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Szanowni Mieszkańcy!
Przed Państwem pierwszy tegoroczny numer biuletynu „Nasza Gmina”. Z jego wydaniem opóźniliśmy się,
bowiem czekaliśmy na rozstrzygnięcie najważniejszych
przetargów dotyczących zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych. A rok 2014, to rok szczególny dla
działań nie tylko naszego samorządu, ale wszystkich samorządów w Polsce, to bowiem ostatni rok VI kadencji
samorządu gminnego wybranego przez mieszkańców
na lata 2010–2014. Ale czy w ostatnim roku coś można
diametralnie zmienić? Z pewnością niezbyt wiele! Na
obecny stan infrastruktury gminnej trzeba było ciężko
pracować kilka lat, nie marnując żadnego roku, bez
względu na to czy był to pierwszy rok nowej kadencji,
drugi, trzeci, czy wreszcie czwarty. Tylko systematyczne
działania przynoszą skutki, doraźnie można łatać tylko
mniejsze ubytki. Na ostateczne podsumowania działań
VI kadencji samorządu naszej gminy przyjdzie jeszcze
czas. Dzisiaj jednak liczy się tu i teraz, bo wiele jest jeszcze do
zrobienia. Tegoroczny budżet gminy Ciepielów w zakresie dochodów, to kopia środków finansowych, którymi corocznie możemy dysponować. Nasze dochody nie rosną, czego nie można
powiedzieć o wydatkach, które jak wszyscy wiemy, w związku
ze wzrostem cen paliw i energii, rosną czy tego chcemy czy też
nie. Wydatki więc o wiele większe, budżet po stronie dochodów,
niestety ten sam. W tym roku dodatkowo nie podwyższyliśmy
podatków lokalnych (rolnego, od nieruchomości, czy też od
środków transportowych), są więc one na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Opłat za wodę i ścieki od kilku lat nie
zmienialiśmy, obecnie są najniższe w całym lipskim powiecie.
Opłata za odbiór odpadów jest najniższą w całym województwie, przy czym odmiennie niż we wszystkich okolicznych gminach, odpady z naszych gospodarstw domowych odbierane są
częściej. Z jednej strony brak podwyżek podatków i opłat lokalnych i brak większych środków w gminnym budżecie, z drugiej
strony chęci i potrzeby zrealizowania jak największej ilości inwestycji. Brak środków w budżecie próbujemy zrekompensować pozyskanymi środkami z Unii Europejskiej, ale wierzcie
nam Państwo, nie jest to łatwa i przyjemna droga, ale wyboista,
pełna zakrętów, pułapek i innych niebezpieczeństw. Na szczęście, nasza gmina w zakresie dążenia do pozyskania unijnego
dofinansowania jest znana z nieustępliwości, czego efektem

jest wiodąca pozycja gminy Ciepielów w powicie lipskim, pod
względem pozyskanych z Unii Europejskiej środków na realizację gminnych inwestycji.
Budżet naszej gminy na 2014 rok przewiduje wydatki na
łączną kwotę 17 694 435,59 zł. Z tej kwoty, ponad 4,5 miliona złotych przeznaczyliśmy na tegoroczne zadania inwestycyjne. Już w tej chwili można śmiało stwierdzić, że jest to
kolejny rok, w którym na inwestycje w gminie Ciepielów wydatkujemy największą kwotę spośród wszystkich gmin powiatu lipskiego. Największą kwotę przeznaczyliśmy na budowę
ponad 20 kilometrów dróg na terenie całej gminy. Łącznie
na 24 zadania związane z drogami publicznymi wydatkujemy prawie 3,3 miliona złotych. Drugą z najważniejszych pozycji inwestycyjnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie
zajmuje budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Na ten
cel przeznaczyliśmy 1,25 miliona złotych, co powinno starczyć
na realizację wszystkich 161 wniosków o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, złożonych w roku poprzednim.
Odpowiednie środki przeznaczyliśmy również na nowe projekty oczyszczalni, które zgodnie z gminnym programem budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków będą wykonane do końca bieżącego roku. W zakresie realizacji zadań oświatowych
podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektowania pełnowymiarowej sali gimnastycznej, która zlokalizowana będzie
przy budynku szkoły podstawowej w Ciepielowie. W oświacie,
odnieśliśmy kolejny sukces w pozyskaniu środków unijnych.
Nasz projekt realizowany w gimnazjum pod nazwą „W nauce sukces”
(umowa z unijnym dofinasowaniem
na kwotę ponad 370 tysięcy złotych
już została podpisana) będzie jedynym takim projektem realizowanym
w powiecie lipskim w 2014 roku. W
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej po raz szósty realizujemy
projekt unijny „Szansa na lepsze jutro”. W tym roku na realizację projektu, który objął szesnaście osób,
uzyskaliśmy ponad 130 tysięcy
unijnego wsparcia.
Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

Ponad 20 kilometrów dróg asfaltowych wybudowanych zostanie w najbliższych miesiącach na terenie całej gminy. Łączna wartość
wszystkich podpisanych umów to 3,3 miliona złotych.
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Realizacja gminnych inwestycji 2014
Tradycyjnie budżet gminy na 2014 rok, Rada Gminy uchwaliła w ostatnim dniu starego roku. Dziś po ponad trzech miesiącach jego realizacji i pierwszych dokonanych zmianach budżetowych, mamy do dyspozycji 17 694 435,59 zł. Czy 17,6 mln.
złotych po stronie wydatkowej budżetu gminy, to dużo, czy
też mało? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozpatrzyć
tę kwestię w kilku aspektach związanych z polityką finansową
samorządu. To jakie są wydatki, zależy przede wszystkim od
dochodów, a te w naszej gminie z uwagi na niepodnoszenie podatków, niskie opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne nie
ulegają zwiększeniu. Zasada jest prosta, nie ma wpływów do
budżetu, nie ma lub nie powinno być środków na finasowanie
wydatków. Analizując wydatki
budżetowe gmin w powiecie lipskim, nasz budżet po budżecie
miasta i gminy Lipsko, które ma
w tegorocznej dyspozycji ponad
28,7 mln. i gminy Sienno (ponad
20,7 mln.) jest trzecim co do wielkości budżetem gminnym w powiecie. Skąd takie dysproporcje
w posiadanych środkach? Przede
wszystkim, co należy w tym
miejscu wyraźnie pokreślić, ilość
środków finansowych zależy od

ilości mieszkańców danej gminy (im więcej mieszkańców, tym
więcej dzieci uczących się, tym większa kwota subwencji oświatowej, tym w oczywisty sposób większe dochody ale i większe
wydatki), a tych we wspomnianych gminach, zwłaszcza w Lipsku jest zdecydowanie, nawet dwukrotnie więcej. Drugi ważny aspekt, to liczba prowadzących działalność gospodarczą,
wreszcie wspomniane już wpływy z podatków i opłat lokalnych
(w zakresie podatku rolnego wpływy podatkowe uzależnione są
od klasy jakości gleb, w naszej gminie niestety gleby są najsłabsze). Stąd w większości biorą się różnice w budżetach samorządowych. Zgodnie z możliwościami finansowymi(trzeci co do
wielkości budżet w powiecie lipskim), nasza gmina powinna się
też znajdować, co najmniej na trzecim miejscu w powiecie pod
względem wydatków na inwestycje. Można przecież wydać tyle
i ile się ma, nic więcej. No chyba, że poziom wydatków inwestycyjnych można uzależnić od gospodarności, celowości i oszczędności
zarządzania gminą i wydatkowania
samorządowych finansów, a także
ilości pozyskanego dofinasowania
inwestycji spoza budżetu gminy
(Unia Europejska i inne dofinasowania zewnętrzne). Właśnie dzięki
zracjonalizowaniu wydatków budżetu gminy Ciepielów, uporządkowaniu sieci placówek oświatowych, działań oszczędnościowych
wprowadzanych systematycznie
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od kilku już lat, posiadając trzeci wśród gmin co do wielkości
budżet gminy, na tegoroczne inwestycje wydajemy najwięcej
spośród wszystkich samorządów w powiecie lipskim. W tej
chwili na inwestycje w gminie Ciepielów wydatkujemy już ponad 4,5 milina złotych. Mniej na inwestycje wydaje nawet największa pod względem budżet w naszym powiecie jednostka
samorządowa, tj. Powiat lipski, dysponujący w tym roku ponad
38,9 mln, a nasza gmina dodatkowo dofinansowuje własnymi
środkami budowę drogi powiatowej. Możliwości naszej gminy
w zakresie wydatków inwestycyjnych w dużym stopniu uzależnione są od pozyskanego dofinasowania, zwłaszcza unijnego,
także i w tym zakresie od wielu lat jesteśmy najwyżej notowaną
gminą wśród okolicznych gmin. Pierwsze miejsce w powiecie
pod względem ilości środków wydatkowanych na inwestycje
zobowiązuje, dlatego 4,5 miliona złotych wydamy na dalszy w miarę możliwości zrównoważony rozwój całej naszej
gminy.

