jak co roku, 
występ młodzieży skłonił nas do refl eksji 
i uświadomił, że w życiu każdego czło-
wieka są dni pełne radości i szczęścia, 

ale są też inne – pełne smutku i zadumy 
nad tajemnicą śmierci. Młodzież swoim 
artystycznym przekazem przypomniała, 
że życie mamy „dane i zadane” i jedynie 
od nas samych zależy, jaką drogę życia 
obierzemy i co po sobie pozostawimy.

W przeddzień Święta Zmarłych, 
uczniowie pod opieką nauczycieli udali 
się na okoliczne cmentarze, gdzie zapalili 
znicze na grobach zmarłych kolegów, na-
uczycieli, pracowników oświaty oraz in-
nych osób, których losy odcisnęły trwały 
ślad w pamięci naszej lokalnej społecz-
ności. W skupieniu, z pochylonymi gło-

Sport szkolny w Bąkowej
Rozwijamy swoje pasje sportowe. Potrafi my również biegać, 

udowodniły to sztafety dziewcząt i chłopców w jesiennych Mi-
strzostwach Powiatu Lipskiego w sztafetowych biegach prze-

łajowych – Lipsko 2012. Drużyna dziewcząt wygrała zawody 
a chłopcy zajęli drugie miejsce. Szczęśliwą dla naszych biega-
czy okazała się również Chotcza. Tu w indywidualnych biegach 
przełajowych mistrzem powiatu w swojej kategorii wiekowej – 
kl. VI został Norbert Bębenek, wicemistrzem Patryk Rękawik. 
W kategorii kl. V najlepszym okazał się Norbert Nędzi, na dru-

gim miejscu uplasowała się Karolina Serafi n. 
Zdobyliśmy jeszcze kilka miejsc punktowa-
nych. Miło wspominamy wspaniałą atmosferę 
i oprawę zawodów w bajkowym miejscu leśne-
go krajobrazu nad zalewem. Zaznaczyliśmy tra-
dycyjnie swoją obecność w X Jubileuszowym 
Turnieju w Halowej Piłce Nożnej Sienno 2012 
o puchar Komendanta Powiatowego w Lipsku. 
Znaleźliśmy się w gronie najlepszych drużyn 
powiatu na czwartym miejscu. Obecnie przygo-
towujemy się do zawodów sportowych w piłce 
siatkowej i tenisie stołowym. Naszym trenerem 
i opiekunem jest pan Marek Bryczek. 

Uczniowie PSP w Bąkowej
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Z działalności GKRPA
Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych oraz Zwalczania Narkomanii w ramach współpracy 
ze szkołami zorganizowała i pokryła koszty koncertu profi lak-
tycznego dla Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. W dzi-
siejszym świecie czyha na młodego człowieka bardzo wiele za-
grożeń. W okresie dorastania młodzi ludzie są ciekawi nowych 
rzeczy, poszukują celu życia i pragną niezwykłości. Często wte-
dy sięgają po różnego rodzaju używki, nie zdając sobie niejed-
nokrotnie sprawy, że wkraczają na bardzo niebezpieczny grunt. 
Buntują się i łamią zasady bezpieczeństwa oraz obowiązujące 
normy społeczne. 

W celu uświadomienia młodzieży wagi problemu, ostrze-
żenia przed konsekwencjami bezmyślnych wyborów w Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie 18 października od-
było się spotkanie profi laktyczne z przedstawicielami znanego, 
zwłaszcza miłośnikom programu „Must be the music”, zespołu 
muzycznego h.R.A.B.I.A. Wokalista – Adrian Markiewicz – 
w sposób bardzo obrazowy, czasami wręcz dosadny, opowie-
dział uczniom o tym, jak łatwo można popaść w uzależnienia, 
z których bardzo trudno jest się wyzwolić. Ostrzegł przed tra-
gicznymi skutkami brania narkotyków. Namawiał do asertyw-
ności, która może ocalić nam życie czy zdrowie. Swoje opowie-
ści przeplatał piosenkami. Usłyszeliśmy między innymi utwory 
pod tytułem „Warszafka”, „Krótka historia o lataniu”, „Spływ”, 
„Człowiek”, „Ziomek”.

W pierwszej części spotkania muzyk przedstawił historię 
życia młodego człowieka (swoją własną), który w wieku czter-
nastu lat dostał swoją pierwszą gitarę i powoli wchodził do 
„muzycznego światka”. Podkreślił jego stopniowe uzależnianie 
się od nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz bezsilność okazaną 
w próbie samobójczej. Ostrzegł uczniów przed dilerami, któ-
rzy tylko na początku udają przyjaciół, a w rzeczywistości są 
bezwzględni. Wspomniał również o dopalaczach i zagrożeniu 
życia po ich zażyciu. W sposób pozornie lekki, czasami humo-
rystyczny uzmysławiał młodzieży, że pod wpływem narkoty-
ków robimy często nieprzewidywalne rzeczy i na zawsze grze-
biemy swoje życiowe cele, tracimy zdrowie. W drugiej części 
wokalista poruszył sprawę uzależnień internetowych. Przestrze-
gał, zwłaszcza dziewczyny, przed łatwowiernością w stosunku 
do mężczyzn, która może skończyć się tragicznie. Nadmienił 
o przerażającym zjawisku handlu żywym towarem. Dla zobra-
zowania tego problemu przywołał słownie drastyczne obrazy 
z fi lmu „Uprowadzona”. Prosił dziewczyny, by wystrzegały się 
„dziwnych” miejsc i nie zostawiały swoich koleżanek samych 
podczas młodzieżowych imprez.

Kolejna sprawa, która była poruszona podczas spotkania, 
dotyczyła asertywności, czyli umiejętności wyrażania własnego 
zdania w sposób kulturalny, ale stanowczy. Wybrani uczniowie 
odegrali scenkę rodzajową. Ich zadanie polegało na namówie-
niu dziewczyny do zapalenia z nimi papierosa. Nasuwającym 
się wnioskiem było stwierdzenie, że w asertywności trzeba 
umieć odmawiać, a jeśli ktoś jest zbyt natarczywy, najlepiej 
odejść i nie tłumaczyć się. Ostatni przekaz dotyczył problemu 
grupek zamkniętych, funkcjonujących w środowisku szkol-
nym. Ich członkowie nie wpuszczają do swojego grona nikogo 
z zewnątrz. W ściśle zamkniętej grupie czują się bardzo silni 
i poniżają w brutalny sposób słabszych od siebie. Rozmówca 
podkreślił, że osoba poniżana przez innych w dzieciństwie czy 
młodości ma zaniżone poczucie własnej wartości i może już 
nigdy nie zrealizować się w dorosłym życiu, bo czuje się gorsza. 
Opowiedział także dwie zabawne historyjki, podkreślające, że 
nie należy nikogo oceniać po wyglądzie. Czasami bowiem sami 
możemy być bardzo zdziwieni, kiedy okaże się, że to my jeste-
śmy mniej wartościowymi ludźmi.

Swoje spotkanie z gimnazjalistami muzyk zakończył słowa-
mi: „Pamiętajcie o asertywności!” „Nie pozwólcie, aby ktoś za 
was decydował!” „Nawet pierwsza próba może być śmiertel-
na!”. Opowiedział także dowcip, który w sposób bardzo dosad-
ny uświadomił zebranym, że pod wpływem narkotyków tracimy 
kontakt z rzeczywistością i kontrolę nad swoim organizmem. 
Uczniowie byli zadowoleni ze spotkania. Podobał im się spo-
sób przekazu. Poruszone problemy uznali za naprawdę ważne 
i aktualne w dzisiejszym świecie. My – nauczyciele i wycho-
wawcy – mamy natomiast nadzieję, że przekazane treści jak naj-
głębiej zapadną naszym gimnazjalistom w pamięć i staną się dla 
nich życiową nauką.

Oto, co na temat spotkania powiedzieli sami gimnazjaliści:
„Uważam, że przedstawienie było najlepszym, jakie do tej 

pory widziałam. Ukazywało prawdziwe życie. Wreszcie w na-
szym gimnazjum zabrzmiała dobra muzyka. Poza tym nie było 
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owijania w bawełnę. Muzyk opowiadał prosto i z sensem. Utwo-
ry, napisane przez artystę w czasie dla niego trudnym, przema-
wiały do mnie bardziej niż wywody jakiś psychologów czy fi lo-
zofów. Może dlatego, że wszystko, o czym mówił, było oparte 
na jego własnych doświadczeniach?”.

„Moim zdaniem, występ zespołu h.R.A.B.I.A. był bardzo 
ciekawy. Wokalista tej grupy opowiadał w sposób zrozumiały 
dla młodzieży o narkotykach i innych życiowych problemach. 

Przytaczał nam przykłady przeżyć, których sam doświadczył. 
Głęboko mnie one poruszyły. Myślę, że na długo zapamiętam 
wypowiedziane słowa i będę szanować swoje życie. Szkoła po-
winna organizować więcej takich spotkań”.

„Przedstawienie profi laktyczne było bardzo interesujące i po-
uczające. Za pomocą prostych słów wokalista zespołu przestrze-
gał przed czyhającymi na nas uzależnieniami. Występ rozbudzał 
wiele emocji. Dużym atutem były wykonywane piosenki”.

„Naszym zdaniem przedstawienie profi laktyczne było po-
uczające. Przedstawiało zagrożenia, na jakie może być narażo-
ny współczesny młody człowiek. Zaproszeni goście przestrze-
gali nas przed narkotykami, które rujnują nam życie. Ostrzegali 
przed naiwnością i pouczali, abyśmy byli asertywni”.

„Moim zdaniem przedstawienie było bardzo ciekawe. Wo-
kalista mówił prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem. 
Opowiadał o problemach, które coraz częściej dotykają mło-
dzież. Pokazał, jak odmawiać, żeby nie urazić drugiej osoby, 
a żeby ona zrozumiała nasze intencje. Poruszane problemy były 
przeplecione tematycznie dobranymi piosenkami, odzwiercie-
dlającymi uczucia artysty. Muzyk opowiedział nam swoją hi-
storię. Jestem bardzo zadowolona, że tacy ludzie przyjechali 
do naszej szkoły. Ich słowa trafi ły do mnie. Bardzo chciałabym 
jeszcze raz ich spotkać i porozmawiać z nimi”.

Danuta Wiktorowska PG Ciepielów

Klub Miłośników Zwierząt W PSP w Bąkowej
W naszej szkole PSP w Bąkowej w 2012 r. powstał Klub 

Miłośników Zwierząt prowadzony przez panie Monikę Hejn 
i Katarzynę Sotowicz-Stańczuk.

Klub zorganizował już konkurs podzielony na dwie kategorie: 
fotografi czny i literacki. Można było wygrać wspaniałe nagrody. 
Laureatką konkursu fotografi cznego została Natalia Nachyła 
z kl. V, a konkursu literackiego Aleksandra Chrząszcz z klasy 
IV. Oto fragment jej pracy: „Punia ich matka zginęła pod kołami 
samochodu. Bardzo płakałam, bo myślałam, że pieski nie prze-
żyją bez swojej mamy. Były jeszcze takie malutkie i bezbronne. 
Wtedy moi rodzice wpadli na pomysł, że spróbujemy wykarmić 
je z butelki ze smoczkiem. Z początku pieski nie chciały jeść, 
ale po jakimś czasie przyzwyczaiły się do butelki. Na przemian 
z siostrą i mamą karmiłyśmy je, jak malutkie dzieci”.

Konkursy polegały na zrobieniu najciekawszego zdjęcia pu-
pila i na napisaniu najfajniejszego wypracowania o nim. Wy-

niki konkursów ogło-
szono  4 października, 
tego dnia obchodzimy 
Światowy Dzień Zwie-
rząt. Pod koniec paź-
dziernika została zor-
ganizowana wycieczka 
do schroniska w Rado-
miu. Przed wyciecz-
ką odbyła się zbiórka 

żywności i potrzebnych rzeczy dla zwierząt. Znalazła się nawet 
buda, która była bardzo duża i wygodna. 24 października na wy-
cieczkę pojechały klasy 4–6, a dzień później klasy 1–3. Pani 
w schronisku opowiedziała nam jak dbać o zwierzęta i udzieli-
ła kilku ważnych informacji na temat schroniska. Widzieliśmy 
także psy bez nóg. Na ich widok chciało nam się płakać. Psów 
chorych nie mogliśmy obejrzeć, ponieważ są zamknięte w izo-
latkach. Pani, która oprowadzała nas po schronisku, pozwoliła 

nam pogłaskać jednego psa, któ-
ry był smutny i bardzo grzecz-
ny. Zauważyłyśmy, że psy mają 
za ciasno w klatkach, ponieważ 
jest ich tam za dużo. Widzieli-
śmy też szczeniaki, których bar-
dzo, ale to bardzo nam szkoda. 
Cała nasza grupa zrobiła bardzo 
dużo zdjęć, które pokazaliśmy 
rodzinie i znajomym z nadzieją, 
że ktoś jakieś zwierzę pokocha 
i zabierze je ze schroniska. Bar-
dzo się cieszymy, że ten Klub 
Miłośników Zwierząt powstał. 
Jest to bardzo świetny pomysł. 
Każdy uczeń się z tym zgodzi!

Agata Małaczek, Aleksandra Zięba 
klasa VI z PSP w Bąkowej
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„Zabłyśnij na drodze”
Kampania „Zabłyśnij na drodze” to wspólny pomysł Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, władz Radomia 
i Stowarzyszenia Rowerowego „Zielony Szlak”. Jest ona skie-
rowana do tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, 
a w szczególności do pieszych i rowerzystów. Jej celem jest po-
prawa bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego, 
poprzez promowanie wśród nich przekonania, że „bycie wi-
docznym na drodze” (dzięki, np. noszeniu elementów odblasko-
wych) zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku z ich udziałem. 
Kampania ma też, przy okazji, przypomnieć pieszym o właści-
wym zachowaniu na drodze, a rowerzystom o konieczności wy-
posażenia roweru w obowiązkowe oświetlenie.

Akcja, zainicjowana i prowadzona przez Mazowiecką Po-
licję, została zainaugurowana 7 października 2008 r. w Rado-
miu. Dotychczas odbyły się już trzy edycje kampanii. W tym 
roku, w wyniku współpracy nawiązanej przez Gminę Ciepielów 
i Związek Gmin nad Iłżanką z Mazowiecką Komendą Woje-
wódzką Policji (w roku 2011 Mazowiecki Komendant Policji 
objął patronat na V rajdem po szlakach Związku Gmin nad Ił-
żanką – w wyniku czego dla uczestników rajdu podczas noclegu 
w Domu Ludowym w Wielgiem, policjanci przeprowadzili po-
kazy bezpieczeństwa ruchu drogowego i specjalnie na tę oka-
zję prelekcję z wykorzystaniem środków multimedialnych), po 
raz pierwszy jesienna inauguracja kampanii „Zabłyśnij na dro-
dze” miała miejsce poza Radomiem, właśnie w naszej gminie. 
Kampania połączona została z organizacją VI Rajdu Rowero-
wego szlakiem Związku Gmin nad Iłżanką i przeprowadzona 
w siedzibie Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. Patronat 
na jesienną inauguracją kampanii objął Mazowiecki Komen-
dant Wojewódzki mł insp. Rafał Batkowski i wójt gminy Cie-
pielów jednocześnie Prezes Związku Gmin nad Iłżanką Artur 
Szewczyk.

Cele kampanii:
  – uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowe-

go, że ich bezpieczeństwo na drodze zależy także od nich 
samych;

  – promowanie wśród pieszych i rowerzystów noszenia kami-
zelek i elementów odblaskowych, które poprawiają ich wi-
doczność na drodze;

  – aktywizacja środowisk lokalnych, które na własnym terenie 
zachęcałyby mieszkańców do noszenia „odblasków”;

  – zachęcanie samorządów do zakupu elementów odblasko-
wych dla dzieci i młodzieży szkolnej;

 – zaangażowanie w akcję fi rm, które sfi -
nansowałyby zakup kamizelek i elemen-
tów odblaskowych dla pieszych i rowe-
rzystów;

 – przekonanie dyrektorów szkół o ko-
nieczności egzekwowania obowiązku 
noszenia przez uczniów „odblasków”;

 – przypomnienie niechronionym uczestni-
kom ruchu drogowego przepisów obo-
wiązujących ich na drogach;

 – przypomnienie kierowcom zasad ruchu 
drogowego, obowiązujących ich wobec 
pieszych, rowerzystów, motorowerzy-
stów i motocyklistów.
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Piesi
Zgodnie z Kodeksem Drogowym:

1. Pieszy jest obowiązany:
  – korzystać z chodnika lub drogi dla 

pieszych, a w razie ich braku – z po-
bocza (jeżeli nie ma pobocza lub cza-
sowo nie można z niego korzystać, 
pieszy może korzystać z jezdni, pod 
warunkiem zajmowania miejsca jak 
najbliżej jej krawędzi i ustępowania 
miejsca nadjeżdżającemu pojazdo-
wi);

  – idąc po poboczu lub jezdni – iść lewą 
stroną drogi;

  – przechodząc przez jezdnię – zacho-
wać szczególną ostrożność oraz ko-
rzystać z przejścia dla pieszych (pie-
szy znajdujący się na tym przejściu 
ma pierwszeństwo przed pojazdem).

2. Pieszy może:
  – przejść przez jezdnię poza przejściem 

dla pieszych tylko wtedy, gdy odle-
głość od przejścia przekracza 100 m;

  – przejść przez jezdnię poza przejściem 
dla pieszych tylko pod warunkiem, 
że nie spowoduje zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu 

Taryfi kator mandatów za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego 

dotyczących pieszych:

1. wchodzenie na jezdnię bezpośrednio 
przed jadący pojazd:

  – na przejściach dla pieszych – 50zł;
  – w miejscach innych niż przejścia dla 

pieszych – 100zł.
2. wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu 

lub innej przeszkody ograniczającej 
widoczność – 100 zł.

3. przebieganie przez jezdnię – 50zł.
4. naruszenie obowiązku korzystania 

przez pieszego z chodnika lub drogi 
dla pieszych, a w razie ich braku z po-
bocza – 50zł.

5. naruszenie przez pieszego idącego 
po poboczu lub jezdni obowiązku 
poruszania się po lewej stronie dro-
gi – 50zł.

6. naruszenie przez pieszych obowiązku 
poruszania się po jezdni jeden za dru-
gim – 50zł.

7. korzystanie z dróg niedostępnych dla 
pieszych – 50zł.

pojazdów (pieszy jest obowiązany 
ustąpić pierwszeństwa pojazdom).

3. Pieszym nie wolno:
  – wchodzić na jezdnię bezpośrednio 

przed jadący pojazd, w tym również 
na przejściu dla pieszych;

  – wchodzić na jezdnię spoza pojazdu 
lub innej przeszkody ograniczającej 
widoczność drogi;

  – przechodzić przez jezdnię w miejscu 
o ograniczonej widoczności drogi;

  – przebiegać przez jezdnię.
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Rowerzyści
Obowiązkowe wyposażenie roweru:

  – z przodu – jedno światło pozycyjne 
barwy białej lub żółtej selektywnej;

  – z tyłu – jedno światło odblaskowe 
barwy czerwonej o kształcie innym 
niż trójkąt oraz jedno światło pozy-
cyjne barwy czerwonej, które może 
być migające;

  – co najmniej jeden skutecznie działają-
cy hamulec;

  – dzwonek lub inny sygnał ostrzegaw-
czy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Uroczystości związane inaugura-

cją kampanii rozpoczęły się od wizy-
ty Komendanta Mazowieckiego Poli-
cji w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. 

Mł insp. Marek Świszcz wraz z Komen-
dantem Powiatowym Policji w Zwoleniu 
mł. insp. Kazimierz Wojdyło i Komen-
dantem Powiatowym Policji w Lipsku 
insp. Januszem Koziarskim wzięli udział 
w spotkaniu z wójtem naszej gminy. Na 
spotkaniu wójt przybliżył Komendanto-
wi gminę Ciepielów ze szczególnym za-
akcentowaniem historycznych walorów 
naszej małej ojczyzny, bowiem pan ko-
mendant jest znanym pasjonatem historii. 
Rozmawiano także o bieżących sprawach 
gminy, realizowanych inwestycjach, 
a także o współpracy z policją i naszych 
działaniach w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Następnie 
zaproszeni goście udali się do siedziby 
Publicznego Gimnazjum, gdzie odbyły 
się dalsze uroczystości z udziałem mło-
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dzieży uczestniczącej w rajdzie szlakiem Związku 
Gmin nad Iłżanką. 

Uczniowie szkół podstawowych z czterech 
gmin należących do Związku Gmin nad Iłżanką: 
Chotcza, Ciepielów, Kazanów, Iłża, wyruszyli 
wcześniej w swoją rajdową przygodę z Chotczy, 
a w Ciepielowie mieli pierwszy odpoczynek i spotkanie z orga-
nizatorami kampanii „Zabłyśnij na drodze”.

Na sali Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, zebranych 
przywitał wójt gminy Artur Szewczyk i Zastępca Mazowiec-
kiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Marek 

Świszcz. Po przywitaniu, Komendant Wojewódzki przybliżył 
młodzieży i wszystkim zebranym główne cele akcji „Zabłyśnij 
na drodze”, a więc poprawę bezpieczeństwa rowerzystów po-
przez promowanie wśród młodzieży, że „bycie widocznym na 
drodze”, dzięki używaniu specjalnych odblaskowych kamizelek, 
elementów odblaskowych przyczyni się do zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia wypadku z udziałem rowerzystów. Po wystąpieniu 
pana komendanta, który otrzymał gromkie brawa od młodych 
rowerzystów, wójt gminy wręczył zaproszonym gościom spe-
cjalne pamiątkowe statuetki. Statuetki otrzymali: Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Rafał Batkowski, Za-
stępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. 
insp. Marek Świszcz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji nadkom. Grze-
gorz Giziński, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku insp. Ja-
nusz Koziarski, Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu mł. 
insp. Kazimierz Wojdyło, Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Lipsku mł. ins. Jarosław Binięda, Kierownik Poste-
runku Policji w Ciepielowie asp. szt. Roman Nachyła, Kierow-
nik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Lipsku nadkom. Jacek Choroś, Rzecznik prasowy Komendy 

Powiatowej Policji w Lipsku asp. Tomasz Wielic-
ki, Wójt Gminy Kazanów, członek Zarządu Związ-
ku Gmin nad Iłżanką Marian Karolik, Wójt Gminy 
Chotcza, członek Zarządu Związku Gmin nad Ił-
żanką Janusz Witczak, Burmistrz Miasta i Gminy 

Iłża, przewodniczący Związku Gmin nad Iłżanką Andrzej Mo-
skwa, Skarbnik Związku Gmin nad Iłżanką Teresa Czarnecka, 
Redaktor Naczelny Radia Lipsko Władysław Bajkowski.

Po wręczeniu statuetek odbyła się prelekcja dla młodzieży 
poświęcona bezpieczeństwu niechronionych, funkcjonariusze 
Komendy Mazowieckiej zaprezentowali uczniom działanie sy-
mulatora zderzeń, a opiekunom alkogogle. Wszyscy uczestnicy 
rajdu (ponad 120 uczniów i opiekunów ze szkół podstawowych) 
otrzymali od mazowieckich policjantów „Kodeksy Młodego 
Rowerzysty”, a po obiedzie, przygotowanym przez organizato-
rów rajdu, wyruszyli w dalszą drogę do Kazanowa, gdzie prze-
widziany był nocleg. W piątek grupa pokonała trasę Kazanów – 
Iłża, gdzie rajd się zakończył.
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Bordowe płomienie
W październiku 1302 Drużyna Harcerska „Bordowe Płomie-

nie” przy PSP Bąkowa przyjęła w murach swojej szkoły około 
60 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i in-
struktorów Hufca ZHP Lipsko na rajdzie rozpoczynającym Rok 
Harcerski 2012/2013.

Rajd rozpoczął się zakwaterowaniem drużyn oraz licznymi 
piosenkami i zabawami. Kolejnym punktem naszego spotkania 
w nowym roku harcerskim była musztra, przy której nawet naj-
starsi harcerze bardzo dobrze się bawili. Po zjedzonej kolacji, 
którą przygotowywali harcerze odbył się kominek inaugura-
cyjny w harcówce drużyny z Bąkowej. Każda z zaproszonych 
drużyn przedstawiła w formie skeczu przeżyte przygody z ze-
szłorocznego roku harcerskiego, również urzekła nas swoim 
pięknem gawęda przeczytana przez druhnę komendant Katarzy-
nę Furmanek.

Wszyscy harcerze ze swoimi refl eksami udali się na upra-
gniony odpoczynek lecz to nie był jednak koniec dnia. Czekała 
ich niespodzianka w postaci biegu patrolowego z okazji Roku 
Janusza Korczaka. Bieg był utrzymany w tematyce Króla Ma-
ciusia I. Drużyny miały za zadanie zatańczyć na balu u króla 
taniec belgijski, następnie zagrać w grę „Memos” z Maciusiem. 
Kolejnym zadaniem uczestników było odgadnięcie różnych 

smaków i zapachów jakich Maciuś nie znał oraz wymyślenie 
postulatów by dzieci mogły lepiej żyć w królestwie Maciusia. 
Przedostatnim punktem biegu było wykazanie się sprawnością 
sportową, zaś na ostatnim pomysłowością w odpowiedziach na 
zagadki Maciusia! Po tak emocjonującym wieczorze wreszcie 
mogliśmy odpocząć.

Następny dzień nie pozbawił nas kolejnych przygód z har-
cerstwem! Po śniadaniu i porannym apelu drużyny ruszyły na 
trasę Bąkowa – Wielgie – Bąkowa. Zadaniem na trasie było 
wypisać na karcie rodzaje drzew krzewów i pomników przy-
rody oraz zabytków. Po dotarciu do szkoły w Wielgiem czekał 
na nas poczęstunek w formie bułki oraz ciepłej herbaty, tam też 
usłyszeliśmy historie poległych w walkach wrześniowych jak 
i piękne bajki dla dzieci pisane przez lokalną pisarkę. Następnie 
wszyscy uczestnicy udali się na cmentarz gdzie odmówiliśmy 
dziesiątkę różańca oraz złożyliśmy znicze na grobach poległych 
w walkach. Po wszystkich wydarzeniach udaliśmy się do szkoły 
w Bąkowej na ciepły posiłek i apel kończący Rajd Inaugurujący 
Rok Harcerski. Wszyscy rozstaliśmy się w ciepłej, harcerskiej 
atmosferze! 

Czuwaj! pwd. dh. Ewelina Kunka 
drużynowa 1302 DH „Bordowe Płomienie”
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matycznych, 4 godziny zajęć z języków 
obcych, 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego, 6 godziny 
zajęć sportowo-wychowawczych.

Zajęcia są prowadzone w dwóch kla-
sach równoległych IV–VI w okresie od 
1 września 2012 roku do dnia 31 czerwca 
2013 roku w ilości łącznej 400 godzin zajęć 
pozalekcyjnych. Wartość projektu to kwo-
ta 36 048,00 zł. Umowy na sfi nansowanie 
zajęć zostały podpisane 14 września 2012 
roku ze strony Gminy Ciepielów przez Wój-
ta Gminy i ze strony Województwa Mazo-
wieckiego przez wicemarszałka wojewódz-
twa mazowieckiego Leszka Ruszczyka.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Od listopada w Domu Ludo-

wym w Wielgiem rozpoczęły się 
zajęcia aerobiku. Grupa powstała 
z inicjatywy mieszkanek wsi. Pa-
nie trenują pod fachowym okiem 
instruktorki pani Klaudii Kozak. 
Spotkania odbywają się dwa razy 
w tygodniu tj. we wtorek i czwar-
tek w godzinach 17.00–18.30. 
Zajęcia cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Wciąż przybywa 
chętnych do wspólnych ćwiczeń. 

Aerobik jest cenioną formą aktywności ruchowej, którą moż-
na polecić niemal każdemu. Regularne ćwiczenia tego typu 

aktywują wszystkie partie cia-
ła, dzięki czemu poprawiają 
ogólną kondycję fi zyczną oraz 
wpływają korzystnie na stan 
zdrowia i samopoczucie. Waż-
ne jest, aby w codziennym ży-
ciu pełnym obowiązków, po-
śpiechu i stresu znaleźć czas 
na taki relaks. Gorąco pole-
camy i zachęcamy do udziału 
w zajęciach.

Budowa drogi w Wólce Dąbrowskiej
Zadaniem z zakresu budowy dróg, które zrealizowaliśmy 

w bieżącym roku była przebudowa drogi gminnej w Wólce Dą-
browskiej. Na realizację tej inwestycji nasza gmina pozyskała 
w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie dotację ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwo-
cie 45 000 zł. W zakres inwestycji weszło miedzy innymi me-
chaniczne wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej o dłu-
gości 1150 mb i szerokości 3,5 mb wraz z podbudową z tłucznia 
kamiennego sortowanego oraz wykonanie dwóch prefabryko-
wanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych ze 
ściankami czołowymi z betonu.