W zakresie budowy dróg

Kończąc w zeszłym roku wodociągowanie
gminy, zapowiadaliśmy zmianę priorytetów z budowy wodociągów na budowę dróg i rozwiązanie
problemów gospodarki ściekowej. W roku poprzednim zrealizowaliśmy osiem zadań z zakresu
dróg, wydatkując na ten cel prawie milion złotych. W tym roku realizujemy łącznie 24 zadania
drogowe, w tym budujemy 21 nowych gminnych
dróg asfaltowych, parking z kostki brukowej przy
fizjoterapii w Pcinie, chodnik z kostki brukowej
wraz z solarnym oświetleniem przy ul. Słonecznej w Ciepielowie oraz dofinansowujemy budowę drogi Ciepielów – Świesielice. Wszystkie zadania są już po
przeprowadzonych przetargach na ich wykonanie, podpisane
są również wszystkie stosowne umowy na realizację inwestycji. W zakresie budowy dróg gminnych, procedurę przetargową
przeprowadziliśmy dwukrotnie. Za pierwszym razem z uwagi
na duże ceny, wójt podjął decyzję o unieważnieniu wszystkich przetargów, następnie po ogłoszeniu nowych przetargów
i przesunięciu w budżecie środków, dokonano rozstrzygnięcia
procedur określonych prawem zamówień publicznych. W konsekwencji podpisano umowy. Wszystkie przetargi drogowe wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Na tegoroczne zadania inwestycje w zakresie budowy
dróg przeznaczyliśmy 3,3 milion złotych. Zadania, zgodnie
z umową będą wykonane do końca lipca 2014 roku, niemniej
jednak, budowa dróg w momencie w którym przekazaliśmy do
druku biuletyn „Nasza Gmina” już się rozpoczęła.

1. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa koło stawu –
62 000,00 zł. W przetargu na budowę drogi złożona została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła
firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora
Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 60 402,96 zł.
Po rozstrzygnięciu i zakończeniu procedury przetargowej
w dniu 9 kwietnia br. wójt gminy podpisał umowę z wykonawcą. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 62 000,00 zł.
Droga zostanie wybudowana do 31 lipca 2014 roku.
2. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem”–
244 000,00 zł. Druga droga, którą będziemy w tym roku budować w Bąkowej będzie miała 1 250 m długości. Powołana przez
wójta gminy Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła,
iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ
złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto
241 174,51 zł. Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia. Na
przetarg złożono następujące oferty: Oferta
Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1,
26-065 Piekoszów k. Kielc – 249 370,40 zł
brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
– 373 692,29 zł brutto. Oferta Nr 3 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św.
Rocha 31, 27-215 Wąchock – 253 380,25
zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora
Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 241 174,51
zł brutto. Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom
– 343 696,13 zł brutto. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim
wyniósł 244.000,-zł. Umowę podpisano w dniu 9 kwietnia br,
a droga zostanie wybudowana do dnia 31 lipca 2014 roku.
3. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia –
105 000,00 zł. W przetargu na budowę drogi złożona została
jedna oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła
firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora
Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 102 977,69 zł.
Po rozstrzygnięciu zakończeniu procedury przetargowej w dniu
9 kwietnia br. wójt gminy podpisał umowę z wykonawcą. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 105 000,00 zł.
Droga zostanie wybudowana do 31 lipca 2014 roku.
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4. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia „pod
lasem”– 73 500,00 zł. Będzie to ostatni odcinek drogi gminnej
w miejscowości Ciepielów Kolonia. W przetargu na budowę
drogi złożona została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki
SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując
cenę brutto 72 024,62 zł. Po rozstrzygnięciu i zakończeniu procedury przetargowej w dniu 9 kwietnia br. wójt gminy podpisał
umowę z wykonawcą. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim
wyniósł 73 500,00 zł. Droga zostanie wybudowana do 31 lipca
2014 roku.

5. Przebudowa drogi gminnej Kałków „Piaski” –
153 000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu Komisja przetargowa, po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę
spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a,
26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 151 422,16 zł. W przetargu
na budowę drogi Kałków „Piaski” złożono oferty następujących
wykonawców: Oferta Nr 1 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o.
ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 155 943,09 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 151 422,16 zł brutto.
Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600
Radom – 196 362,12 zł brutto. Umowę na budowę drogi wójt
gminy podpisał w dniu 9 kwietnia br., a droga zostanie wybudowana do dnia 31 lipca 2014 roku. Łączny koszt budowy drogi
wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 153 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej Kałków „Stara Wieś - Podgoździak” –195 500,00 zł. Komisja przetargowa po otwarciu
ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń
oferując cenę brutto 193 082,25 zł. Kryterium oceny ofert była
łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał
w kryterium oceny łącznie 100 pkt. W przetargu złożono oferty
następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 197 000,69 zł
brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków – 306 298,24 zł brutto. Oferta Nr 3 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 204 252,32 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700

Zwoleń – 193 082,25 zł brutto. Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 269 645,83 zł brutto.
Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 195 500,00 zł,
a droga zgodnie z podpisaną umową zostanie wybudowana do
dnia 31 lipca 2014 roku.
7. Przebudowa drogi gminnej Łaziska „Stara Wieś -Remiza OSP” – 91 000,00 zł. Droga w Łaziskach będzie budowana na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach oraz
oczywiście jako droga dojazdowa do okolicznych gospodarstw
domowych. Przed remizą OSP wybudowany będzie dodatkowo
parking dla samochodów. W postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska Stara Wieś – Remiza OSP” złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki
SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę
brutto 89 233,86 zł. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim
wyniósł 91 000,00 zł. Droga wraz z parkingiem zostanie wybudowana do 31 lipca 2014 roku.
8. Przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy etap I”–
117 500,00 zł. Na budowę pierwszego etapu drogi Pcin „Kołchozy”, począwszy od drogi krajowej, złożono jedną ofertę
spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora
Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 115 882,11 zł.
Umowę podpisano, a łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim
wyniósł 117 500,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia „etap I”–
79 500,00 zł. komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki
SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę
brutto 78 055,06 zł. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznym i nadzorem inwestorskim
wyniósł 79 500,00 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej Ranachów „B” –
266 000,00 zł. Wybudowanie 1 350 mb. nowej drogi asfaltowej
zakończy budowę połączenia miejscowości Pcin i Ranachów
„B” (do ostatnich zabudowań). Będzie to też ostatni odcinek drogi gminnej po którym dowożone są dzieci do placówek oświatowych w Ciepielowie. Wyniku przeprowadzonego przetargu,
Komisja przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę
spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a,
5
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26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 264 141,54 zł. Kryterium
oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę
punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. Informujemy, że w przetargu złożono oferty następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065
Piekoszów k. Kielc – 279 000,68 zł brutto. Oferta Nr 2 – Strabag
Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 400 282,82 zł
brutto. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.
z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 264 141,54
zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154,
26-600 Radom – 369 300,43 zł brutto. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem
inwestorskim wyniósł 266 000,00 zł, a droga zgodnie z podpisana
umową zostanie wybudowana do dnia 31 lipca 2014 roku.

11. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Sajdy–
89 000,00zł. W przetargu złożono jedną ofertę spełniającą
wszystkie warunki SIWZ. W związku z tym umowę na budowę drogi podpisano z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp.
z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń, które złożyło
ofertę na kwotę brutto 87 577,97 zł. Łączny koszt budowy drogi
wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 89 000,00 zł

12. Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów - Rekówka „etap I” – 257 000,00 zł. Na budowę pierwszego etapu drogi
o długości 1200mb., Urząd Gminy złożył wniosek o dofinasowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Patrząc jednakże na kłopoty finansowe jakie ma samorząd
mazowiecki w związku z niezapłaceniem tzw. janosikowego,
prawdopodobnie w tym roku dotacje zostaną wstrzymane. Na
szczęście budowę drogi realizujemy ze środków własnych. Po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym komisja przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą
wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń
oferując cenę brutto 254 012,34 zł. Kryterium oceny ofert była
łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wy6