Na ogłoszony przez Urząd Gminy przetarg nieograniczony 
wpłynęły oferty czterech fi rm, a najtańszą złożyło Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 
26-700 Zwoleń oferując wykonanie zamówienia za cenę brutto 
223 155,87 zł. Pozostali wykonawcy złożyli oferty, które opie-
wały na następujące kwoty: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parz-

Dziecięca akademia przyszłości
Od 1 września wszyscy uczniowie klas IV–VI szkoły podsta-

wowej w Ciepielowie biorą udział w realizacji projektu dodatko-
wych zajęć edukacyjnych w ramach „Dziecięcej akademii przy-
szłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szko-
łach podstawowych” realizowanego w ramach unijnego Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–
–2013. Istotnymi zamierzeniami projektu 
jest przeciwdziałanie zjawiskom przemo-
cy i agresji, udzielenie dzieciom mającym 
trudności w nauce niezbędnego wsparcia 
pedagogiczno-psychologicznego, kształ-
towanie w nich umiejętności właściwego 
spędzania czasu wolnego oraz upowszech-
nianie idei wychowania przez sport.

Blok nieodpłatnych zajęć dodatko-
wych, w których biorą udział nasi ucznio-
wie, obejmuje pięć modułów w łącznym 
wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie 
w następującym podziale: 4 godziny zajęć 
z zakresu ICT (technologie informacyjne 
i komunikacyjne), 3 godziny zajęć z za-
kresu przedmiotów przyrodniczo-mate-

niewska 10, 05-800 Pruszków – 310 954,27 zł brutto, PHU 
TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom – 
269 280,21 zł brutto, BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. 
z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 269 048,54 zł brut-
to. Budowę drogi ukończono w terminie, a w drugiej połowie 
października nastąpił odbiór prac. Łączna wartość zrealizowa-
nego zadania to kwota: 227 155,87 zł.
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Szansa na lepsze jutro
Od 1 czerwca realizowany jest w naszej 

gminie po raz czwarty projekt „Szansa na 
Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII –
Promocja integracji społecznej, Działania 
7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej Progra-
mu Operacyjnego – Kapitał Ludzki fi nan-
sowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej Gmina 
otrzymała 92 340,00 zł z czego 9 695,70 zł to wkład własny. 
Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną 14 benefi -
cjentów z terenu gminy, głównie osób bezrobotnych, niepełno-
sprawnych oraz rolników korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej. W ramach projektu odbyły się szkolenia: Trening 
Kompetencji i Umiejętności Społecznych oraz Aktywne Me-
tody Poszukiwania Pracy. W ramach warsztatów zrealizowano 
wiele ciekawych zajęć, uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętno-
ści niezbędne do efektywnego i aktywnego funkcjonowania 
na rynku pracy. Na zakończenie szkoleń wójt gminy wręczył 
uczestniczkom zaświadczenia oraz certyfi katy potwierdzające 
udział w zajęciach. Kolejnym etapem projektu było rozpoczęcie 
dla wszystkich uczestników szkoleń zawodowych. W tym roku 

Ewaluacja w Zespole Placówek Oświatowych
Od 27 listopada w szkole podstawowej, gimnazjum i przed-

szkolu w Ciepielowie odbywa się ewaluacja zewnętrzna pro-
wadzona przez wizytatorów Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty delegatura w Radomiu. Ewaluacja obejmuje dwa 
obszary: procesy zachodzące w szkole oraz funkcjonowanie 
szkoły w środowisku lokalnym. W trakcie ewaluacji przepro-

zorganizowano 6 rodzajów kursów zawodowych: prawo jazdy 
kat. B, prawo jazdy kat. C, kurs kosmetyczny, kurs fryzjerski, 
kurs kucharz-kelner i kurs gastronomiczny. Dzięki realizacji 
projektu osoby w nim biorące udział będą miały możliwość 
zdobywania nowych kwalifi kacji zawodowych i społecznych. 
Co będzie miało wpływ na zwiększenie ich szans na rynku pracy 
oraz wpłynie na przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu 
dotychczasowych trudności.

Tegoroczna edycja projektu zakończy się 31 grudnia 2012 r. 
Projekt reali-
zowany jest 
do 31 sierpnia 
2014 roku za-
kładając udział 
docelowo 42 
osób. 

wadzano badania, ankiety i wywiady z całym środowiskiem 
szkolnym. Odbyły się wywiady z uczniami najstarszych klas, 
z ich rodzicami, z nauczycielami szkół i przedszkola oraz 
z partnerami szkoły. Na wyniki ewaluacji jeszcze musimy 
poczekać, ale dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć 
udział w badaniach, wywiadach i ankietach. Wyniki będą dla 
szkół i przedszkola wskazówką do dalszej pracy i coraz lepsze-
go kształcenia naszych uczniów.
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Supeer Głowy 2012
21 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepie-

lowie odbył się VI Międzybiblioteczny Powiatowy Konkurs 
Czytelniczy i Medialny „Supeer Głowy 2012”. Nasza biblio-
teka miała zaszczyt i przyjemność być gospodarzem tegorocz-
nej edycji konkursu, zarazem zdobywczyni I miejsca w 2011 
roku. Z okazji 60-lecia TVP tegoroczna edycja konkursu odbyła 
się pod hasłem „Telewizja – konkurentką naszej wyobraźni”. 
W zmaganiach konkursowych wzięły udział cztery drużyny pię-
cioosobowe reprezentujące Publiczne Gimnazja w Ciepielowie, 
Krępie Kościelnej, Rzeczniowie i Siennie. W spotkaniu uczest-
niczyli również zaproszeni goście: przedstawiciele władz samo-
rządowych: przewodniczący Rady Gminy Ciepielów Waldemar 
Czapla i wiceprzewodniczący Rady Gminy Ciepielów Witold 
Chojak, przedstawiciele placówek oświatowych: dyrektor Ze-
społu Placówek Oświatowych w Ciepielowie Elżbieta Giemza, 
wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 
w Siennie Marzena Czerwonka, nauczyciel i przedstawiciele bi-
bliotek: dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Rzeczniowie Krystyna Wójtowicz, kierownik Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Siennie Wioletta Polak, instruktor Gmin-
nej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie Marzena 
Wójcik.

Konkurs składał się z dziesięciu konkurencji. Każda z dru-
żyn przygotowała prezentację multimedialną pt. „Nasz człowiek 
w telewizji” oraz plakat na temat: „Czy telewizja jest konkurent-
ką wyobraźni?”. W kolejnych konkurencjach uczestnicy musieli 
wykazać się znajomością wiedzy o telewizji polskiej, polskich 
serialach, pierwszych prezenterach telewizyjnych, biografi ach 
młodzieżowych aktorów, ale także znajomością utworów lite-
rackich oraz praktyczną wiedzą czytelniczą. Uczniowie mieli 
też możliwość wcielenia się w rolę prezentera telewizyjnego. 
Udział w konkursie był dla młodzieży ciekawym doświadcze-
niem i wspaniałą zabawą.

Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Rabiniak prze-
wodnicząca, Wioletta Polak, Żaneta Greguła, Renata Gołę-
biowska-Ambrozik oraz Krystyna Wójtowicz miały nie lada 
dylemat w ocenie drużyn. Zwycięzcę wyłoniła średnia z sumy 
punktacji każdego jurora. Nie obyło się bez dogrywki, w której 

wzięły udział drużyny walczące o pierwsze miejsce: z Krępy 
Kościelnej i Rzeczniowa. Zwyciężyła drużyna z Krępy Kościel-
nej w składzie: Kacper Gozdur, Agata Winiarczyk, Angelika 
Barszcz, Wiktoria Piaszczak, Jakub Cheba. Drugie miejsce za-
jęła młodzież z Rzeczniowa, którą reprezentowali: Karolina Ły-
gan, Zuzanna Wróbel, Natalia Śliwa, Szymon Maj, Julita Kubik. 
Trzecie miejsce przypadło w udziale grupie z Sienna w składzie: 
Kinga Klepacz, Kamila Ćwik, Anna Wos, Martyna Celuch, Na-
talia Czerwonka. A nasi gospodarze z Ciepielowa: Natalia Sie-

była, Kinga Sulima, Milena 
Mazurek, Luiza Starzyk, 
Wiktoria Boroch okazali się 
profesjonalni do końca. Dali 
przecież (nie bez walki!) 
wygrać innym.

W przerwie obrad jury, 
uczestnicy konkursu i goście 
zostali zaproszeni przez go-
spodynię imprezy dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Ciepielowie Renatę 
Gołebiowską-Ambrozik na 
słodki poczęstunek. Dru-
żyny zostały nagrodzone 
pucharami, pamiątkowymi 
dyplomami oraz nagroda-
mi rzeczowymi. Uczestnicy 
i ich opiekunowie poświęci-
li wiele czasu oraz włożyli 
wiele energii i starań w przy-
gotowanie do konkursu, dla-
tego wszystkim drużynom 
serdecznie gratulujemy.
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Dożynki 2012
W pierwszą niedzie-

lę września w Chotczy 
odbyły się XIII Dożyn-
ki Powiatowo-Gminne. 
Przy słonecznej pogo-
dzie rolnicy z całego 
powiatu świętowali, 
dziękując za tegoroczne 
plony. Gminę Ciepielów 
tradycyjnie reprezen-
towało koło gospodyń 

wiejskich działające w Domu Ludowym w Wielgiem. Członko-
wie Koła tworzą jednocześnie zespół ludowy „Po Co Ci To?”, 
który powstał w roku 1984. W skład zespołu wchodzi 18 osób 

Spotkanie z poezją
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bą-

kowej gościła u siebie panią Marię Soto-
wicz – autorkę wierszy dla dzieci i doro-
słych. Pani Maria została zaproszona przez 
założycielki Klubu Miłośników Zwierząt, 
panią Katarzynę Sotowicz-Stańczuk i pa-
nią Monikę Hejn na cykl spotkań z dzieć-
mi. Celem tych spotkań jest przybliżenie 
poezji, które pod pretekstem humoru 
i zabawy rozbudzą wrażliwość i empatię 
w stosunku do zwierzaków oraz zaszcze-
pią przekonanie, że zwierzęta czują i po-
trzebują odpowiedzialnych i kochających 
właścicieli. Pani Maria specjalnie na tę 
okazję napisała wiersze, w których w hu-
morystyczny sposób przedstawiła bardzo 
pomysłowe epizody z życia zwierząt, któ-
re w jej poezji okazały się zupełnie nad-

z miejscowości Wielgie i Marianki. Opiekunem grupy już od 
siedmiu lat jest pani Iwona Giemza. Z zespołem współpracu-
je też sołtys i radna Wielgiego pani Irena Lenart. Członkowie 
zespołu doskonalą swój warsztat artystyczny na licznych pró-

bach organizowanych w Domu Ludowym 
w Wielgiem, miło spędzając przy tym 
czas. Co roku kapela bierze czynny udział 
w różnych imprezach środowiskowych, fe-
stynach, dożynkach, konkursach, organizo-
wanych zarówno w naszej, jak i sąsiednich 
gminach. Podczas dożynek Zespół zapre-
zentował piosenki pt. „Potocz się wianecz-
ku”, „Błogosławiona dobroć człowieka”, 
„Dzisiaj są dożynki”. Tegoroczny wieniec 
dożynkowy został uwity z różnego rodzaju 
zbóż, nasion traw, ziół i suszonych kwiatów 
przez mieszkanki Wielgiego.

Tak zrobili jak zalecił.
Teraz ukochane dzieci
– pałaszuje krowa paszę
i to koniec bajki naszej.

Po spotkaniu uczniowie przygotowa-
li ilustracje do wysłuchanych utworów, 
z których najciekawsze prace znajdą się 
w książkowym wydaniu wierszy dla dzie-
ci autorstwa pani Marii Sotowicz.

zwyczajne. Oto wiersz, który najbardziej 
spodobał się małym słuchaczom.

Krowa odlotowa

Baju, baju, bajka
Tak się zacznie nasza bajka:

We wsi Wielgie żyje krowa,
taka całkiem odlotowa.
Nie je trawy, żadnej paszy,
lecz co dziwne: wiadro kaszy.

Pani Hela – właścicielka
waży dziennie dwa wiaderka,
a do tego ogóreczki
wyjmowane z wielkiej beczki.

Krowa dużo je i tyje!
Od ogona aż po szyję
już podobna jest do beczki,
w której kisną ogóreczki.

Krowę teraz boli brzuszek
– bo to wielki łakomczuszek!
Weterynarz zwierzę bada,
po namyśle tak powiada:

Nie serwować krowie kaszy,
lecz podrzucić świeżej paszy.
I dokładnie niech przeżuje,
wkrótce lepiej się poczuje!
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Nowy komendant PSP w Lipsku
W dniu 9 listopada na terenie Komendy Po-

wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lip-
sku odbył się uroczysty apel z okazji zmiany 
na stanowisku Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lipsku, przekazania 
podziękowań dla instytucji, służb, inspekcji i straży oraz sprzę-
tu i wyposażenia jednostkom OSP z terenu powiatu lipskiego. 
W uroczystości udział wzięli m.in.: Komendant Główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Gustaw 
Mikołajczyk, Janusz Szylar – Z-ca Mazowieckiego Komendan-
ta Wojewódzkiego, mł. bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komen-
dant Powiatowy PSP w Lipsku władze samorządowe powiatu 
lipskiego z Miasta i Gminy Lipsko, gmin Ciepielów, Chotcza, 
Rzeczniów, Sienno, Solec oraz gmin z terenu chronionego Iłży 
i Tarłowa, przedstawiciele służb i instytucji współdziałających 
oraz kapelani powiatowi Państwowej Straży Pożarnej. Następ-
nie na placu wewnętrznym KP PSP w Lipsku nastąpiło zdanie 
obowiązków Komendanta Powiatowego przez st. bryg. Janusza 
Szylara (obecnie Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP) i przyjęcie obowiązków Komendanta Powiato-
wego PSP w Lipsku przez mł. bryg. Tomasza Krzyczkowskiego. 
Podczas uroczystości Komendant Główny PSP generał brygadier 
Wiesław Leśniakiewicz w asyście Mazowieckiego Komendanta 

Lekcje na uniwersytecie
Wychodząc naprzeciw edukacyjnym potrzebom gimnazjali-

stów od kilku lat szkoła organizuje, we współpracy z Uniwersy-
tetem Marii Curie-Skłodowskiej, wyjazdy na pokazy fi zyczne 
i chemiczne, które prowadzone są przez studentów. W tegorocz-
nych pokazach zorganizowanych 22 października wzięło udział 
55 uczniów szczególnie zainteresowanych chemią i fi zyką do-

Wojewódzkiego PSP Gustawa Mikołajczyka, w celu poprawy 
wyposażenia i zwiększenia możliwości likwidacji zagrożeń, 
przekazał zakupiony sprzęt i środki ochrony indywidualnej dla 
jednostek OSP z terenu powiatu lipskiego zakupione ze środków 
budżetu państwa w ramach likwidacji skutków klęsk żywioło-
wych. Ceremonia była także okazją do złożenia przez Starostę 
Lipskiego podziękowań instytucjom i jednostkom straży pożar-
nej za działania ratownicze na terenie powiatu lipskiego podczas 
nawałnicy, która miała miejsce 7 sierpnia 2012 roku.

świadczalną. Podczas pobytu w Instytucie Fizyki uczniowie 
zajmowali się siłą, optyką, fi zyką cieczy, elektromagnetyzmem, 
objętością oraz dźwiękami. Mieli możliwość uczestniczyć 
w bardzo ciekawych eksperymentach naukowych, dzięki którym 
poznali odpowiedź na pytania: jak wytworzyć prąd elektryczny, 
w jaki sposób cewka Tesli wywołuje burzę, a także dlaczego 
dynamo rowerowe wytwarza prąd. Doświadczenia prowadzone 
przez studentów i pracowników naukowych UMCS pogłębiły 
świadomość gimnazjalistów na temat użyteczności fi zyki i jej 
związków z techniką, medycyną, życiem codziennym, a przede 
wszystkim postępem i rozwojem cywilizacji. Następnie nasi 
gimnazjaliści udali się na Wydział Chemii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, gdzie odbyły się pokazy chemiczne. Udział 
w nich okazał się zaproszeniem do krainy eksperymentów mie-
niącej się kolorami tęczy, migocącej tysiącami świateł i wypeł-
nionej dźwiękami. Uczniowie z zachwytem i zaangażowaniem 
obserwowali kolejne doświadczenia. W opinii uczniów wyjazd 
był udany, pozwolił w gronie szkolnych przyjaciół zgłębić taj-
niki fi zyki i chemii. Udział w pokazach umocnił ich w przeko-
naniu, że do zgłębiania tajemnic świata potrzebna jest wiedza 
i twórczy zapał, a chemia i fi zyka to coś więcej niż morze wzo-
rów i gąszcz reakcji chemicznych.
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Ostatnie pożegnanie
W dniu 17 listopada w kościele pod 

wezwaniem Bożego Ciała w Wielgiem 
odbyła się msza pogrzebowa zmarłego 
Ireneusza Jaworskiego – Prezesa Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Ciepielowie, Skarbnika 
Zarządu Powiatowego ZOSPRP w Lip-
sku, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bąkowej, byłego radnego Rady Gminy 
Ciepielów, Zastępcę Wójta Gminy w la-
tach 1994–1998, nauczyciela, wycho-
wawcę i długoletniego Dyrektora Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej. 
W imieniu mieszkańców oraz nauczycieli 
PSP w Bąkowej zmarłego pożegnał Wójt 
Gminy Ciepielów Artur Szewczyk:

…Dzisiaj żegnając Świętej Pamięci 
Pana dyrektora Jaworskiego, wspomina-
my wszystkie sprawy i działania, które nas 
z nim łączyły. A było ich przecież bardzo dużo i trudno byłoby je 
wszystkie w tej chwili wymienić. Najważniejsze z nich to działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności, przede wszystkim związane 
z funkcjonowaniem szkoły w Bąkowej, dla której poświęcił lata 
swojego dorosłego, zawodowego życia. W tych wszystkich dzia-
łaniach przewijały się dobre cechy charakteryzujące śp. zmarłe-
go – otwartość na ludzi, świat i jego sprawy, zaangażowanie na 
rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Jako nauczyciela i dyrek-
tora – żegnam go w imieniu Pani dyrektor Anny Kozieł i całej 
kadry pracującej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej. 
Nie łatwo się im z Panem żegnać, ponieważ wszyscy znali Pana 
dobrze i szanowali Pana osobę. Jako nauczyciel i wychowawca 
był osobą odpowiedzialną, energiczną, pomysłową, wymaga-
jącą wiele od pracowników ale i dającą wiele od siebie. Za-
wsze otwarty na nowości, starający się za wszelką cenę 
wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły, uparty i nieustępliwy 
w swych dążeniach. Wprowadził wielu młodych ludzi w za-
wód nauczyciela, dla wielu z dzisiaj pracujących w szkole 
był pierwszym pracodawcą. Posiadał umiejętności nawią-
zywania dobrego, otwartego kontaktu z młodymi ludźmi, 
a także z podległymi mu pracownikami. W pracy był osobą 
pogodną i sympatyczną. Zawsze wesoły i uśmiechnięty, dla 
każdego z pracowników i uczniów miał zawsze dobre sło-
wo. Panie dyrektorze, Pana pracownicy szkoły podstawo-
wej w Bąkowej, uczniowie i wychowankowie nigdy o Panu 
nie zapomną i na zawsze pozostanie Pan w ich pamięci. 
Osobiście jako wójt, czyli bezpośredni przełożony, miałem 
przyjemność współpracować z Panem dyrektorem Jawor-
skim od 2004 roku do jego przejścia na emeryturę. Wspominam 
ten okres, jako czas bezkonfl iktowej współpracy. Spotykaliśmy 
się na oświatowych naradach, w których Pan dyrektor zawsze 

posiadał swoje, głęboko przemyślane 
zdanie, którego potrafi ł bronić będąc 
jednocześnie otwarty na argumenty in-
nych, zdolny do kompromisu, byleby tyl-
ko zapewnić korzyści dla zarządzającej 
przez niego placówki oświatowej. Kiedy 
w 2007 roku odszedł na emeryturę, nie 
dość, że z życzliwością podszedł do mojej 
decyzji w sprawie powierzenia obowiąz-
ków dyrektora szkoły Pani Annie Kozieł, 
to, będąc na emeryturze, zawsze służył 
jej pomocą, mądrym głosem doradczym, 
za co pani dyrektor jest mu niezmier-
nie wdzięczna. Jak nikt inny w Bąkowej 
umiał sobie zjednać ludzi, bo jak mówił 
wcześniej jako dyrektor, później Prezes 
Zarządu Gminnego OSP, trzeba rozma-
wiać, współpracować, a wtedy wszystko 
da się zrobić. Drogi Panie Ireneuszu, 
żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale 
i z chrześcijańską nadzieją, że dobry 

i miłosierny Bóg, u którego „dobre czyny człowieka idą za nim 
poza granicę życia”, przyjmie Cię do wiecznego Królestwa ob-
darzając wiekuistą nagrodą. Drogiej Małżonce, Dzieciom, Ro-
dzinie Zmarłego, a także wszystkim osieroconym mieszkańcom 
Bąkowej i druhom strażakom, w imieniu własnym a także jako 
wójt gminy Ciepielów w imieniu całej naszej gminy składam ser-
deczne wyrazy współczucia.

W imieniu całej braci strażackiej zmarłego pożegnał Ko-
mendant Powiatowy PSP w Lipsku mł. bryg. Tomasz Krzycz-
kowski, który przypomniał, że ś.p. Ireneusz Jaworski za swoje 
zaangażowanie był wyróżniony i odznaczony między innymi: 
dyplomem uznania przyznanym przez prezesa ZG ZOSP RP, 
brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”, srebrnym Medalem Społeczny Trud Obronności Kraju 
„Za Zasługi dla LOK”.

W uroczystościach oprócz licznie zgromadzonych miesz-
kańców udział wzięli m.in.: Radni Rady Gminy w Ciepielowie, 
nauczyciele, liczne delegacje strażaków OSP i PSP ze sztandara-
mi: KP PSP w Lipsku, Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lip-
sku i jednostek OSP; pododdział strażaków ze Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim za zorganizowanie i udział 
w uroczystości pogrzebowej mojego męża. Dzięki wa-
szej dużej życzliwości i serdecznemu współczuciu mo-
gliśmy ukoić ból, który nam towarzyszył w tym bardzo 
trudnym dla nas czasie.

Żona Zofi a, syn Szymon i córka Katarzyną z mężem
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Pamięć wciąż trwa
Mijają dni pełne codziennego po-

śpiechu, zabiegania, walki o nowy 
dzień. Rzadko w ciągu roku mamy 
chwilę, żeby przystanąć i zastanowić 
się nad ojczystymi dziejami, naszą 
narodową tożsamością. W prawie za-
wrotnym tempie mija dzień za dniem. 
Jednak, kiedy przychodzi druga nie-
dziela września, jakąś wewnętrzna, 
trudna do określenia siła, każe miesz-
kańcom Ciepielowa i okolic zgroma-
dzić się w lesie pod Dąbrową i po raz 
kolejny wziąć udział w uroczysto-
ściach związanych z obchodami mordu 
polskich jeńców wojennych z 74. Gór-
nośląskiego Pułku Piechoty z Lubliń-
ca przez hitlerowskiego okupanta. 
Dla większości przybyłych godziny 
spędzone w tym symbolicznym miej-
scu są czasem zadumy i refl eksji nad tragiczną historią naszego 
narodu. Momentem, w którym zdajemy sobie nagle sprawę, że 
walki o niepodległość naszej ojczyzny pochłonęły miliony ludz-
kich istnień. Dzień 9 września powitał nas bardzo słonecznie, 
prawie letnią pogodą. Zebranym pod pomnikiem mieszkańcom 
ciepielowskiej ziemi towarzyszył szum gałęzi starych sosen, 

pamiętających obrazy rozegranej przed laty bitwy. 
Pachniało leśne igliwie tym nieokreślonym zapa-
chem matki – ziemi, pierwotnym zapachem naszego 
istnienia, naszych korzeni. Ona też przytuli nas po 
śmierci, da nam spoczynek po trudzie ziemskiego 
bytowania, tak jak dała wytchnienie żołnierzom po-
ległym w lesie pod Dąbrową. Uroczystości rozpo-
częły się o godzinie 12 od wspólnego odśpiewania 
przez zgromadzonych „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Następnie rozpoczął się uroczysty Apel Poległych. 
Znów, jak w każdym roku, z pochyloną głową, wy-
słuchaliśmy wezwania skierowanego do żołnierzy 
pomordowanych pod Dąbrową, w Katyniu, Mied-
noje, Charkowie, Ostaszkowie, w obozach koncen-
tracyjnych, poległych w powstaniu warszawskim, 
walczących w oddziałach Batalionów Chłopskich 
i na wielu frontach II wojny światowej.

W dalszej części obchodów zgromadzeni mieli możliwość 
uczestniczenia w uroczystej, polowej mszy świętej, odprawionej 
przez proboszcza parafi i Ciepielów ks. Stanisława Sławińskiego. 
Słowa kazania dostarczyły zgromadzonym wielu wewnętrznych 
refl eksji. Ksiądz proboszcz podkreślił w nich niepowtarzalną 
siłę historycznej pamięci, która łączy pokolenia i pozwala pra-
widłowo budować przyszłość narodu. Zwrócił również uwagę 

na fakt, że ziemia, na której stoimy pamięta ludz-
kie cierpienie i chce nam powiedzieć, że w każdym 
momencie naszego życia potrzebujemy odwagi 
i mocnej wiary. Przywołał pamięć o żołnierzach 
z Lublińca, którzy szli walczyć za Ojczyznę z po-
trzeby umysłu i serca. Podczas kazania ksiądz Sta-
nisław Sławiński wspomniał postać Władysława 
Owczarka „Buli”, który odszedł od nas na wieczną 
wartę w maju tego roku. Podkreślił jego zasługi 
dla dobra naszej „małej ojczyzny”. Prosił również 
o szczęśliwą wieczność dla wojennych bohaterów. 
W intencji poległych odmówiona została modlitwa 
„Wieczny odpoczynek”.

W dalszej części patriotycznego spotkania wójt 
Gminy Ciepielów Artur Szewczyk w swoim prze-
mówieniu podkreślił, że w miejscu naszego spo-
tkania – miejscu pierwszego, największego mordu 
żołnierzy polskich – jeńców wojennych w czasie 
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II wojny światowej skupia się pamięć wielu Polaków. W 73. rocz-
nicę zbrodni złożył w imieniu wszystkich zgromadzonych hołd 
żołnierzom z Lublińca, którzy nie zawahali się bronić nas przed 
hitlerowskim najeźdźcą. 
Oddali oni ojczyźnie to, 
co człowiek ma najcen-
niejsze – własne życie. 
Podkreślił również, że 
tegoroczna rocznica jest 
dla mieszkańców gmi-
ny szczególna, bowiem 
po raz pierwszy obcho-
dzimy ją bez człowieka, 
który w nas wszystkich 
zaszczepił przywiązanie 
do obchodzenia roczni-
cy mordu pod Dąbrową. 
Tą ważną osobą był puł-
kownik Władysław Owczarek, pseudonim „Bula”. Następnie 
wójt poprosił zgromadzonych o powstanie i uczczenie chwilą 
ciszy pamięci tego zasłużonego dla naszej społeczności żołnie-
rza i społecznika. W dalszej części przemówienia zaznaczył, 
że naszym obowiązkiem jest pamiętać o tym, co trudne, co nas 
boli, jednakże na bazie tej pamięci powinniśmy szukać dialogu 
i pojednania, by takich strasznych czasów i takich wydarzeń jak 
wrzesień 1939 roku udało się uniknąć nie tylko nam – żyjącym, 
ale i kolejnym pokoleniom. Następnie podziękował wszystkim 
za dzisiejszą obecność, a ks. proboszczowi Stanisławowi Sła-
wińskiemu za odprawioną mszę świętą. W dalszej części po-
witał rodziny poległych żołnierzy, wszystkich kombatantów, 
poczty sztandarowe, przedstawicieli Związku Strzeleckiego 
z Lipska i Ostrowca Świętokrzyskiego, którym podziękował za 
przeprowadzenie apelu poległych i asystę przy grobie, delegację 
miasta Lublińca, członków stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 

żołnierzy 74. GPP, przedstawicieli gimnazjum nr 1 im. 74. GPP 
z Lublińca, młodzież wraz z opiekunami ze szkoły podstawowej 
w Sadowie. Podziękował również za przybycie posłom ziemi 

radomskiej na Sejm RP, 
przedstawicielom po-
wiatów lipskiego i zwo-
leńskiego, strażakom, 
przedstawicielom policji 
i lasów państwowych, 
harcerzom, młodzieży 
szkolnej, wszystkich 
zaproszonym gościom, 
radnym i sołtysom gminy 
Ciepielów oraz wszyst-
kim mieszkańcom, dzięki 
którym miejsce pamięci 
narodowej w lesie pod 
Dąbrową jest otoczone 

należytą czcią. Kolejną ważną chwilą spo-
tkania było wręczenie odznaczeń – „Sta-
tuetek Orła” – osobom, które nie szczędzą 
swojego zaangażowania, staranności, aby 
corocznie dzień rocznicowych uroczystości 
był dla wszystkich żywą lekcją historii. Po-
dziękowania za kultywowanie pamięci po 
żołnierzach 74. Górnośląskiego Pułku Pie-
choty z Lublińca, którzy swoją drogę życia 
zakończyli w lesie pod Dąbrową otrzyma-
li: ks. Stanisław Sławiński, pan Mirosław 
Mejzner – dyrektor ZSP w Lipsku, Związek 
Strzelecki Organizacja Społeczno-Wycho-
wawcza z Lipska „Strzelec” na czele z do-
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wódcą jednostki – Tadeuszem Pękałą, pan Tomasz Krzyczkow-
ski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku, pan 
Marian Berbesz – prezes Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 
74. GPP z Lublińca, Gimnazjum nr 1 z Lublińca z panem dy-
rektorem Janem Brzezińskim, Szkoła Podstawowa w Sadowie 
im. 74. GPP z Lublińca z panią dyrektor Małgorzatą Wachow-
ską, pan Józef Kabuś z Lublińca, który od wielu lat upamiętnia 
na swoich fotografi ach wszystkie wydarzenia związane z kulty-
wowaniem pamięci żołnierzy 74. GPP .