brany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. W przetargu złożono
następujące oferty: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 268 000,04 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800
Pruszków – 377 506,13 zł brutto. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700
Zwoleń – 254 012,34 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 357 344,52 zł brutto.
Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 257 000,00 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej Rekówka „Górna”–
186 000,00 zł. W ogłoszonym przez Urząd Gminy przetargu
złożono dwie oferty: Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 184 593,21 zł brutto. Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 232 640,66 zł brutto.
Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła
firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora
Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 184 593,21 zł.
Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 186 000,00 zł.
W dniu w którym oddaliśmy biuletyn do druku, budowa drogi
w Rekówce już została rozpoczęta.
14. Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów „Górki” – 86 500,00 zł. W przetargu złożono jedną ofertę, która spełniła wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a,
26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 85 056,59 zł. Łączny koszt
budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej
i nadzorem inwestorskim wyniósł 86 500,00 zł.
15. Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska
„etap II” – 202 000,00 zł. Jest to już drugi w tej kadencji samorządowej odcinek drogi przez wieś Wólka Dąbrowska. W 2012
roku za kwotę 227 155,87 zł wybudowaliśmy pierwszy etap
drogi o długości 1 150 m. Po realizacji drugiego odcinka droga
w Wólce Dąbrowskiej będzie posiadała już asfalt na odcinku
przekraczającym 2 km długości. Po otwarciu ofert, Komisja
przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą
wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 199 724,45 zł. Kryterium oceny ofert
była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W przetargu złożono następujące oferty: Oferta Nr 1 – Strabag
Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 315 105,83 zł
brutto. Oferta Nr 2 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o.
ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 202 029,47 zł brutto.
Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 199 724,45 zł brutto.
Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600
Radom – 270 885,67 zł brutto. Łączny koszt budowy drogi wraz
z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 202 000,00 zł, a droga zgodnie z podpisaną
umową zostanie wybudowana do dnia 31 lipca 2014 roku.
16. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pasieki
„etap I” – 288 000,00 zł. Najdroższą i najdłuższą drogą, którą w tym roku realizujemy jest pierwszy etap drogi przez wieś
Pasieki. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.
z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę
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brutto 285 252,25 zł. W przetargu złożono oferty następujących
wykonawców: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 286 002,00 zł brutto. Oferta
Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków –
412 840,56 zł brutto. Oferta Nr 3 – „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 328 330,05 zł brutto. Oferta Nr 4 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock –
297 739,95 zł brutto. Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń –
285 252,25 zł brutto. Oferta Nr 6 – Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 403 270,88 zł brutto. Całkowity koszt
budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej
i nadzorem inwestorskim wyniósł 228 000,00 zł.
17. Przebudowa drogi gminnej Świesielice
„Ławki” – 184 000,00 zł.
Komisja przetargowa po
otwarciu ofert stwierdziła,
iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie
warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Doktora Perzyny 84a,
26-700 Zwoleń oferując
cenę brutto 181 663,69 zł.
W przetargu złożono oferty
następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – TRAKT
S.A. Górki Szczukowskie 1,
26-065 Piekoszów k. Kielc
– 194 000,37 zł brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800
Pruszków – 292 813,28 zł
brutto. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700
Zwoleń – 181 663,69 zł
brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„INTERBUD” Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154, 26600 Radom – 258 952,21 zł
brutto. Umowę na realizację drogi wójt gminy podpisał w dniu 9 kwietnia br,
a łączny koszt budowy drogi, który planowany jest do

31 lipca 2014 roku wyniósł wraz z opracowaniem dokumentacji
technicznej i nadzorem inwestorskim 184 000,00 zł.
18. Przebudowa drogi gminnej Wielgie „Średnia Wieś” –
138 000,00 zł. Na ogłoszony przetarg złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny
84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 136 519,74 zł. Łączna
wartość robót wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej
i nadzorem inwestorskim to kwota 138 000,00 zł.
19. Przebudowa drogi gminnej Wielgie „Pod lasem” –
115 000,00 zł. Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ.
Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.
z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę
brutto 113 936,13 zł. Wartość wszystkich robót wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim to
115 000,00 zł.
20. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów – 62 000,00 zł. Na budowę ulicy Polnej w Ciepielowie złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto
60 643,87 zł. Całkowity koszt budowy drogi z opracowaniem
dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim to kwota
62 000,00 zł
21. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Polna” –
59 500,00 zł. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń
oferując cenę brutto 58 164,66 zł. Wartość wszystkich prac
z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim to kwota 59 500,00 zł
22. Budowa drogi Ciepielów – Świesielice wraz chodnikiem na ul. Szkolnej w Ciepielowie – 141 500,00 zł. W związku z budową drogi relacji Ciepielów – Świesielice, o długości
2 500 mb., w ramach której między innymi na ulicy Szkolnej
w Ciepielowie wybudowany będzie chodnik z kostki brukowej
wraz z przebudową na potrzeby ruchu pieszych skrzyżowania
przy drodze krajowej (przejście dla pieszych, zmiana ciągu
pieszego przy budynku gimnazjum), wójt wraz z Radą Gminy
postanowił przekazać dofinasowanie do budowy drogi w kwocie 141 500,00 zł. Droga budowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na ten cel Wojewoda
Mazowiecki przeznaczył dotację w wysokości 716 000,00 zł.
Droga będzie wybudowana od skrzyżowania z drogą krajową
(przy budynku Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, skręt
na Świesielice) do skrzyżowania z droga gminną i mostem na
Iłżance w stronę Rekówki. Prace już zostały rozpoczęte.
23. Budowa chodnika wraz z solarnym oświetleniem parkowym na ul. Słonecznej – 70 000,00 zł. Kolejną inwestycją
związaną z budową infrastruktury drogowej jest budowa chodnika na ulicy Słonecznej. Chodnik będzie wykonany po prawej
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stronie (idąc od ul. Batalionów Chłopskich). Wraz z budową
chodnika zainstalowane zostaną wzorem wykonanego w Antoniowie i Czerwonej zagospodarowania centrum miejscowości,
lampy solarne typu led. Całkowity koszt prac budowlano montażowych ustalono na kwotę 70 000,00 zł
24. Budowa zatok postojowych wraz z parkingiem
przy budynku fizjoterapii w Pcinie – 34 000,00 zł. Za kwotę
34 000,00 zł przy budynku fizjoterapii w Pcinie wykonane zostaną zatoki postojowe dla samochodów osobowych pacjentów
korzystających z usług fizjoterapii. Przebudowany zostanie również wjazd na plac za budynkiem wraz z rozbudową i adaptacją
dodatkowego parkingu.

nia gminy i zmianie priorytetów działania naszego samorządu na
budowę dróg i rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej,
Rada Gminy wraz z wójtem gminy postanowiła podjąć działania zmierzające do rozszerzenia bazy sportowej największej
gminnej szkoły podstawowej, która znajduje się w Ciepielowie.
To największa pod względem ilości uczących się dzieci gminna placówka oświatowa, która do tej pory niemiała właściwie

Z innych inwestycji
25. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Ciepielów – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
i projekty techniczne – 1 258 549,00 zł. W tym roku zamiezaplecza sportowego. W budżecie na ten rok wyodrębniono kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem opracowania projektu technicznego rozbudowy budynku
dydaktycznego oraz budowy sali gimnastycznej. Co
do budowy Sali gimnastycznej sprawa jest właściwie
przesądzona. Planujemy opracowanie projektu technicznego pełnowymiarowej Sali gimnastycznej wraz
miejscem dla widowni. Obecnie trwają konsultacje
co do zakresu rozbudowy budynku dydaktycznego.
Ostateczna decyzja zostanie podjęte na przełomie
maja i czerwca, kiedy to zostanie wybrany wykonawca prac projektowych.
27. Opracowanie projektu „Zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego – 18 000,00 zł. Projekt będzie
stanowił większą część zagospodarowania terenów
wykorzystywanych w tej chwili przez gimnazjum
w Ciepielowie na cele sportowe. Docelowo oprócz
miasteczka ruchu drogowego, wykonane zostaną boiska sportowe, plac zabaw oraz bieżnia lekkoatletyczna wraz innymi urządzeniami z przeznaczeniem lekkoatletycznym. Zadanie planowane jest do realizacji
w ramach nowej perspektywy unijnej 2014–2020.
rzamy wybudować przydomowe oczyszczalnie
ścieków dla wszystkich 161 gospodarstw domowych, których właściciele w ubiegłym roku
złożyli wnioski w ramach gminnego programu
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Ciepielów, a następnie zostali
zakwalifikowani oraz zostały dla nich wykonane
projekty techniczne. Na realizację zadania, wójt
gminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, złożył wniosek na realizację budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną
kwotę 2 229 913,84 zł (wartość kosztorysowa –
koszty kwalifikowane, a więc wnioskowana kwota unijnego dofinasowania to: 1 812 938,00 zł),
26. Opracowanie projektu technicznego rozbudowy budynku dydaktycznego oraz
budowy sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – 70 000,00 zł.
Po zakończeniu w roku ubiegłym wodociągowa8
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Informacje o stypendiach szkolnych
Przypominamy o zbieraniu rachunków
i faktur imiennych na uczniów, za okres od
stycznia 2014 do czerwca 2014, którym przyznane jest stypendium szkolne o charakterze
socjalnym na rok szkolny 2013/2014. W okresie od września do
grudnia 2013r. pomocą materialną objętych zostało 337 uczniów.
Wydano decyzje na łączną wartość 113 010,70 zł w tym 20%
środków stanowił wkład własny Gminy. Stypendia te mają na
celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na wymaganych
fakturach może znajdować się: opłata za naukę języków obcych,
zajęć wyrównawczych, edukacyjnych prowadzonych poza systemem szkolnym; zajęć terapeutycznych; zajęć gimnastyki korekcyjnej;
zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych wymaganych obligatoryjnie przez szkołę, lektur szkolnych,
encyklopedii, atlasów; zakupu odzieży