W dalszej części obchodów głos zabrał pan płk Zbigniew 
Zieliński. Podkreślił, 
że Apel Poległych 
i wygłoszone kazanie 
były dla niego bardzo 
wzruszające. Przy-
wołały wspomnienia 
o towarzyszach broni 
i minionych chwilach 
walk o niepodle-
głość. Zapoznał rów-
nież zgromadzonych 
z zaszczytną historią 
74. Pułku. Podkreślił 
w swojej emocjonu-
jącej przemowie, że 
polski żołnierz z ho-
norem ginął i z ho-
norem odnosił się do 
swoich przeciwni-

ków. Z nutą refl eksji zwrócił uwagę na fakt, że żywi świadko-
wie wojennych wydarzeń z okresu II wojny światowej niedługo 
odejdą na wieczną wartę. Zaapelował do zebranych, iż obrazy 
chwalebnych czynów zbrojnych polskich żołnierzy muszą być 
wpajane naszej młodzieży. Podniosłym momentem obchodów 
stało się złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem tragicznie 
pomordowanych żołnierzy. Przedstawiciele szkół, organizacji 
i stowarzyszeń z wielką czcią oddali hołd bohaterom poległym 
pod Dabrową. 

W kolejnej części uroczystości nastąpiła rekonstrukcja wy-
darzeń z okresu Kam-
panii Wrześniowej 
1939 roku oraz walk 
Batalionów Chłop-
skich. Rozgrywane 
przed oczami widzów 
sceny z wielką żarli-
wością komentował 
pan Krzysztof Gór-
ski. On wprowadzał 
nas w atmosferę tra-
gicznych wojennych 
wydarzeń oraz tłu-
maczył symboliczną 
wymowę ukazywa-
nych scen. Pierwszy 
wojenny obraz prze-
niósł zgromadzonych 
do początkowych 
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dni września 1939 roku. Usłyszeliśmy od-
głos nadlatujących samolotów. Ujrzeliśmy 
obrazy pierwszego starcia polskich żołnie-
rzy z niemieckim najeźdźcą oraz udziela-
nie pomocy rannym przez ludność cywilną, 
do której w tym momencie dotarła okrutna 
prawda o wybuchu wojny. W kolejnej sce-
nie rekonstrukcji zostały przywołane obrazy 
z bitwy, która rozegrała się 8 września 1939 
roku pod Dąbrową. Uczestnicy wcielili się 
w postacie polskich i niemieckich żołnierzy. 
Naszym oczom ukazała się zacięta walka 
oddziału 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty 
z Lublińca ze zmechanizowanym pułkiem 
płk Wessela. Obserwowaliśmy śmierć adiu-
tanta Lewynskiego i chwilowe wycofywanie 
się hitlerowców. Następnie dostrzegliśmy 
nadciągające od strony niemieckiej posiłki. 
Kolejna scena ukazała przeważająca siłę 
militarną wroga oraz moment poddania się 
polskich żołnierzy ze względu na brak amunicji. Okrucieństwo 
wroga mogliśmy dostrzec w brutalnym potraktowaniu sołtysa 
oraz bardzo sugestywnym i wzruszającym najtwardsze serca 
momencie symbolicznego rozstrzelania polskich jeńców. Spo-
strzegliśmy również, jak jeden z Niemców robi zdjęcia nad 
ciałami zamordowanych. W pobliżu pali się domostwo i nastę-
puje pacyfi kacja wsi. 
W tle rozległa się 
wzruszająca muzyka, 
podkreślająca tragizm 
chwili. Na pobojo-
wisku mogliśmy do-
strzec zabitych, nad 
którymi pochylali 
się mieszkańcy wsi, 
sprawdzając, czy ktoś 
jest ranny. Żywych 
właściwie nie było. 
Sceny te wywołały 
wiele wzruszeń wśród 
widzów. Niektórzy nie 
wstydzili się łez, które 
świadczyły o szlachet-
ności i rozumieniu dziejowej tragedii naszego narodu. Drugi 
epizod zobrazował nam kolejne lata okupacji niemieckiej i pró-
bę powrotu do normalności. Przeniósł nas do 1944 roku i ukazał 
wycinek działalności Batalionów Chłopskich na naszym terenie. 
W oddali widzowie dostrzegli symboliczny spichlerz, do które-
go Niemcy będą zwozić kontyngent. Obserwuje ich oddział par-
tyzantów. Niemcy rozstawiają wartę. Słyszymy głos komentato-

ra, że zbliża się noc i wieś zasypia. Wtedy dostrzegamy sylwetki 
partyzantów. Jest ich niewielu. Rozdają broń mieszkańcom wsi. 
Padają strzały. Zaskoczeni Niemcy próbują się bronić. Polacy 
są szybsi. Obserwujemy scenę śmierci Niemców. Partyzanci 
odbierają dobytek. Następnie pojawia się obraz rozdawania od-
zyskanych dóbr mieszkańcom wsi. Po czym partyzanci chronią 

się w lesie. Patrząc 
za oddalającymi się 
Polakami, słyszymy 
słowa, że wiele takich 
akcji miało miejsce na 
naszym terenie. Party-
zanci na miarę swoich 
militarnych możli-
wości nękali wroga. 
W ich oddziałach 
przeważali młodzi lu-
dzie, którzy pragnęli 
brać czynny udział 
w walkach z hitlerow-
skim najeźdźcą.

Musimy o tym pa-
miętać, gdyż niewielu 

z tamtych młodych chłopców jeszcze żyje i jest żywym świa-
dectwem tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Na 
zakończenie rekonstrukcji zebrani obdarzyli gromkimi brawami 
wszystkich występujących. Podziękowania były w pełni zasłu-
żone, bo aktorzy z wielkim wyczuciem, poświęceniem i autenty-
zmem odgrywali swoje role. Rozległy się głosy podziękowania 
dla grup rekonstrukcyjnych, wszystkich, którzy zaangażowali 

się w przygotowanie tak niezwykle sugestyw-
nej i wzruszającej odsłony wojennych wyda-
rzeń o wymiarze symbolicznym. Uroczystości 
pod Dąbrową emanują niepowtarzalną atmos-
ferą przesiąkniętą patriotyzmem i czcią pole-
głych w obronie ojczyzny. Są bardzo ważnym 
elementem integracji społeczności lokalnej. 
Łączą pokolenia i przypominają młodym lu-
dziom o konieczności poznania trudnej histo-
rii naszego narodu. Niech pamięć o wojennych 
bohaterach trwa jak najdłużej.

Danuta Wiktorowska 
Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie
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VIII edycję. Przypomnijmy, że jest to największa tego typu im-
preza rowerowa na terenie południowo-wschodniego Mazowsza. 
Związek reprezentują z naszej gminy: Artur Szewczyk – wójt gmi-
ny Ciepielów – jednocześnie pełniący w Związku funkcję Prezesa 
(odpowiednik wójta w gminie), Witold Chojak – wiceprzewod-
niczący Rady Gminy oraz Mariusz Borek – kierownik referatu 
w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. Prace w związku, zgodnie ze 
Statutem Związku są nieodpłatne.

Ratujmy ludzkie życie
Każdy człowiek może 

znaleźć się w sytuacji, która 
stanowi dla niego zagroże-
nie. Niesienie pomocy jest 
nie tylko moralnym, ale 
także prawnym obowiąz-
kiem każdego człowieka. 
Jednakże, aby bezpiecznie nieść pomoc, należy poznać zasady 
skutecznego jej udzielania. Bezpieczne i fachowe niesienie po-
mocy nie jest proste – wymaga wiedzy, umiejętności, a zwłasz-
cza wysokiej motywacji jej udzielania. Aby skutecznie ratować 
ludzkie życie, trzeba więc po pierwsze chcieć, a po drugie umieć 
udzielić pomocy. W tym celu na terenie wszystkich placówek 

Podatki 2013
Zgodnie z przepisami prawa podatko-

wego, Rada Gminy podjęła decyzje w spra-
wie wysokości podatków i opłat lokalnych 
na terenie gminy Ciepielów w roku 2013. Decyzja w tej sprawie 
zapadła w dniu 14 listopada. Dobra wiadomość dla wszystkich 
rolników to pozostawienie stawek podatkowych na poziomie 
roku 2012. Nie podniesiono więc podatków w zakresie podatku 
rolnego i podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne. W no-

Związek Gmin nad Iłżanką
14 grudnia na posiedzeniu Zgromadzenia 

Związku Gmin nad Iłżanką przyjęto budżet na 
2013 rok. Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie po 55 000 zł. 
W przyszłym roku Związek planuje kontynuację rajdów rowe-
rowych szlakiem Związku Gmin nad Iłżanką oraz odnowienie 
oznaczeń szlaków rowerowych. Rajd rowerowy będzie już miał 

wym roku płacić podatek bez jakiejkolwiek zmiany w stosunku 
do roku poprzedniego. Nie zmieniono także stawek podatku od 
środków transportowych, także i w tym przypadku będziemy 
płacić tyle samo co w roku 2012. W zakresie podatku od nieru-
chomości Rada Gminy przyjęła zwyżkę podatku w wysokości 
4%, wg wskazań Ministra Finansów, jednakże bez zmiany po-
datku od lokali mieszkalnych oraz ze zmniejszeniem podatku od 
nieruchomości od budynków pozostałych z dotychczasowych 
7,01 zł za 1m2 do 2,50 zł za 1m2 i z tzw. pozostałych gruntów 
z 0,22 zł na 0,15 zł za 1m2.

oświatowych rusza gminny program edukacyjny (ponadpro-
gramowy) „Ratuj ludzkie życie”. W ramach programu wszyscy 
uczniowie klas 5–6 szkół podstawowych i wszyscy uczniowie 
klas 1–3 gimnazjum zostaną przeszkoleni z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy w ilości co najmniej 5 godzin lekcyjnych 
(w ramach tzw. lekcji wychowawczych, oraz lekcji w-f i zajęć 
z edukacji dla bezpieczeństwa) w ciągu każdego roku szkolnego. 
Program „Ratuj ludzkie życie” będzie obejmował moduł doty-
czący nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz 
z treściami związanymi z reanimacją krążeniowo-oddechową 
przy pomocy ćwiczeń praktycznych wykonywanych za pomocą 
specjalistycznych fantomów. Dzięki programowi, każdy uczeń 
kończący naukę w gimnazjum będzie gruntownie przeszkolo-
ny (łącznie weźmie udział w 25 godzinach zajęć praktycznych) 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Program realizowany 
jest we współpracy z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Na potrzeby programu Urząd 
Gminy już zakupił cztery fantomy do celów ćwiczeniowych – 
reanimacji krążeniowo-oddechowej.
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Medal „Za Zasługi dla Policji”
W Komendzie Powiatowej Policji 

w Lipsku odbyły się uroczystości z oka-
zji Święta Policji połączone z obchoda-
mi 93. rocznicy powstania Policji. Tego 
dnia wielu policjantów zostało awanso-
wanych na wyższe stopnie służbowe, 
odebrało odznaczenia resortowe, na-
grody i wyróżnienia. Terenowy Zarząd 
NSZZ Policjantów przy KPP w Lipsku 
uhonorował – Złotą Odznaką Honorową 
Artura Szewczyka, wójta gminy w Cie-
pielowie. Uroczystości tradycyjnie roz-
poczęły się mszą w kościele św. Trójcy 
w Lipsku odprawionej w intencji poli-

cjantów, pracowników policji, emerytów policyjnych oraz ich 
rodzin. W homilii ksiądz kapelan Eugeniusz Frączyk nawiązał 
do historii Polskiej Policji, a także trudnej i odpowiedzialnej 
pracy policjantów. Tym policjantom, którzy oddali swoje życie 
i zdrowie na rzecz bezpieczeństwa ludzi, oddano hołd. Po mszy 

dalsza część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lipsku. Ich kontynuacją, było zło-
żenie meldunku przez podinspektora Sławomira Niedźwiedzia 
Komendantowi Powiatowemu inspektorowi Januszowi Koziar-
skiemu, który witając zgromadzonych gości między innymi: Sta-
rostę Lipska Romana Ochyńskiego, Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku st. bryg. Janusza Szylara, 
Prezesa Sądu Rejonowego w Lipsku Andrzeja Jędrę, Prokurato-
ra Prokuratury Okręgowej w Radomiu Zbigniewa Lenarta, Sze-
fową Prokuratury Rejonowej w Lipsku Anetę Góźdź, Dyrektora 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku Jo-
lantę Rękas-Szylar, Wiceburmistrza Miasta i Gminy w Lipsku 
Jacka Wielorańskiego, 
Wójta Gminy Solec 
nad Wisłą Andrzeja 
Czajkowskiego, Wójta 
Gminy Chotcza Janu-
sza Witczaka, Wójta 
Gminy Ciepielów Artu-
ra Szewczyka, Radnego 
Rady Powiatu w Lipsku 
Romualda Kowalecz-
ko, Nadleśniczą Nad-
leśnictwa Marcule Ewę 
Choroś, a także przed-
stawicieli lipskich me-
diów, funkcjonariuszy, 
pracowników i emery-

tów policji, złożył jednocześnie serdeczne życzenia, gratulacje 
i podziękowania, z tej okazji.

Następnie przystąpiono do odczytania aktów nominacyjnych 
i awansowano na kolejne stopnie jedenastu policjantów. W kor-
pusie aspirantów awans otrzymał mł. asp. Sławomir Świgoń. 
Na sierżanta sztabowego mianowano Marka Skorupę, Pawła 
Przybylskiego, Andrzeja Krawczyka, Konrada Kaczmarskiego, 
Pawła Zaborskiego, Ryszarda Jamkę. Stopień starszego sierżan-
ta nadano Maciejowi Góralskiemu, Marcinowi Retmańczykowi, 
Teresie Pastuszce, Karolowi Mazurkiewiczowi. Na podstawie 
Rozkazu Nr 38/12 Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku 
zostali wyróżnieni nagrodą motywacyjną i Listami Gratulacyj-
nymi Dowódcy Podoperacji Warszawa „Euro 2012” policjanci 
sierż. Artur Rożek, sierż. szt. Mariusz Iwański, sierż. Maciej Gó-
ralski, st. sierż. Paweł Zaborki, za bezpośrednie zaangażowanie 
w zabezpieczeniu Turnieju Euro 2012, gdzie swą postawą, sku-
tecznością działania oraz prawidłowym wykonywaniem czyn-
ności służbowych przyczynili się do bezpieczeństwa w trakcie 
odbywających się w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. 
Kolejnym aktem święta były Listy Gratulacyjne dla funkcjona-
riuszy policji nadkom. Piotra Gudka, asp. szt. Romana Nachyły, 
sierż. szt. Andrzeja Stolarka i pracowników policji Ewy Pastusz-
ki, Leokadii Pytlak, Agnieszki Niedzieli i Artura Kwietnia. Po-
stanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego zostali odznaczeni, za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy za-
wodowej, Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę mł. insp. 
Jarosław Binięda, I Zastępca Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Lipsku i asp. Janusz Morawski, Dyżurny KPP w Lipsku, 
podczas obchodów Mazowieckiego Święta Policji w Radomiu. 
Był czas na przemówienia zaproszonych gości, którzy nie kry-
li zadowolenia z pracy lipskiej komendy i nie szczędzili słów 
uznania, za trud włożony na rzecz poprawy porządku i bezpie-

czeństwa publicznego 
w powiecie lipskim. 
Miłym akcentem poli-
cyjnych uroczystości 
było odznaczenie Wójta 
Gminy Ciepielów Artu-
ra Szewczyka „Złotą 
Odznaką Honorową” 
nadaną przez Prze-
wodniczącego Zarządu 
Głównego NSZZ Poli-
cjantów. 

Rzecznik Prasowy KPP 
Lipsko asp. Tomasz Wielicki
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Poprawa wizerunku terenu 
przy Kościele w Ciepielowie

Wniosek o dofi nansowanie unijne w ra-
mach działania 413 Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013 na zagospodarowanie drugiej 
części centrum Ciepielowa, pod nazwą „Po-
prawa wizerunku otoczenia kościoła w Cie-
pielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez budowę parkingów i chodników do 
cmentarza parafi alnego wraz z małą archi-
tekturą krajobrazu”, złożyliśmy we wrześniu 
2011 roku za pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania – Stowarzyszenia „Dziedzic-
two i Rozwój” w Zwoleniu. Po ocenie przez 
Radę Stowarzyszenia nasz wniosek uzyskał 
najwyższą ocenę spośród złożonych wniosków 24,82 pkt. i zo-
stał przekazany do jednostki wdrażającej projekty unijne – Urzę-
du Marszałkowskiego w Warszawie, gdzie następnie został pod-
dany dalszej ocenie. Pozytywna ocena, zakończyła się w lipcu 

2012 roku, a jej konsekwencją było podpisanie 9 sierpnia 2012 
roku umowy. Wartość podpisanej umowy to 709 149 zł (w tym 
dofi nansowanie unijne to 302 010 zł). Zakres prac ujętych w pro-
jekcie obejmował między innymi: budowę parkingów, w tym 
dużego parkingu przed kościołem w Ciepielowie oraz parkingu 
przed cmentarzem parafi alnym, chodnika, począwszy od skrzy-
żowania (po obu stronach ulicy Papuzińskiego) do skrzyżowania 
przy szkole podstawowej wraz ze zjazdami gospodarczymi oraz 

chodnika do cmentarza parafi alnego i wzdłuż ogrodzenia cmen-
tarnego. Wszystkie chodniki zaplanowano z kostki brukowej 
wraz z małą architekturą krajobrazu w postaci ławek parkowych, 
koszy na śmieci oraz nasadzeń krzewów ozdobnych. 

Dodatkowo projekt zakładał rozwiązanie problemu szero-
kości przejazdu drogą powiatową, poprzez wymuszenie ogra-
niczenia prędkości (koło kościoła – tzw. łezka wraz z słupka-
mi bezpieczeństwa) oraz dobudowa dodatkowego poszerzenia 
jezdni od kościoła do skrzyżowania w kierunku parku. Posze-
rzenie drogi umożliwiało przesunięcie krzyża i umiejscowienie 
go na wyeksponowanej części placu wraz podniesieniem fi gury 
krzyża na podbudowie z palisady betonowej. Dodatkowo, poza 

Tak do niedawna wyglądał teren przy cmentarzu grzebalnym w Ciepielowie oraz droga łącząca kościół z cmentarzem
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unijnym projektem, już ze środków własnych zadanie zostało 
wzbogacone instalacją oświetlenia parkowego, które wykonano 
wokół parkingu przed kościołem oraz przy drodze powiatowej 
od skrzyżowania przy szkole podstawowej do cmentarza wraz 
z parkingiem przy cmentarzu. 

Umowę na realizację zadania przy do-
fi nansowaniu środków unijnych wójt wraz 
z panią skarbnik podpisał w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Warszawie i tego same-
go dnia (9 sierpnia 2012 roku), ogłoszo-
no przetarg nieograniczony na realizację 
inwestycji. Przetarg został rozstrzygnięty 
29 sierpnia. Komisja przetargowa po otwar-
ciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą 
ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ 
złożyła fi rma PHU TRANSMAR Marek 
Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom 
oferując cenę brutto 446 826,75 zł. Kryte-
rium oceny ofert była łączna cena brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Wybrany wykonawca otrzymał najwięk-
szą liczbę punktów i uzyskał w kryterium 
oceny łącznie 100 pkt. W przetargu wzięło 
udział dziesięć fi rm, które złożył następują-
ce oferty: Oferta Nr 1 – PPHU MAXBUD 

MICHAŁ BORCUCH, ul. Gościniec 9, 27-400 Ostrowiec Świę-
tokrzyski – 511 964,20 zł brutto, oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Zbig – Bet Halina Paszkowska, Dorota Pasz-
kowska s.c., Makowiec, ul. Radomska 13, 26-640 Skaryszew – 
468 127,34 zł brutto, oferta Nr 3 – ZAKŁAD PROJEKTOWO-

USŁUGOWY „ZNAK” Stanisław Waw-
rzak Spółka Jawna, ul. Żeromskiego 5/1, 
26-700 Zwoleń – 525 921,49 zł brutto, 
oferta Nr 4 – PHU TRANSMAR Marek 
Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom – 
446 826,75 zł brutto, oferta Nr 5 – Przedsię-
biorstwo Usługowo Handlowe Bruk-Bud 
Grzegorz Rychlicki, ul. Jana Matejki 6, 
26-640 Skaryszew – 511 148,80 zł brutto, 
oferta Nr 6 – Konsorcjum Firm – Układanie 
Kostki Brukowej Brukland Jerzy Cheda, 
ul. Bluszczowa 2, 26-640 Skaryszew – lider 
konsorcjum, Przedsiębiorstwo wielobran-
żowe Arkada Bis, ul. Rapackiego 10 lok.1, 
26-600 Radom – partner konsorcjum – 
458 032,80 zł brutto, oferta Nr 7 – P.H.U. 
POLVIS Jacek Miler, ul. Kochanowskiego 
16, 27-310 Ciepielów – 472 039,56 zł brut-
to, oferta Nr 8 – Zakład Remontowo–Usłu-
gowo–Konserwacyjny Henryk Łagowski, 
ul. Bieszczadzka 17, 26-600 Radom –

Czy ktoś jeszcze pamięta taki wygląd terenu wokół kościoła w Ciepielowie?
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458 126,32 zł brutto, oferta Nr 9 – Zakład Produkcyjno–Usługowo Handlowy CHODROM Kazimierz Nogajski, ul. Spacerowa 
39a, 27-300 Lipsko – 458 478,11 zł brutto, oferta Nr 10 – Zakład Usługowy BEN-BRUK Henryk Socha, ul. Partyzantów 10, 
26-640 Skaryszew – 638 384,23 zł brutto.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i upływie określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych terminie do 
wnoszenia ewentualnych protestów przez biorących udział w postępowaniu przetargowym, podpisano umowę na realizację zada-
nia. W październiku przystąpiono do prac. W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, najpierw przystąpiono do budowy 
parkingu i chodników przy cmentarzu parafi alnym. Usunięto zakrzaczenia, wykonano podbudowę pod chodnik, drogę dojazdową 
i parking. Równolegle do prac budowlanych, wykonywano instalację elektryczną niezbędną do budowy oświetlenia parkowego. 
Przed cmentarzem zamontowano trzy podwójne lampy parkowe.

Następnie przystąpiono do prac związanych z ułożeniem kostki brukowej. Pierwszy efekt naszej inwestycji można było podzi-
wiać już w dniu 1 listopada. Odwiedzający groby zmarłych byli pierwszymi recenzentami naszych działań. Ocena była bardzo przy-
chylna. Odwiedzających w tym dniu cmentarz podkreślali słuszność podjętych przez gminę działań w zakresie zagospodarowania 
terenu przed cmentarzem, z niecierpliwością czekając na pełny efekt realizowanej inwestycji. Po wykonaniu prac przed cmenta-
rzem, rozpoczęto budowę chodnika łączącego cmentarz z kościołem. 

Prace posuwały się bardzo szybko, a od skrzyżowania przy szkole podstawowej, budowa chodnika i zjazdów gospodarskich po-
stępowała już po obu stronach ulicy Papuzińskiego. Naprzeciw ośrodka zdrowia wybudowano specjalne zejście, w którym w przy-
szłym roku, w ramach współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Lipsku, zostanie wymalowane przejście dla pie-
szych wraz z oznakowaniem. Do skrzyżowania przy chodniku wykonano również oświetlenie parkowe. Cały ciąg pieszy od drugiej 
bramy cmentarz aż do kościoła jest oświetlony. 
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Budując chodniki wzdłuż ulicy Papuzińskiego, wykonawca zgodnie z projektem poszerzył istniejącą drogę. Bardzo ważnym 
elementem samego projektu przebudowy trenów wokół kościoła w Ciepielowie było położenie akcentu na poprawę warunków 
bezpieczeństwa użytkowników drogi i to zarówno pieszych jak i kierujących samochodami. Dlatego też zadbano o elementy pod-
noszące właśnie warunki bezpieczeństwa. Zakładany cel osiągnięto nie tylko poprzez budowę chodników dla pieszych, ale przede 
wszystkim korygując przebieg samej drogi. Niestety stosunki własnościowe pasa drogi nie pozwoliły na znaczne poszerzenie od-
cinka przy kościele, ale skorygowanie zakrętu, poprzez wykonanie tzw. łezki z dużym krawężnikiem i zamontowanie tzw. sierżanta, 
a więc tablicy uprzedzającej właściwy kierunek jazdy oraz zamontowanie słupków bezpieczeństwa od strony chodnika wymusza na 
kierujących zarówno ograniczenie prędkości jak i zwiększenie ostrożności przy przejeździe.

Najwięcej uwagi na poprawę wizerunku w realizowanej inwestycji poświęciliśmy na teren bezpośrednio położony przy kościele. 
Budowa parkingu pochłonęła nie tylko największą ilość zaplanowanej do ułożenia w całej inwestycji kostki brukowej, ale dodat-
kowo związana była z potrzebą odprowadzenia wody deszczowej z dużej powierzchni przeznaczonej na parking. Przy wytyczaniu 
parkingu, w związku z koniecznością wybudowania rowu odwadniającego, a także ustawienia lamp oświetleniowych wokół parkin-
gu, okazało się, że wykonawca nie będzie mógł wykorzystać całej ilości kostki brukowej. Po konsultacjach z inspektorem nadzoru, 
postanowiono ułożyć dodatkowy parking przy drodze do plebanii. Oczywiście kostki nie wystarczyło na cały plac obok plebanii, 
ale i tak w stosunku do poprzedniego stanu zmiana jest bardzo zadowalająca. Pozwala to w przyszłości na rozszerzenie tej części 
parkingu. 

W czasie kiedy przeobrażeniu ulegał teren parkingu przed kościołem, prowadzone były prace na odcinku od kościoła do skrzy-
żowania (w kierunku do Placu Zwycięstwa). Także i w tym miejscu, bardzo duże znaczenie miało takie przebudowanie pasa drogo-
wego, aby w jak najlepszy sposób rozwiązać problemy związane z najniebezpieczniejszym skrzyżowaniem w naszej gminie z uwagi 
na bardzo wąski zakręt i dodatkowo zjazd w dół ulicą Papuzińskiego. O niebezpieczeństwie tego miejsca wie każdy, kto w okresie 
zimowym mijał się z drugim pojazdem. Aby poprawić warunki bezpieczeństwa postanowiono o poszerzeniu drogi, co osiągnięto 
poprzez wybudowanie dodatkowego pasa drogowego z szarej kostki brukowej. Spowodowało to konieczność wykarczowania za-
krzewień zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze oraz rozebranie i usunięcie dotychczasowego ogrodzenia z siatki. Pozwoliło 
to nie tylko na poszerzenie drogi ale dodatkowo na ułożenie odgrodzonego od drogi wysokim krawężnikiem chodnika dla pieszych. 
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Ustawienie znaków zakazu parkowania po stronie chodnika i ograniczenie prędkości do 40 km/h dopełniło efektu naszych starań. 
Teraz droga jest zdecydowanie szersza a po obu stronach jest chodnik dla pieszych. W ramach inwestycji wykonano również przesu-
nięcia kapliczki – krzyża z wyeksponowaniem go na placu z kostki z dodatkowym podniesienie krzyża wykonanym na podbudowie 
z palisady betonowej. 

Po wykonaniu prac budowlanych, przyszedł czas na tzw. „kosmetykę”, a w jej ramach: na ustawienie ławek, koszy i nasadzenia 
drzew i krzewów. Ławki zamontowano na specjalnie wybudowanych zatokach, a na całej długości wykonanej inwestycji zasadzono 
drzewa i krzewy ozdobne. 