Informacja posterunku Policji w Ciepielowie
Jednym z punktów obrad podczas marcowej sesji Rady Gminy, było przedstawienie rocznej informacji działania Posterunku Policji w Ciepielowie. Obszar działania Posterunku Policji
w Ciepielowie to gmina Ciepielów i Chotcza. W 2013 roku na
terenie gminy Ciepielów zaistniało 85 przestępstw, w porównaniu do 2012 rok nastąpił bardzo duży spadek ilości popełnionych przestępstw aż o 44 co daje wskaźnik dynamiki 65,9%.
Wykrywalność w roku 2013 przedstawia się następująco dla
poszczególnych kategorii przestępstw: 1)
kradzież mienia – zanotowano 22 przestępstwa, 2) kradzież z włamaniem – zanotowano 2 przestępstwa, 3) zniszczenia
lub uszkodzenia mienia – zanotowano 6
przestępstw, 4) bójka i pobicie – wszczęto
4 postępowania – wykrywalność osiągnęła 100%, 5) przestępstw gospodarczych
– wszczęto 6 postępowań, 6) z przepisów
o narkomanii – zanotowano 2 postępowania przygotowawcze – wykrywalność

Będą przydomowe oczyszczalnie ścieków!
Już w bieżącym roku gmina Ciepielów przystępuje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie
zostaną wykonane na posesjach
mieszkańców, którzy w ubiegłym
roku złożyli wnioski w ramach
gminnego programu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów
w latach 2013–2020, następnie
dla tych osób zostały wykonane
projekty techniczne. W chwili
obecnej gmina Ciepielów ogłosiła
przetarg nieograniczony na wykonanie 161 sztuk przydomowych
oczyszczalni ścieków. Łączna
wartość zamówienia publicz-

sportowej – strój na w-f (dres, buza z długim
rękawem, długie spodnie, koszulki sportowe, krótkie spodenki), obuwie sportowe na
w-f; zakupu tornistra lub plecaka szkolnego;
tusz do drukarki, papier ksero, multimedialne
programy edukacyjne; komputer, oprogramowanie, części do komputera, peryferia komputerowe; czesne
za naukę w szkole; całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
tj. zakwaterowanie w bursie/pomniejszone o wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania; imienne bilety miesięczne związane z dojazdem ucznia do szkoły pomniejszone o wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania. Po otrzymaniu drugiej
transzy środków osoby zostaną poinformowane o terminie składania faktur
oraz wysokości przyznanej pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.
osiągnęła 100%. Ogólna wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym wyniosła 82,2%. W roku 2013 nastąpił spadek
ujawnionych nietrzeźwych kierowców do 32. Miejscowościami
najbardziej zagrożonymi popełnieniem przestępstw pospolitych,
a więc najbardziej uciążliwych dla mieszkańców gminy są: Ciepielów, Wielgie, Bąkowa, Antoniów. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzić należy, że najwięcej przestępstw jak i też
wykroczeń dokonywanych jest w godzinach popołudniowych
jak również wieczorno–nocnych. Na terenie działania Posterunku Policji w Ciepielowie w 2013 roku zaistniało 5 wypadków
drogowych, w których zostało 8 osób rannych. Nie odnotowaliśmy wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
Ponadto na drogach zanotowano 25 kolizji
drogowych. W grudniu 2013 roku dzięki
wsparciu finansowemu między innymi
Gminy Ciepielów pozyskaliśmy nowy radiowóz, który z pewnością przyczyni się
do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa
wśród mieszkańców, skróci się czas realizacji i dojazdu na miejsce zdarzenia lub
interwencji.
nego na wykonanie oczyszczalni to kwota ponad 2,2 miliona
złotych (wartość kosztorysowa). Na ten cel w budżecie gminy
zarezerwowano środki finansowe w kwocie 1 258 594 złotych.
Równolegle od 03.03.2014 trwa kolejny nabór wniosków na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski będą
przyjmowane do dnia 15.04.2014
roku włącznie. Dla mieszkańców,
których wnioski po stwierdzeniu
kompletności zakwalifikują się
do realizacji, jeszcze w tym roku
zostaną wykonane projekty techniczne biologicznych indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, a budowa następnych
oczyszczalni wg złożonych w tym
roku wniosków, będzie zrealizowana w roku następnym.
9
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Uczniowie w gminnej bibliotece
W dniu 3 kwietnia 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie gościła
uczniów z klasy Vb ze Szkoły Podstawowej
w Ciepielowie wraz z wychowawcą Panem
Zbigniewem Opalskim. Celem spotkania było
zapoznanie z działalnością biblioteki, pracą
bibliotekarza, zgromadzonym w wypożyczalni księgozbiorem. Pani Renata GołębiowskaAmbrozik opowiedziała piątoklasistom historię powstania biblioteki oraz jej filii, a także
przedstawiła główne zadania i zasady funkcjonowania bibliotek na terenie gminy Ciepielów.
Uczniowie zapoznali się z szeroką ofertą czytelniczą z literatury pięknej, przeznaczonej dla
dzieci i młodzieży,
zapoznali się również z zasadami korzystania z czytelni,
w której zgromadzony jest księgozbiór
popularnonaukowy
i bogaty księgozbiór

regionalny. Piątoklasiści mogli obejrzeć wiele pozycji książkowych, co przekonało ich, że każdy może znaleźć książkę odpowiednią dla siebie, przy której można miło spędzić czas, ale
także taką, która pozwoli poszerzać wiedzę i rozwinąć swoje
zainteresowania. Spotkanie zakończyło się miły akcentem, wręczeniem dzieciom prezentów w postaci zakładek do książek
z planem lekcji, z którymi chętnie pozowali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Uczniowie obiecali również dołączyć do
grona czytelników ciepielowskiej książnicy.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
W roku bieżącym przystąpiliśmy do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów, oraz
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Przed przystąpieniem do zmian zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe celem określenia ceny
przedmiotu wykonania. Na zapytania ofertowe zamieszczone na
stronie internetowej gminy odpowiedziało 9 oferentów, oferując
cenę brutto od 22 000,00 zł do 62 484,00 zł. Została wybrana
oferta najtańsza p. Michała Chlebowskiego, Os. Lecha 128/35,
61–299 Poznań. Całość zmian finansuje Urząd Gminy w Ciepielowie. Po zawarciu umów z w/w oferentem przystąpiono do
wdrażania zmian planu i studium. W dniu 25 marca 2014 roku,
Rada Gminy w Ciepielowie podjęła dwie uchwały związane
ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz jedną
uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Pierwsze dwie uchwały dotyczą umożliwienia budowy domów mieszkalnych na gruntach,
które wyłączone były z takiej możliwości wg obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Trzecia uchwała dotyczy możliwości zalesienia gruntów na terenie gminy

Ciepielów. W związku z obowiązującymi przepisami, uchwały
Rady Gminy w Ciepielowie, o których mowa powyżej, dotyczą
wybranych części planu zagospodarowani przestrzennego gminy (nie dokonujemy bowiem zmiany całego planu) i dotyczą
wniosków złożonych przez mieszkańców gminy z prośbą o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Ciepielów - uchwalonego w dniu 29 kwietnia 2004 roku,
w związku z ich decyzją o budowie na terenie gminy Ciepielów
domu mieszkalnego, lub zalesienia posiadanych niektórych nieruchomości. Obejmują wybrane fragmenty w miejscowościach:
Drezno, Świesielice, Wólka Dąbrowska, Łaziska, Czerwona,
Marianki, Wielgie, Ciepielów, Stary Ciepielów, Ranachów B,
Ciepielów Kolonia. Do końca marca 2014 r. wpłynęło do Urzędu ok. 30 wniosków. Część z nich (14) jest rozpatrywane obecnie. Przeprowadzenie procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego potrwa około 9 miesięcy. Zmiany w planie
miejscowym i studium w latach następnych wprowadzane będą
etapami. Wnioski nie załatwione do tej chwili, oraz kolejne które złożą mieszkańcy do końca września tego roku będą uwzględniane w latach następnych. Wnioski należy składać w urzędzie
Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
11
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Zwrot podatku akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT: - w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego
2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2013 r. do 31 stycznia 2014 r., – w terminie od 1 sierpnia 2014 r.
do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na
2014 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2014 r. wynosi 81,70 zł × ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą
w terminach: 1–30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym ter-

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podstawowym zadaniem Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podejmowanie działań
zmierzających do: ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, zmiany
struktury ich spożywania, zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych, oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi
problemami alkoholowymi. Komisja
poprzez swoją działalność, zajmuje się
wspieraniem osób uzależnionych i ich
rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu
życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto
realizuje określone ustawowo zadania
gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
do których należy: – inicjowanie działań w zakresie realizacji
zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, – podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
– opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów,
w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe).
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wykonuje również działania wynikające z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia: – przyjmuje
12

minie, 1–31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie gotówką w kasie urzędu
gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Liczba
złożonych wniosków w pierwszym terminie 2014 r.: 549 szt. na kwotę 268 062,03 zł.
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.

zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
– wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie
pouczając o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego, – w przypadku gdy osoba wezwana
nie godzi się dobrowolnie na leczenie,
a wstępne czynności przeprowadzone
w sprawie uzasadniają kontynuowanie
postępowania, osoba kierowana jest na
badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego, – przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem
sądowym mającym na celu poddania
się przymusowemu leczeniu. W 2013
roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciepielowie odbyła 6 posiedzeń, podczas
których rozpatrywała wiele spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej oraz zapewniała
pomoc rodziną z problemem alkoholowym. Komisja pracowała
nad następującymi zagadnieniami:
1.Motywowanie i udzielanie informacji osobą uzależnionym
i ich rodziną o możliwości podjęcia
leczenia i terapii. 2.Rozpatrzyła
19 wniosków, o skierowanie na leczenie odwykowe osoby nadużywającej alkoholu. Wnioski złożyli: – rodziny osób nadużywających
alkoholu – 3, – Posterunek Policji
w
Ciepielowie – 15, – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciepielowie – 1. 3. Przeprowadziła 12 rozmów motywacyjno-interwencyjnych, z osobami
nadużywającymi alkoholu. 4.
Skierowała 13 osób do Punktu Informacyjo-Konsultacyjne-
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go w Wielgiem, na spotkania z instruktorem
terapii, celem podjęcia dalszego leczenia. 5.
Wspólnie z funkcjonariuszami policji przeprowadziła szczegółową kontrolę placówek handlowych i lokali gastronomicznych na terenie
naszej gminy, na okoliczność przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napoi alkoholowych. 6. Wydała sześć
postanowień w sprawie opiniowania wniosków

dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych co do zgodności lokalizacji
punktów sprzedaży z Uchwałą Rady Gminy
Ciepielów. Przedstawione wyżej działania miały głównie za zadanie znalezienie sposobu ma
walkę z alkoholizmem i innymi używkami, występującymi w naszym lokalnym środowisku,
dla dobra całej społeczności Gminy Ciepielów.

Reaktywujemy Indywidualizację

jęć została już wykorzystana kwota 6 441,98 zł., natomiast na
2014 rok na ten cel zaplanowano – 16 900, 00 zł. Zakupiono
również pomoce dydaktyczne na łączną
kwotę 60 664,00 zł., w tym zakup trzech
laptopów – 6 300,00 zł. Zakupione pomoce
dydaktyczne służą realizacji atrakcyjnych
zajęć dla dzieci, rozwijających ich zainteresowania. Doposażenie placówek przyczynia się nie tylko do sukcesu projektu, ale
stanowi też wartość dodaną projektu, gdyż
część pomocy dydaktycznych, może być
wykorzystana na innych rodzajach zajęć,
oraz na zajęciach realizowanych w kolejnym roku szkolnym. Natomiast laptopy pomagają nauczycielom poprowadzić zajęcia
nowocześnie i atrakcyjnie, poprzez przygotowanie różnych prezentacji multimedialnych. Projekt będzie
realizowany do czerwca 2014 r., łączna kwota dofinansowania
wynosi 84 005,98 zł., a całkowity koszt realizacji nie wymaga
wkładu własnego.

Od września 2013 r. Gmina Ciepielów
przystąpiła do realizacji kolejnego projektu
unijnego – „Reaktywujemy indywidualizację”, tym razem jest on skierowany dla
uczniów klas I-III, kształcących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie
oraz w Bąkowej. Projekt „Reaktywujemy
Indywidualizację” jest realizowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on kluczowym elementem polityki oświatowej jako finansowe wsparcie przy
wdrażaniu nowej podstawy programowej.
Zakłada on konieczność indywidualnego
podejścia do każdego ucznia, organizowania edukacji zgodnej
z jego potrzebami i możliwościami. Przystąpienie do realizacji
tego projektu umożliwiło sfinansowanie w okresie od września
do grudnia 2013 r. dodatkowych zajęć m.in. dla
dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu (30 godz.),
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (40 godz.),
specjalistycznych zajęć
terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych (40
godz.), oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych (20 godz.).
Na realizację tych za-

Punkt informacyjno - konsultacyjny
Osoby i rodziny dotknięte problemem
alkoholowym zapraszamy do bezpłatnego
punktu informacyjno – konsultacyjnego,
który znajduje się w Domu Ludowym
w Wielgiem. W punkcie prowadzone są
działania na rzecz osób z problemami
alkoholowymi i ich rodzin oraz związanych z przemocą w rodzinie. Zapewniamy pełną anonimowość, udzielamy porad, motywujemy do podjęcia leczenia.
W celu umówienia się na spotkanie z terapeutą prosimy o kontakt telefoniczny,
tel. 500 329 880 w godz. 16–20 PN–PT.
13
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Ochotnicze Straże Pożarne
Corocznie z działalności jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych przed Radą Gminy, która decyduje o przeznaczeniu wydatków na ochronę przeciwpożarową na terenie gminy,
składane jest sprawozdania. Zgodnie ze złożoną informacją, na
terenie gminy istnieje 5 jednostek OSP, tj.: Antoniów, Bąkowa,
Bielany Ciepielów i Łaziska. Z zapewnieniem bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w gminie, które należy do zadań własnych
gminy wiążą się koszty finansowe, ponoszone corocznie przez
samorząd na utrzymanie w/w jednostek w gotowości bojowej
i skuteczną walkę z żywiołem. W roku 2013 planowana kwota wydatków wyniosła 232 958,00 zł, z czego wydatkowano
205 777,36 zł, czyli 88,3% ogółu rocznych wydatków, na rok
bieżący na ochronę przeciwpożarową kwota wydatków wynosi 209 890,00 zł. Jednostki OSP
posiadają 5 średnich samochodów pożarniczych,
1 lekki typu Ford oraz ciężki samochód pożarniczy
marki Tatra wraz z niezbędnym sprzętem pożarniczym oraz do ratownictwa drogowego, jak w przypadku jednostki OSP w Ciepielowie. Najbardziej
doposażoną jednostką jest OSP w Ciepielowie.
Posiada 3 samochody pożarnicze, 2 kierowców
oraz specjalistyczny sprzęt. Jest jedyną jednostką w gminie, która wchodzi w skład Krajowego

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, na której spoczywa główny
ciężar wszelkich działań ratowniczych. Oprócz gaszenia pożarów OSP Ciepielów uczestniczy we wszelkich zdarzeniach,
jakie zaistnieją w ciągu roku nie tylko na terenie gminy, lecz
i gmin sąsiednich. W 2013 roku w wyjazdach do działań ratowniczych jednostki OSP uczestniczyły: Antoniów – 22 razy, Bąkowa – 11 razy, Bielany – 6 razy, Ciepielów 51 razy, Łaziska
14 razy. Z ogólnej liczby wyjazdów do działań ratowniczych
najmniejszą ilością cechuje się OSP w Bielanach, ponieważ nie
uczestniczy w odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, posiada
też najlepszy w gminie samochód pożarniczy marki VOLVO zakupiony 27.10.2011 roku ze środków samorządowych za kwotę
119 988,00 zł, w tym otrzymano dotację z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 000,00 zł.

Jest nas coraz mniej
Gmina Ciepielów niestety dla naszej przyszłości jest gminą malejącą pod względem ludności. W ostatnich latach liczba ludności przedstawia się następująco: 2000 r. – 6423, 2001 r. – 6394, 2002 r. – 6339, 2003 r. – 6271, 2004 r. – 6194, 2005 r. – 6167,
2006 r. – 6141, 2007 r. – 6108, 2008 r. – 6097, 2009 r. – 6069, 2010 r. – 6069, 2011 r. – 5976, 2012 r. – 5937, 2013 r. – 5893. Statystyka mieszkańców według wieku przedstawia się następująco w przedziale wiekowym: 0–18 lat – 1222, 19–65 lat – 3605, powyżej
65 lat – 1066. Statystyka urodzeń, małżeństw, zgonów w poszczególnych latach:
Rok

Liczba ludności

Urodzenie

Małżeństwo

Zgon

2006

6141

59

55

93

2007

6108

70

74

75

2008

6097

58

90

79

2009

6069

77

78

91

2010

6069

52

89

70

2011

5976

56

63

92

2012

5937

59

78

64

2013

5893

56

61

69

Na zmiany demograficzne oraz zmiany przyrostu naturalnego ma wpływ kilka czynników. Do podstawowych możemy zaliczyć
zgony i urodzenia. Dodatkowo wpływ ma saldo migracji i współczynnik dzietności, które to czynniki kształtują ostateczny obraz zarówno sytuacji demograficznej jak i stan przyrostu naturalnego. W gminie Ciepielów przeważa grupa osób w wieku produkcyjnym
tj. do 65 roku życia. Zagęszczenie ludności.
Opis

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Jednostka

osób

%

osób

%

Osób

%

Populacja

5893

100

2948

50,03

2945

49,97

Gęstość zaludnienia
(mieszkańcy/km2)

43,56

21,79

21,77

W ostatnich latach występuje wzrost migracji mieszkańców gminy. Migracja ludności związana jest ze zmianą miejsca pobytu
w celu podjęcia pracy lub nauki. W związku z tym osoby osiedlają się w innych miejscowościach, co dodatkowo powoduje spadek
liczby ludności w gminie.
14