Wykonane prace zostały w pełni zakończone i odebrane. Łączne koszty inwestycji wraz z nadzorem budowlanym i budową 
oświetlenia parkowego to kwota 519 956,86 zł. Inwestycja zrealizowana była z dofi nansowaniem unijnym w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, które zostanie przekazane gminie po zakończeniu procedury rozpatrzenia wniosku o płat-
ność. Kolejny projekt współfi nansowany przez Unię Europejską został w naszej gminie wykonany. W tym miejscu należy podkreślić 
udzieloną Gminie pomoc; przede wszystkim księdzu proboszczowi Stanisławowi Sławińskiemu za nieodpłatne użyczenie terenów 
stanowiących własność kościoła, Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Lipsku za zgodę na realizację inwestycji w pasie 
drogi powiatowej, wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość w utrudnieniach w związku z prowadzonymi pracami drogowymi. 

Marcinowi Bieleckiemu,
Mariuszowi Borkowi 
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Dzień patrona
Tradycyjnie jak co roku w Publicznym Gimnazjum w Cie-

pielowie obchodzony jest Dzień Patrona, którym jest Jan Paweł 
II. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, odprawiona w cie-
pielowskim kościele przez proboszcza parafi i ks. Stanisława 
Sławińskiego. Tuż po niej społeczność szkolna zgromadziła się 
na sali gimnastycznej, by uczestniczyć w dalszej części uroczy-
stości. Tegoroczne spotkanie, już na samym początku, skłoniło 
wszystkich zebranych do głębokiej refl eksji na temat istotnych 
kwestii dotyczących życia, a to za sprawą prelekcji zaproszone-
go gościa – ojca Filipa Leszka Buczyńskiego – franciszkanina, 
prezesa Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia w Lubli-
nie. Pomysł spotkania zrodził się całkiem spontanicznie, a to 
za sprawą „Zakręconej Akcji”, zorganizowanej w szkole po raz 
pierwszy w roku szkolnym 2010/2011. W związku z tym, że ak-
cja ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, zasadne 
stało się wyjaśnienie młodzieży, w jaki sposób poprzez zbieranie 
małych, plastikowych korków można pomagać podopiecznym 
hospicjum. Ojciec Filip zapoznał młodzież z funkcjonowaniem 
ośrodka, opowiedział o swojej służbie na rzecz nieuleczalnie 
chorych dzieci, o rzeczach trudnych, ale jakże ważnych. Naj-

trudniejszym, ale jakże cennym momentem spotkania były 
wspomnienia ojca o jego małych pacjentach, o ich codziennej 
walce z chorobą, cierpieniu fi zycznym i duchowym. Wszyscy 
bardzo głęboko przeżywali każdą z przytaczanych historii. Sło-
wa gościa skłoniły nas do przemyśleń na temat godności i war-
tości ludzkiego życia. Na zakończenie swojej prelekcji o. Filip 
podziękował uczniom PG w Ciepielowie za zaangażowanie 
w zbiórkę nakrętek. W dowód uznania za ten dar serc, złożył na 
ręce pani dyrektor Elżbiety Giemzy ofi cjalne podziękowanie.

Podczas spotkania przekazaliśmy kolejne worki z nakrętka-
mi, które lubelskie hospicjum przekazuje do fi rmy, zajmującej 
się ich utylizacją. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza-
ne są na spełnianie marzeń oraz zakup prezentów dla podopiecz-
nych. Cieszymy się, że dzięki temu przedsięwzięciu pomagamy 
im choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu wywołanym chorobą, 

a dzięki temu, niejednokrotnie po raz ostatni dać szansę na do-
świadczanie radości, beztroski i szczęścia.

Następnie uczniowie klasy zaprezentowali montaż słowno-
muzyczny, który odwoływał się do hasła „Jan Paweł II – Papież 
Rodziny”. Wśród wielu tematów, jakie podejmował w swym na-
uczaniu Jan Paweł II, problematyka rodziny zajmowała istotne 
miejsce. Papież, mówiąc o rodzinie, podkreślał jej związek z na-
rodem. Rodzinę nazywał „szkołą bogatszego człowieczeństwa”. 
Uczniowie w swoim wystąpieniu przytoczyli liczne myśli, cyta-
ty papieskie, które skłoniły nas do refl eksji nad kondycją współ-
czesnej rodziny. Kolejnym punktem uroczystości były klasowe 
rozgrywki o Puchar Patrona Szkoły. Pierwsze zadanie konkur-
sowe polegało na wykonaniu plakatu w oparciu o wylosowany 
tekst poetycki Karola Wojtyły. Ocenie podlegała zgodność z te-
matem, wyczerpanie tematu, walory artystyczne, różnorodność 
i bogactwo zastosowanych technik, estetyka wykonania pracy, 
oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu. Dwóch 
przedstawicieli z każdej klasy zmagało się z zadaniem polegają-
cym na jak najszybszym ułożeniu elektronicznych „puzzli Jin-
sow”, przedstawiających Jana Pawła II. Ocenie podlegał czas 
wykonania zadania. Przeprowadzony został również konkurs 
z wiedzy o Patronie, w którym wzięło udział po dwóch wyty-
powanych przedstawicieli z każdej klasy. Zadanie polegało na 
połączeniu dat z ważnymi wydarzeniami z życia i pontyfi katu 
Ojca Świętego. Najwięcej emocji dostarczyły rozgrywki sporto-
we. Nauczyciele wychowania fi zycznego zadbali, by sportowa 
część rozgrywek była atrakcyjna dla uczniów i dla dopingującej 
ich drużyny. Po przeprowadzeniu kilku konkurencji, nadszedł 
czas na podliczenie punktacji. Z danych uzyskanych przez ko-
misję konkursową okazało się, że największą liczbę punktów ze 
wszystkich zaproponowanych konkurencji zdobyła klasa IIIa, 
która otrzymała nagrodę 1000 zł na dofi nansowanie klasowej 
wycieczki. Nagrodę ufundowała Rada Rodziców oraz Samorząd 
Uczniowski. Zwycięska drużyna otrzymała z rąk pani dyrektor 
Elżbiety Giemzy Puchar Patrona Szkoły, po czym w wyśmieni-
tych humorach pozowała do pamiątkowego zdjęcia. Błogosła-
wiony Jan Paweł II patronuje naszemu gimnazjum już od 7 lat. 
Nie ma Go wśród nas – tu na ziemi, jednak kontakt z Ojcem 
Świętym nadal trwa. Prowadzimy z Nim nadzwyczajny dialog, 
dowodem tego był tegoroczny Dzień Papieski, kiedy to byliśmy 

razem, by świętować 
rocznicę wyboru Ka-
rola Wojtyły na Papie-
ża. Był to czas ducho-
wej łączności z Ojcem 
Świętym, okazja do 
przypomnienia sobie 
nauk Jana Pawła II 
i uzyskania w głębi 
swojej duszy odpowie-
dzi na wiele nurtują-
cych nas pytań.
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Dniu pragnę złożyć wszystkim „Złotym 
Parom” serdeczne gratulacje za chlubne 
przeżycie w związku małżeńskim długiej 
drogi życia.

Rocznica ślubu to szczególna okazja, 
aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na 
to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego 
życia. Państwo 50 lat temu zawarliście 
związki małżeńskie. Od tego dnia wiedli-
ście wspólne życie, pokonując wszelkie 
trudności narzucone przez los. Docze-
kaliście Złotego Jubileuszu. Te wspólne 
50 lat to wzór i piękny przykład dla mło-
dych pokoleń wstępujących w  związki 
małżeńskie. Pragnę w imieniu własnym 
oraz jako wójt gminy w imieniu wszyst-
kich mieszkańców Gminy Ciepielów 
przekazać wszystkim Jubilatom życze-
nia na dalsze lata życia. Życzę wszelkiej 
pomyślności, pociechy z dzieci, wnuków 
i prawnuków oraz doczekania w dostat-
ku i zdrowiu Diamentowych Godów, bo 
„Ludzie, którzy się kochają z całego ser-
ca, nigdy się nie starzeją”. Wszystkiego 
najlepszego! – mówił wójt gminy Artur 
Szewczyk

Złote Gody
Sześć par odebrało medale za „Za Dłu-

goletnie Pożycie Małżeńskie”. Był też tort, 
życzenia od wójta i kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz symboliczne upo-
minki. O odznaczenia dla par medalami 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
wystąpił wójt gminy do Prezydent RP. 
Na początku grudnia tego roku zostały 
one przekazane przez Urząd Wojewódzki. 
Uroczystość odbyła się 12 grudnia w sali 
ślubów Urzędu Gminy Ciepielów.

Dostojni Jubilaci! Szanowni Pań-
stwo! W tym pięknym Jubileuszowym 

Jubilatom długich i pogodnych lat 
życia w jak najlepszym zdrowiu i zado-
woleniu oraz zrealizowania wszystkich 
zamierzeń i planów, życzyła również 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Barbara Rojecka-Kostyra, a potem wraz 
z wójtem gminy, Przewodniczącym Rady 
Gminy Waldemarem Czaplą oraz Wice 
Przewodniczącym Rady Gminy Witol-
dem Chojakiem udekorowali jubilatów. 
Po raz pierwszy oprócz medali, listu gra-
tulacyjnego, jubilaci otrzymali pamiątko-
wą statuetkę w kształcie złotego serca, 
symbolizującego ich wieczną miłość. Był 
też tort specjalnie przygotowany na uro-
czystość złotych godów oraz tradycyjna 
lampka szampana. Na zakończenie uro-
czystości zrobiono wspólne pamiątkowe 
zdjęcie jubilatom. Lista osób, którym 
nadane zostały medale: Adam i Barbara 
Oko z Ciepielowa, Zdzisław i Wiesława 
Sałbut z Rekówki, Stanisława i Zofi a Ma-
zur z Ciepielowa, Stanisław i Teresa Zuba 
z Bąkowej, Adam i Janina Małaczek 
z Łazisk, Marian i Leokadia Siadaczka 
z Wielgiego. 

Marian i Leokadia Siadaczka

Stanisław i Teresa Zuba

Zofi a i Stanisław Mazur

Janina i Adam Małaczek
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Plany inwestycyjne 2013
Budżet Gminy na 2013 rok, zakłada do-

chody w kwocie 17 553 668 zł, zaś wydatki 
w kwocie 16 624 902 zł. W zakresie inwesty-
cyjnym po raz pierwszy od ośmiu lat zmieniamy 
profi l i ukierunkowanie wydatków z budowy 
sieci wodociągowej na budowę dróg gmin-
nych i budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W przyszłym roku realizujemy już 
ostatnie zadanie z zakresu wodociągowania gminy, osiągniemy 
wreszcie 100% zwodociągowanie. Dlatego też możemy przejść 

do realizacji innych równie ważnych dla mieszkańców inwe-
stycji. Rok 2013 zapoczątkuje nowy kierunek naszych działań, 
a rok 2014 będzie już stał wyłącznie pod znakiem budowy dróg. 
Na inwestycje w roku 2013 w ramach środków własnych 
budżetu gminy, przeznaczamy powyżej 2 mi-
lionów złotych. W roku 2013 budżet naszej 
gminy zasilą środki z rozliczanych obecnie in-
westycji unijnych dotyczących poprawy wize-
runku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz 
budowy wodociągu dla mieszkańców Świesie-
lic i Kawęczyna. Do najważniejszych z zapla-
nowanych w budżecie inwestycji na 2013 rok 
należą:

W zakresie ochrony środowiska:
1. Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny fi ltra-

cyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie wraz nadzorem 
technicznym.

2. Opracowanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na 
budowę – rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ciepielowie.

3. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cie-
pielów.

4. Dokończenie wodociągowania gminy w miejscowościach 
Ciepielów, ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska „Zamo-
ście” wraz z nadzorem technicznym.

5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielo-
wie.

W zakresie budowy dróg:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów – Świe-

sielice – Tymienica na odcinku Ciepielów – Rekówka z se-
gregacją ruchu.

2. Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie.
3. Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś.
4. Przebudowa drogi gminnej Pcin – Stara Wieś.
5. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa – Hektary.
6. Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Kacze Doły.
7. Przebudowa drogi gminnej Wielgie – Zapłocie.
8. Przebudowa drogi gminnej Kałków – Stara Wieś etap I.

Z innych inwestycji: 
1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ra-

mach projektu „przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego poprzez budowę społeczeń-
stwa informacyjnego” /BW/.

2. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ra-
mach projektu „rozwój elektronicznej administracji w samo-
rządach województwa mazowieckiego” /EA/.

3. Zakup urządzeń wraz z montażem do parku publicznego 
w Ciepielowie.

4. Zakup działki pod budowę parkingu w Ciepielowie.
5. Wizualizacja gminy (wykonanie tablic informacyjnych).
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Co dalej ze Śmieciami ?
Na terenie naszej gminy już ósmy 

rok będziemy realizować bezpłatną se-
gregację i odbiór odpadów. Bezpłatność 
podyktowana byłą dwoma względami. 
Po pierwsze względami oszczędnościo-
wymi dla budżetu, bowiem w stosunku 
do prowadzonej do roku 2005 metodzie 

odbioru odpadów za pośrednictwem kontenerów KP-7 (o nie-
efektywności tego systemu odbioru odpadów pisaliśmy już na 
łamach naszego biuletynu wielokrotnie, dla przypomnienia; 
– kontenery rozmieszczone na terenie gminy kosztowałyby nas 
dzisiaj około 800 000,00 zł, przy kosztach rocznej segregacji 
typu workowego 200 000,00 zł i objęciu nią wszystkich gospo-
darstw domowych an terenie 
całej gminy), a więc oszczęd-
ności dla gminy olbrzymie. Po 
drugie: potrzeba ochrona lasów 
przed odpadami, rozwiązania 
problemu odpadów związku 
z zamknięciem i rekultywacją 
gminnego składowiska odpa-
dów. O tym, że obecny system 
nie jest do końca bezpłatny, bo-
wiem pokrywamy go w całości 
ze środków budżetu gminy, 
zamiast na przykład wybu-
dować co roku za to kilometr 
nowej drogi, wiedzą wszyscy. 
Bezpłatność polega bowiem na 
swego rodzaju przeświadcze-
niu, że jeżeli mieszkaniec sam 
nie płaci, to bezpośrednio nie 
obciąża to jego domowego bu-
dżetu. I to jest w sumie prawda, 
płacimy wszyscy jako miesz-
kańcy gminy z budżetu gmi-
ny. Taka sytuacja, dla naszego 
samorządu była przemyślana 
i korzystna. Odpady były od-
dawane w najprostszy z moż-
liwych sposobów poprzez wy-
stawienie ich w określonych 
kalendarzem terminach przed 
dom, skąd fi rma, która wygra-
ła przetarg odbierała je, rozli-
czając się z Urzędem Gminy. 
Co więcej, przykład z naszej 
gminy szybko wzięły inne są-
siadujące z nami samorządy 
takie chociażby jak Chotcza, 
Przyłęk czy Kazanów, naszym 
wzorem wprowadzając u siebie 
ten system gospodarki odpada-
mi. W naszej gminie, inaczej 
niż w pozostałych dodatkowo 
zwiększyliśmy częstotliwość 
odbieranych odpadów, dwa 
razy w miesiącu odpady by-
towe, raz w miesiącu odpady 
pozostałe. Właściwie wszy-
scy byli zadowoleni. I jak jest 