Nasza Gmina – nr 60–61 /styczeń–maj 2014/

15

Nasza Gmina – nr 60–61 /styczeń–maj 2014/

OGRÓD POEZJI
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie Filia Biblioteczna w Wielgiem zorganizowała spotkanie z poezją członków Koła Poezji Nie-Odkrytej „Szuflada”. Było to już kolejne
spotkanie z tą grupą poetycką, ale po raz pierwszy mieliśmy
przyjemność gościć założycielki koła panią Walentynę Pawelec
i panią Wiesławę Didyk. Tego wieczoru swoją twórczość poetycką prezentowali również pani Halina Banaszkiewicz, pani
Majka Sotowicz oraz pan Jan Kiraga. Jesienna aranżacja i blask
świec wspomagały odbiór poezji, która pojawiała się w bardzo
różnych odsłonach. Były wiersze patriotyczne, wiersze o miłości, ale nie zabrakło również wierszy pełnych humoru i takich
z nutką erotyzmu. Miłą niespodzianką było wystąpienie pana
Kazimierza Niedzieli, znanego miejscowego regionalisty, który
w krótkim zarysie przybliżył gościom historię Wielgiego oraz
zaprezentował napisany specjalnie na tę okazję wiersz z dedykacją dla goszczących u nas poetów. Wystąpiły też dziewczę-

ta Ola i Milena, które przygotowały dwa utwory muzyczne.
W spotkaniu wzięli udział licznie przybyli goście. Publiczność
reagowała bardzo żywiołowo, nie kryjąc wzruszenia czy rozbawienia, nagradzała poetów gromkimi brawami. Wszyscy goście
dokonali pamiątkowego wpisu do kroniki pani Walentyny Pawelec. Po autorskich prezentacjach artystom w podziękowaniu
za wspaniały wieczór i duchowe doznania wręczono symboliczne kwiaty. Następnie był czas na rozmowy kuluarowe przy
filiżance herbaty i słodkim poczęstunku. Spotkanie wszystkim
miłośnikom poezji dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń.

WIELKIE, WIOSENNE PORZĄDKI
Można powiedzieć, że już z początkiem marca zawitała do
nas wiosna, a jej radosne, słoneczne promienie, oświetlając bogactwo natury, odkryły przy okazji ogromne pokłady śmieci zalegających w niektórych zakątkach naszej gminy. Aby uprzątnąć
choć część z nich, dnia 21 marca młodzież Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie wraz z grupą nauczycieli
przeprowadziła akcję sprzątania śmieci znajdujących się przy
drogach prowadzących do miejscowości Ciepielów. O godzinie
11.00 na placu szkolnym zorganizowano apel, podczas którego
pomysłodawca akcji – wicedyrektor Aneta Rozwadowska przedstawiła cele i harmonogram działań. W przedsięwzięciu wzięło udział 78 uczniów klas pierwszych i drugich. Spośród nich
utworzono 5 zespołów, które zostały przewiezione w wyznaczone miejsca startowe. Porządkowano ulice, plac wokół budynku
i boiska szkolnego oraz tereny przy drogach prowadzących do
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Ciepielowa z Wielgiego Świesielic, Chotyz i Gardzienic. Gimnazjaliści porządkowali tereny przydrożne, zbierając z rowów
i lasów ogromne ilości plastikowych butelek, torebek foliowych, szkła, sprzętu AGD oraz starych opon. Zebrane w workach śmieci młodzież pozostawiła na poboczach. Zostały one
odebrane przez firmę EKO-JAS, z którą gmina ma podpisaną
umowę na odbiór odpadów komunalnych. Po zakończeniu porządków uczniowie i nauczyciele odpoczęli na placu szkolnym,
częstując się kiełbaskami z grilla ufundowanymi przez Samorząd Uczniowski. Warto zauważyć, że akcja ta miała charakter
wychowawczy. Gimnazjaliści przywitali wiosnę w nietypowy
sposób. Przeprowadzona akcja ekologiczna udowadnia istnienie
problemu jakim jest nagromadzenie śmieci w miejscach publicznych. W widoczny sposób uświadomiła ludziom niewłaściwe
zachowania względem środowiska naturalnego. Dla wszystkich ta akcja była lekcją odpowiedzialności za nasze wspólne
otoczenie. Jesteśmy dumni z postawy naszej młodzieży, której dziękujemy za ogromne zaangażowanie. Warto podkreślić,
że wszyscy uczniowie z zapałem przystępowali do sprzątania,
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mimo że często trzeba było dźwigać ciężkie worki pełne szkła.
Młodzi ludzie opuszczali uprzątnięte tereny z poczuciem dobrze
wykonanego zadania. Decyzją wicedyrektora za proekologiczną postawę godną ucznia oraz podejmowanie działań na rzesz
środowiska lokalnego nagrodzono uczniów dodatnimi punktami
z zachowania. Serdeczne podziękowania za wsparcie w realizacji przedsięwzięcia składamy również pracownikom Urzędu
Gminy w Ciepielowie: Panu Wójtowi oraz Pani Dorocie Pajączkowskiej odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za segregację
i odbiór odpadów, którzy wyposażyli nas w worki oraz zorganizowali sprawny odbiór zebranych śmieci.
Życzymy sobie i innym, by w przyszłym roku śmieci nie
było wcale lub było ich zdecydowanie mniej.

Chodnik na ulicy Konopnickiej
Zakończyła się budowa chodnika przy ulicy Konopnickiej w Ciepielowie. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy betonowej, ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, ustawienie krawężników oraz ułożenie 339 m2 nowej
kostki brukowej. Chodnik znacznie usprawni komunikację miedzy Placem Zwycięstwa, ulicą Wąską i ulicą Papuzińskiego, a powyższe zdjęcia najlepiej ukazują potrzebę wykonania tej inwestycji.
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IV Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, Jubileusz Złote Gody, Gminny Dzień Seniora
W Gimnazjum w Ciepielowie odbył
się IV Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej pod Patronatem Wójta Gminy
Ciepielów. Organizatorem konkursu było
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Ciepielowie. Cele konkursu obejmowały: uczczenie 95 Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości, kształtowanie poczucia świadomości narodowej
dzieci i młodzieży, rozwijanie ducha
patriotyzmu wśród młodego pokolenia,
ocalenie od zapomnienia poezji i pieśni

tycznej, a soliści i zespoły jedną pieśń
patriotyczną w języku polskim. Komisje
konkursowe powołane przez Organizatora oceniały prezentacje według ustalonych kryteriów. Poziom wszystkich wykonawców był bardzo wysoki.
W kategorii Poezja Patriotyczna klas
IV–VI szkół podstawowych laureatami
zostali: Julia Wiktorowska – uczennica
kl. VI B Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – I miejsce, Julia Kapciak – uczennica
kl. VI A Szkoły Podstawowej w Ciepielo-

wie – II miejsce, Hubert Nachyła – uczeń
Szkoły Podstawowej w Bąkowej – III
miejsce, Monika Szewczyk – uczennica
kl. IV B Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – wyróżnienie. W kategorii Poezja
Patriotyczna klas I–III gimnazjum laureatami zostali: Kaja Balcrowska – uczennica kl. III B – I miejsce, Monika Giemza
– uczennica kl. I B – II miejsce, Albert
Rolnik – uczeń kl. III A – III miejsce,
Martyna Kwiecień – uczennica kl. I A
– wyróżnienie.

patriotycznej oraz integrację środowisk
szkolnych. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie szkół z terenu gminy Ciepielów w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych i uczniowie klas I–III gimnazjum.
Do konkursu przystąpiło 49 uczestników.
Recytatorzy przygotowali do prezentacji
jeden utwór poetycki o tematyce patrio-

W kategorii Pieśń Patriotyczna klas
IV–VI szkół podstawowych najlepiej zaprezentowali się: Zofia Grandos – uczennica kl. V A Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – I miejsce, Trio Wokalne ze
Szkoły Podstawowej w Bąkowej w składzie: K. Boniecka, I. Marzec, M. Niedziela – II miejsce, Zuzanna Tracz – uczennica
kl. VI B Szkoły Podstawowej w Ciepie18
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lowie – III miejsce, Monika Szewczyk –
uczennica kl. IV B Szkoły Podstawowej
w Ciepielowie – wyróżnienie.
W kategorii Pieśń Patriotyczna klas
I–III gimnazjum najlepiej zaprezentowali
się: Zespół wokalny kl. I AB – I miejsce,
Martyna Kwiecień – II miejsce, Anna Łojek – III miejsce, Grzegorz Sulima – wyróżnienie.
Nauczycielkami odpowiedzialnymi
za przygotowanie i przebieg konkursu
oraz Koncertu Galowego były: p. A. Marek i p. M. Balcerowska. Uczniowie gimnazjum pod kierunkiem p. M. Nowakowskiej przygotowali projekt oraz wykonali
dekoracje. Do prezentacji w kategorii Poezja Patriotyczna uczniów przygotowały
nauczycielki języka polskiego ze wszystkich szkół w gminie, a w kategorii Pieśń

Patriotyczna – nauczyciele muzyki. Nad
przygotowaniem tej uroczystości opiekę
sprawowała p. wicedyrektor A. Rozwadowska.
Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele uczniów gimnazjum, którzy powitali
wszystkich gości na Koncercie Galowym
IV Gminnego Konkursu Pieśni i Poezji
Patriotycznej. Wójt Gminy Ciepielów
Pan Artur Szewczyk (fundator nagród)
i Pani Dyrektor ZPO E. Giemza wręczyli
laureatom piękne puchary, a wszystkim
wykonawcom cenne nagrody książkowe.
Następnie zwycięzcy konkursu zaprezentowali przygotowane utwory. Swój
występ zadedykowali Ojczyźnie, dla

upamiętnienia 95 Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości oraz zaproszonym gościom, wśród których były
obecne pary małżeńskie, obchodzące
Złoty Jubileusz swojego związku, czyli
pięćdziesiątą rocznicę wspólnego życia.

narodu, począwszy od trzech rozbiorów,
które rozpoczęły tragedię Ojczyzny, do
roku 1918, w którym Niemcy podpisały
kapitulację, a 10 listopada gromada legionowa witała zwolnionego z więzienia
J. Piłsudskiego. 11 listopada Polska odzyskała po 123 latach niewoli upragnioną
Niepodległość, okupioną krwią wielu pokoleń Polaków.
Podczas uroczystości do naszej szkoły dotarło Światło Niepodległości, czyli
ogień przywieziony z Kostiuchnówki na
Ukrainie, gdzie w czasie I wojny światowej rozegrała się jedna z najkrwawszych
bitew z udziałem Legionów.
Po odśpiewaniu przez wszystkich

Występ młodych artystów rozpoczęła
pieśń „Niepodległość”, którą zaśpiewał
chór ze Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, przygotowany przez p. M. Kominek.
Uczniowie prowadzący Koncert Galowy
przybliżyli obecnym historię naszego

Hymnu, p. Dyrektor E. Giemza podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie koncertu. Złożyła także życzenia parom małżeńskim, obchodzącym
Złoty Jubileusz i jeszcze raz oddała głos
gimnazjalistom. Życzyli oni Jubilatom
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nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia
wydają się zbyt dalekie, wiary, która dodaje oparcia, kiedy bezradność przerasta,
nieprzemijającej miłości, niesłabnącej radości, wzajemnej życzliwości i wyrozumiałości. Zadedykowali zacnym gościom
wiersz K.I. Gałczyńskiego „Pieśń III”, po
którym wszyscy odśpiewali 100 lat.
Po zakończeniu występów laureatów
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IV Gminnego Konkursu Pieśni i Poezji
Patriotycznych rozpoczęła się uroczystość wręczania medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. W Polsce, za długoletnie pożycie małżeńskie Wojewoda ma prawo wystąpić do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie
Medalu jubilatom. To jedno z najpopularniejszych cywilnych odznaczeń pań-

stwowych w Polsce. Przyznawane jest od
1960 roku. Moment odznaczania medalami poprzedziły ciepłe słowa Pana Wójta
skierowane do małżonków: „50 lat temu
zawarliście związki małżeńskie. Od tego
dnia wiedliście wspólne życie, pokonując wszelkie trudności narzucone przez
los. Te wspólnie przeżyte 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to do-
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wód wzajemnego zrozumienia
i istoty związku małżeńskiego.
Pragnę w imieniu własnym oraz
w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów przekazać Jubilatom życzenia na dalsze lata życia. Drodzy Jubilaci
życzę Wam długich i pogodnych
lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu. Niech towarzyszy Wam szczęście i pogoda
ducha a miłość najbliższych wynagrodzi Wam trud i wysiłek,
który włożyliście w ich wychowanie”. W imieniu Prezydenta
RP medale wręczył Wójt Gminy Artur Szewczyk wraz z listami
gratulacyjnymi oraz pamiątkowymi statuetkami. Proboszcz parafii Ciepielów ks. S. Sławiński w „kilkorgu słowach” wyraził
swoje uznanie dla obchodów dzisiejszego święta, zaznaczył, jak
ważne jest spotkanie w tym dniu trzech pokoleń Polaków. Życzył Jubilatom wszystkiego, co najlepsze, zdrowia i opatrzności
Bożej, a młodym, by podążając ku przyszłości, zawsze pamiętali

o przeszłości. Wręczył również
Pamiątkę 50 rocznicy zawarcia
Sakramentu Małżeństwa oraz
czekoladki. W imieniu odznaczonych par podziękowania złożył Pan Mieczysław Hamera.
Świętującymi swe złote jubileusze małżeńskie byli: Marianna i Stanisław Burek, Sabina
i Ireneusz Choroś, Maria i Aleksander Drąg, Alicja i Mieczysław Hamera, Krystyna i Jan Kosiór, Danuta i Witold Łojek,
Marianna i Ryszard Mąka, Danuta i Marian Nachyła, Aleksandra i Tadeusz Siepietowscy, Krystyna i Jan Sobania.
Kolejnym punktem uroczystości był Gminny Dzień Seniora.
Wójt Gminy życzył przybyłym Seniorom przede wszystkim sił
i zdrowia na kolejne lata życia. Całość dopełnił tort oraz słodki poczęstunek. Tradycyjnie odśpiewano chóralne sto lat oraz
wzniesiono toast za zdrowie wszystkich obecnych.

Punkt zlewny oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków
Zakończyła się realizacja zadania pn.
Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie
otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków
w Ciepielowie. W ramach inwestycji został wykonany punkt zlewny do odbioru
ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych z gospodarstw domowych na
terenie gminy Ciepielów wraz z otuliną filtracyjną z zieleni dla oczyszczalni ścieków.
W skład punktu zlewnego wchodzą: taca najazdowa, separator zanieczyszczeń stałych,
kontener z przewodem do odbioru i pomiaru
ilości ścieków, zbiornik uśredniający, kanał
odpływowy ścieków. Prace budowlane wykonała firma „ARKADA DELA” Emil Dygas z Radomia, łączna wartość robót wraz
z nadzorem technicznym to 347 000,14 zł.
Inwestycja została tak zaplanowana, że
punkt zrzutowy dowożonych ścieków zo-

stał podłączony do obecnej oczyszczalni,
a po planowanej rozbudowie oczyszczalni
będzie częścią składową nowej oczyszczalni. Decyzja o budowie punktu zlewnego
zapadła po analizie działania oczyszczalni
ścieków a dotyczącej problemów w zakresie
oczyszczania. Specjaliści z zakresu ochrony
środowiska jednoznacznie stwierdzili, że
aby poprawić działanie naszej oczyszczalni
należy wyposażyć ją w punkt zrzutowy ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym
z szamb bezodpływowych. Pokrótce chodzi
o to, aby ścieków z szamb nie wpuszczać
bezpośrednio do oczyszczalni (z reguły stanowią one bardzo duże stężenie bakterii),
a dopuszczać je za pośrednictwem punktu
zrzutowego w ilości w jakich oczyszczalnia
zdoła je oczyścić.
21
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Link do przyszłości
Jak planować swoją drogę zawodową? Czy studia gwarantują zatrudnienie? Które zawody są najbardziej przyszłościowe?
Gdzie się uczyć? Co studiować, aby w przyszłości mieć nie tylko pracę, ale i satysfakcję z tego, co się robi? Odpowiedzi na te
i wiele innych pytań związanych z planowaniem swojej kariery
zawodowej szukali gimnazjaliści podczas spotkania z Młodym
Profesjonalistą Michałem Woźniakiem, które odbyło się w poniedziałek 27 stycznia w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie. Spotkanie odbyło
się w ramach drugiej edycji
projektu „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”. Przedsięwzięcie jest
realizowane przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków
firmy Microsoft i PolskoAmerykańskiej
Fundacji
Wolności i objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy
i Polityki Społecznej. Celem projektu jest wspieranie młodych
ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która już po raz drugi
zorganizowała spotkanie młodzieży z Młodym Profesjonalistą.
Organizatorami spotkania na terenie naszej szkoły były
p. Aneta Rozwadowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
oraz p. Anna Marek – nauczyciel bibliotekarz. Pan Michał jest
jednym z 30 młodych profesjonalistów, którzy w całej Polsce
odwiedzają biblioteki, szkoły i domy kultury. To młodzi ludzie
mający ciekawą, przyszłościową pracę związaną z nowoczesnymi technologiami. Wszystkich łączy charyzma, pasja i ważne
doświadczenia zawodowe, które bez wątpienia dla wielu młodych ludzi mogą być inspiracją. W spotkaniu wzięło udział
68 uczniów klas III. Dowiedzieli się, jak wygląda dzień pracy
młodego profesjonalisty/młodej profesjonalistki, wspólnie rozmawiali o nowych zawodach i zastanawiali się, które z nich są
najbardziej przyszłościowe. Całość miała charakter warsztatowy – były quizy, pytania, wspólne ćwiczenia.
W tym roku na spotkanie z gimnazjalistami został zaproszony pan Michał Woźniak – prezes Fundacji Wolnego i Otwartego
Oprogramowania, współpracownik Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA. Po przywitaniu się z grupą, nasz gość przedstawił główne założenia projektu. Następnie grupa uczniów podzieliła się na kilka drużyn, by zmierzyć się z niełatwym quizem
wiedzy o aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy. Chłopcy
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i dziewczęta musieli odgadnąć m.in. czym jest geoarbitraż, absolwentów jakich kierunków studiów jest więcej niż miejsc pracy, od czego zależy bezrobocie, ile wynosi średnia płaca brutto
w Polsce, jak ważna jest znajomość nowych technologii, jak
duży procent pracodawców wymaga w swoich ofertach znajomości języków obcych. Zespoły uczniów bardzo burzliwie dyskutowały nad każdą odpowiedzią. Po quizie młodzież otrzymała
dodatkowe materiały edukacyjne w postaci listy przydatnych
linków z adresami stron internetowych. Po tej wypełnionej dyskusją rozgrzewce, przyszedł czas na punkt główny programu –