wszystko dobrze, to ktoś, w tym przypadku nasz Sejm RP musi 
coś wymyśleć, żeby skomplikować życie zarówno samorządowi 
jak i obywatelom. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie usta-
wa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Od tego dnia wszystkie gminy w Polsce mają 18 miesięcy 
(do 1 lipca 2013 r.) na wprowadzenie nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpo-
wiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla 
mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zebrane 
od mieszkańców odpady będą trafi ać do regionalnych instalacji 

przetwarzania odpadów z na-
szej gminy, zgodnie z treścią 
Wojewódzkiego Planu Gospo-
darki Odpadami do instalacji 
znajdującej się w Radomiu. 
Aby nowy system mógł pra-
widłowo funkcjonować Gmina 
musi ustalić stawkę i sposób 
naliczania opłaty za odbieranie 
odpadów, a także tryb, sposób 
i częstotliwość jej wnoszenia. 
Wpływy z opłat pokryją kosz-
ty odbioru, transportu, odzysku 
i unieszkodliwienia odpadów, 
tworzenia i utrzymania punk-
tów selektywnego zbierania. 
Gmina będzie sprawować nad-
zór nad prawidłowym zagospo-
darowaniem odpadów przez 
odbierającego. Płacić za odbiór 
odpadów będą wszyscy misz-
kańcy bez względu na to czy 
oddają czy też ich nie oddają. 
Ale po co te zmiany w naszej 
gminie? Przecież my już od 
ośmiu lat segregujemy i odda-
jemy odpady wywożąc je poza 
teren gminy. No cóż, jak nie 
wiadomo o co chodzi, to cho-
dzi o pieniądze! Nie ma innego 
wyjścia, bo nowa ustawa na-
kazuje każdej gminie w Polsce 
wprowadzenie nowych zasad 
(podjęcie aż sześciu nowych 
Uchwał Rady Gminy wprowa-
dzających nowe zasady gospo-
darowania odpadami). W rekla-
mach telewizyjnych mówi się, 
że odpadami będzie się od te-
raz zajmować gmina, ale zapo-
mina się powiedzieć, że gmina 
to mieszkańcy i to oni według 
ustawodawcy Sejmu RP będą 
ponosić, czy chcą czy nie chcą 
koszty odbioru odpadów. To 
po prostu nic innego jak ko-
lejny podatek lokalny, którego 
ustalenie wysokości i pobór 
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jest zrzucona na każdą gminę. Jak w ogóle można ustalić staw-
kę za odbiór odpadów? Są cztery możliwości: od powierzch-
ni mieszkalnej, od zużycia wody, od osoby, od gospodarstwa 
domowego. W powiecie lipskim, gminy ustaliły już stawki, 
ustalając opłaty miesięczne od dnia 1 lipca 2013 roku za odbiór 
odpadów średnio: 6,50 zł miesięcznie od osoby za odpady segre-

Rusza program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
W roku 2013 nasza gmina osiągnie 100% zwodociągowa-

nia terenu całej gminy. Problem dostarczenia wody pitnej do 
każdego mieszkańca będzie już całkowicie rozwiązany. Ale 
gospodarka wodna związana jest ściśle z gospodarką ścieko-
wą, która powinna się zrównoważyć. Dlatego też podejmujemy 
działania zarówno w zakresie gruntownej modernizacji gmin-
nej oczyszczalni ścieków jak i budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Na temat przydomowych oczyszczalni ścieków 
informowaliśmy wielokrotnie, każdy kogo interesuje ten temat 
bliżej może zgłosić się do Urzędu Gminy gdzie szczegółowo 
wyjaśnimy zasady działania tego typu rozwiązania problemu 
gospodarki ściekowej. Wraz z budżetem gminy na 2013 rok roz-
poczynamy realizację gminnego programu budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, który prowadzić będziemy sukce-
sywnie w latach 2013–2020, każdego roku przeznaczając środki 
budżetowe na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków 
u zainteresowanych tym rozwiązaniem mieszkańców gminy. 
Na czym będzie polegał program budowy: najpierw w miesiącu 
marcu 2013 roku, ogłosimy na stronie internetowej nabór wnio-
sków na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Następnie 
z mieszkańcami spełniającymi wymogi określone w programie 
(głównym będzie podłączenie do gminnej sieci wodociągowej 
oraz terminowe regulowanie opłat za wodę, brak zaległości) 
będą podpisywane umowy cywilnoprawne na sporządzenie 

dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków 
uwzględniającej warunki gruntowe (badania geologiczne), ilość 
ścieków produkowanych przez gospodarstwo domowe i inne 
uwarunkowania wpływające na wybór urządzeń, które będzie 
trzeba zamontować w danym gospodarstwie. Umowa cywilno-
prawna na wykonanie dokumentacji, będzie wymagała party-
cypacji w jej kosztach w wysokości 250,00 zł. Po podpisaniu 
umowy, Urząd Gminy wykona dokumentację. Następnie przy-
stąpimy do drugiego etapu inwestycji tj. do budowy przydomo-
wej oczyszczalni ścieków. Koszty udziału w samej budowie to 
1 500,00 zł bez względu na rodzaj wybranej metody i koszty 
indywidualnego rozwiązania przyjętego przez projektanta. Bu-
dowa oczyszczalni będzie oczywiście wymagała przeprowadze-
nia odpowiedniej procedury przetargowej, dlatego też drugi etap 
realizacji programu zakończy się po wykonaniu dokumentacji 
technicznej pierwszej grupy mieszkańców, którzy złożą wnio-
sek w sprawie budowy w miesiącu marcu. Program będzie reali-
zowany do roku 2020. Każdy z zainteresowanych będzie mógł 
wziąć udział w programie. Nabór na kolejne edycje będzie prze-
prowadzany zawsze w miesiącu marcu każdego roku, co umoż-
liwi, po wykonaniu dokumentacji technicznych wybudowanie 
oczyszczalni w roku następnym.

gowane. W jaki sposób ustalone zostaną opłaty 
w naszej gminie? Rozpatrywane są dwa sposo-
by, albo od osoby w kwocie: 6,00 zł za odpady 
segregowane albo od gospodarstwa domowego 
w kwocie zryczałtowanej bez względu na ilość 
osób zamieszkujących gospodarstwo w kwocie 
15,00 zł miesięcznie. Chcielibyśmy aby system 
był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców. Sy-
mulacja miesięcznych kosztów dla czterooso-
bowej rodziny w obu wariantach płatności przy 
segregowanych odpadach, przedstawia się na-
stępująco; od osoby koszty miesięczne to kwota 
24,00 zł (czyli 4 osoby × 6,00 zł) lub 15,00 zł 
od gospodarstwa domowego (bez względu na 
ilość osób go zamieszkujących). W powyższy 
sposób każdy może sobie sam przeliczyć kosz-

ty miesięczne odbioru odpadów przy obu systemach. Ostateczna 
decyzja w sprawie wyboru metody płatności oraz wysokości mie-
sięcznej stawki za odbiór odpadów, Rada Gminy ustali na ostat-
niej sesji w tym roku, a płatności obowiązywać będą od 1 lipca 
2013 roku.
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Odnowa i rozwój wsi w Czerwonej i Antoniowie
„Odnowa otoczenia kościoła parafi alnego w Czerwonej wraz 

z zagospodarowaniem terenów przyległych” – pod taką nazwą 
Gmina Ciepielów złożyła wniosek o dofi nansowanie w ramach 
działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa 
i rozwój wsi objętego unijnym Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 do Lokalnej Grupy Działania w Zwole-

niu – Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. Rada Stowarzysze-
nia uznała nasz wniosek za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju 
i oceniła najwyżej spośród wszystkich złożonych wniosków – 
26,40 pkt,. Kolejny etap to przekazanie dokumentów do jednost-
ki wdrażającej projekty unijne, gdzie zostaną poddane dalszej 
ocenie. Odnowa otoczenia kościoła parafi alnego w Czerwonej 
wraz z zagospodarowaniem terenów przy-
ległych, to trzecie już zadanie związane 
z zagospodarowaniem terenów przyle-
głych do Kościoła i cmentarza parafi alnego 
realizowane przez naszą gminę w ostatnim 
czasie. Po wykonaniu zagospodarowań 
Kościołów Wielgiem i Ciepielowie, przy-
szedł czas na zagospodarowanie terenów 
parafi i Czerwona. Wspólną cechą wykony-
wanych inwestycji jest dążenie do popra-
wy wizerunku terenów, na których usytu-
owane są Kościoły i stworzenie ciągów 
komunikacyjnych wraz z nowymi miej-
scami parkingowymi przy miejscowych 
cmentarzach. Naszym celem jest odnowa 
i rozwój wsi ukierunkowana na podniesie-
nie funkcjonalności przestrzeni publicznej. 
Poza nowymi chodnikami, komunikacyj-
nym połączeniem Kościoła z cmentarzem, 
parkingów, inwestycje mają również cel 
podniesienie estetyki zewnętrznej poprzez 
instalacje ławek, koszy i parkowych słu-
pów oświetleniowych.

Zakres prac ujętych w nowym projek-
cie obejmuje m.in. budowę parkingów przy 
Kościele i cmentarzu parafi alnym, chodni-
ków, zjazdów gospodarczych, zatoki posto-
jowej z wiatą przystankową, ciągu piesze-

go do cmentarza. Zaprojektowano również ustawienie 14 lamp 
solarnych z podwójnym niskonapięciowym oświetleniem LED 
i solarnym panelem polikrystalicznym. Będzie to pierwsze takie 
innowacyjne oświetlenie na terenie powiatu lipskiego. Poziom 
dofi nansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifi kowa-
nych, wartość kosztorysowa zadania to 813 470,32 zł. Spośród 
złożonych wniosków nasz projekt zajął już I miej scena liście 
rankingowej ocenianych projektów. Miejmy nadzieję, że równe 

uznanie projekt uzy-
ska przez oceniających 
projekty pracowników 
Urzędu Marszałkow-
skiego. Samo zadanie 
planujemy wykonać, 

podobnie jak tegoroczny projekt związany 
z wykonaniem zagospodarowania otocze-
nia Kościoła w Ciepielowie, bezpośrednio 
po podpisaniu umowy. Kiedy to nastąpi? 
Przewidujemy, że procedura oceny wnio-
sków w Warszawie, następnie podpisanie 
umowy powinno nastąpić w drugim lub 
trzecim kwartale 2013 r. Wtedy już tylko 
przetarg i realizacja zadania.

Plan sytuacyjny – rozwiązanie geometryczne do projektu dotyczącego zagospodarowania otoczenia Kościoła w Czerwonej, centrum Antoniowa 
wraz z połączeniem komunikacyjnym z cmentarzem grzebalnym w Antoniowie



Podpisanie umowy na unijne dofinansowanie, od lewej: Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Waldemar 
Korodziński, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, wójt gminy Ciepielów Artur 

Szewczyk, skarbnik gminy Ciepielów Grażyna Szczodra

Unijne Dofi nansowanie Wodociągu
Odnieśliśmy kolejny 

sukces w zakresie pozy-
skania środków unijnych 
na realizację gminnych 
inwestycji. W ramach 

ogłoszonego w 2011 roku naboru wniosków na 
projekty związane z gospodarką wodno-ścieko-
wą obszarów wiejskich, realizowanego w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007–2013, nasza gmina podpi-
sała umowę na realizację zadania pt. „Dokończe-
nie wodociągowania wschodniej części gminy 
Ciepielów poprzez budowę sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowościach Kawęczyn 
i Świesielice”. Całkowita wartość inwestycji – 
1 408 714,14 zł. Kwota unijnego dofi nansowania 
wyniosła – 705 020,00 zł. Nowa umowa, to nie 
tylko kolejne środki zasilające nasz inwestycyjny 
budżet, ale przede wszystkim ogromna satysfakcja i wspania-
ły efekt wielomiesięcznych starań pracowników Urzędu Gmi-
ny o pozyskanie unijnych środków na inwestycje. Podpisana 
umowa, to także przykład na szybkość podejmowanych przez 
nas decyzji inwestycyjnych. W dniu, w którym podpisywaliśmy 
umowę, właśnie zakończyliśmy realizację zadania, którego to 
dofi nansowanie dotyczyło. Nie czekając bowiem na rozstrzy-

gnięcie procedury oceny wniosków, w roku bieżącym w ramach 
środków własnych przeprowadziliśmy odpowiednią procedurę 
przetargową i zrealizowaliśmy w pełni zadanie związane z bu-
dową sieci wodociągowej dla mieszkańców Świesielic i Kawę-
czyna, do których nowo wybudowanym wodociągiem już płynie 
woda. Nasze plany związane z zakończeniem wodociągowania, 
nie czekają na cud unijnego wsparcia, lecz są konsekwentnie 
wcielane w życie. Oczywiście dzięki podpisanej umowie, środki 
unijne zasilą nasz budżet i pozwolą na dalsze inwestycje z po-
żytkiem dla wszystkich mieszkańców gminy. Podpisana umowa 
na unijne dofi nansowanie umacnia nas na pozycji lidera wśród 
okolicznych gmin w zakresie pozyskiwania środków unijnych. 
W tej chwili oczekujemy na zakończenie czterech kolejnych 
procedur oceny wniosków w ramach Programu Rozwoju Ob-
szaru Wiejskich 2007–2013, z których najważniejszym jest 
wniosek dotyczący „Odnowy otoczenia Kościoła parafi alnego 
w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych 
i centrum Antoniowa”. 

Samorząd przyjazny rodzinie
Postaw na rodzinę, to ogólnopolska kampania społeczna, 

prowadzona na terenie naszej gminy przez Gminną Komisję ds., 
profi laktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem 
kampanii jest promowanie wartości rodzinnych jako najlep-
szego sposobu na skuteczną profi laktykę. Kiedy bowiem, więzi 
rodzinne są prawidłowe, malej ryzyko sięgania przez młodych 
ludzi i dorosłych po alkohol czy narkotyki. Warto stawiać na ro-
dzinę! Za zaangażowanie w kampanię w roku 2012, nasza gmi-
na uzyskała certyfi kat „Samorząd Przyjazny Rodzinie”. 