czyli wystąpienie Młodego Profesjonalisty. Gość opowiedział
o swoich losach zawodowych. Historia studenta filozofii i jednocześnie współpracownika laboratorium Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, byłego
wolontariusza a obecnie prezesa Fundacji, współorganizatora
kilku hacktonów społecznych – przekonała młodych ludzi, że
ważna w wyborze drogi zawodowej jest elastyczność. Uczniom
zaimponowała wszechstronność Michała, który jest jednocześnie
aktywistą zajmującym się prawami człowieka w erze cyfrowej,
orędownikiem Wolnego Oprogramowania, rzecznikiem prywatności i anonimowości on-line, ekspertem i wolontariuszem Fundacji Panoptykon, założycielem Warszawskiego Hackerspace’a
i członkiem grupy Telecomix. Uczestnicy spotkania odkryli,
jak wiele możliwości rozwoju zawodowego mają przed sobą.
Administrator baz danych, rezydent czy nanotechnolog to jedne
z „top ten” zawodów, które młodzi ludzie poznali podczas spotkania. Jak się okazało, świetnie potrafiliby odnaleźć się w przyszłościowych branżach. Podczas zabawy „Mógłbym być” każdy
z uczniów miał za zadanie przymierzyć się do zawodu wylosowanego z puli „zawodów przyszłości” i spróbować odnieść się
do tego, czy byłby w nim dobry. Niektórzy uczniowie wykazali się dobrą znajomością definicji nazw takich zawodów jak
np.: tajemniczy klient, infobroker, animator kultury, windykator czy notariusz. Padały przekonujące wypowiedzi: „mógłbym
być świetnym rezydentem, ponieważ lubię języki obce i jestem
dobrze zorganizowany”, „jestem bardzo dokładna i odpowiedzialna – mogłabym być dobrą administratorką baz danych”. Spotkanie
zakończyliśmy wspólnym zdjęciem
uczniów z Młodym Profesjonalistą.
Mam nadzieję, że młodzież rozszerzyła swoją wiedzę o mechanizmach
wyboru zawodu, że było to doświadczenie tyleż pożyteczne, co przyjemne. Wierzę, iż kariera zawodowa Michała przekonała młodzież o tym, by
odważnie planować swoją przyszłość
i realizować marzenia.
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WOŚP
12 stycznia w całej Polsce po raz 22 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny odbyła się ona także na
terenie gminy Ciepielów. Tego dnia uczniów Zespołu Placówek
Oświatowych zjednoczył jeden, wspólny cel – zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji Jerzego Owsiaka. Od wczesnych godzin
rannych wolontariusze zbierali fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Od godziny 14.00 brzmienie WOŚP
słychać było również w budynku PG w Ciepielowie. Serdecznie
dziękujemy pani dyrektor Elżbiecie Giemza za bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej. Podczas XXII finału odbywały
się liczne licytacje, loteria fantowa, działała kawiarenka, w której można było zakupić ciasto, które na ten cel przygotowali rodzice naszych uczniów, kiełbaskę z grilla, kawę i herbatę.
Wszyscy obecni tego dnia razem z nami mieli okazję obejrzeć prezentacje artystyczne przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W ten sposób wielu mieszkańców
naszej gminy spędziło to niedzielne popołudnie. Orkiestra „zagrała” dzięki wsparciu wielu darczyńców i ludzi wielkiego serca.
W tym roku do sukcesu przyczynili się: Artur Szewczyk – wójt
gminy Ciepielów, Marek Wesołowski – Stacja Obsługi Pojazdów
Samochodowych w Ciepielowie, Robert Mordak – radny gminy
Ciepielów, Krzysztof Balcerowski – właściciel sklepu wielobranżowego w Ciepielowie, Państwo Czarneccy – kwiaciarnia
w Ciepielowie, Tomasz Kaca – sklep motoryzacyjny „TOM –
KAR” w Ciepielowie, Bogdan Michalec „AMBIT” Agencja Re-

Dowody osobiste
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie
wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych
w ustawie. Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego stanowi
bowiem wykroczenie, a jego sprawcy
grozi za to kara ograniczenia wolności
do 1 miesiąca albo kara grzywny (art.
55 pkt 2 wymienionej ustawy). Przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej,
aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod
zastaw”. Działanie takie może wiązać
się z niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dokumencie

klamy i Promocji
w
Warszawie,
Zofia Sadowska
– sklep spożywczy w Ciepielowie, Agnieszka
Pachurska-Jędraszek – studio fryzjerstwa i urody
„Agnes” w Ciepielowie, Pracownicy i podopieczni
Dworku Uroczysko w Łaziskach,
Krzysztof Siwiec
– stawy hodowlane w Wielgiem, Masarnia ELMAS – sklep w Ciepielowie, Pani
Ryło – odzież markowa sklep qultet w Ciepielowie, Jacek Jamka – piekarnia i sklepy spożywczo-przemysłowe w Ciepielowie,
Piekarnia MAKUCH ze Zwolenia, rodzice uczniów Zespołu
Placówek Oświatowych w Ciepielowie.
Cel był szczytny, dlatego jesteśmy wdzięczni wszystkim
sponsorom oraz kwestującym, dzięki ich gorącym sercom udało
się ogrzać atmosferę tego wietrznego, deszczowego dnia i zebrać łączną kwotę 8222,96 złotych, 25 pensów i 2 euro. Z licytacji uzyskano 3808,22 zł, z kiermaszu 1452 zł, w puszkach wolontariuszy znalazło się 2962,74 zł i 25 pensów. Wolontariusze
orkiestry kwestowali także w innych miejscowościach na terenie
gminy, między innymi w Bąkowej, w której uczniowie
szkoły podstawowej zebrali
do puszek łącznie: 802,56 zł,
natomiast w Wielgiem, członkowie drużyny harcerskiej
zebrali 1 573,87 zł. Tegoroczna zbiórka na terenie gminy
Ciepielów uzyskała wynik
rekordowy, największy odkąd orkiestra „zagrała” po
raz pierwszy na terenie naszej
gminy. Łącznie zebraliśmy
10.599,39 zł.
A. Marek,
M. Nowakowska

tożsamości klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę. Utrata
dowodu osobistego. Utrata dowodu osobistego powinna zostać
niezwłocznie zgłoszona w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku utraty poza granicami kraju w urzędzie konsularnym.
Taki dokument zostanie unieważniony w systemie informatycznym, co zabezpieczy posiadacza dokumentu przed negatywnymi skutkami w przypadku posłużenia
się nim przez nieuczciwego znalazcę.
Osoba która utraciła dowód osobisty
powinna zgłosić fakt ten również do
dowolnego banku. Zostanie to odnotowane w systemie informatycznym
do którego dostęp mają wszystkie
banki, uniemożliwi to zaciągnięcie
zobowiązań przez przestępcę na rzecz
poszkodowanego.
23
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SPACERKIEM PO GMINIE
Zapraszamy do oglądania panoram
sferycznych 10 miejsc z terenu gminy
Ciepielów, panoramy są częścią aplikacji
„Wirtualny spacer po LGD” dostępnej na
stronie internetowej dir.zwolen.com. oraz

na stronie internetowej gminy Ciepielów
www.ciepielow.pl. Zadanie zrealizowane zostało w ramach członkostwa gminy
Ciepielów w Lokalnej Grupie Działania
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
w Zwoleniu, sfinansowane w ramach działania „funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

VI Turniej Tenisa Stołowego
6 lutego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie został rozegrany VI Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów. O godzinie 9.00 sala gimnastyczna zapełniła się miłośnikami ping-ponga. Powitała ich
pani wicedyrektor Aneta Rozwadowska i dokonała oficjalnego
otwarcia turnieju, któremu przyświecał nadrzędny cel – zapobieganie patologiom społecznym poprzez popularyzację tej dyscypliny sportu wśród młodzieży. W tym ważnym dla społeczności
szkolnej przedsięwzięciu wzięło udział 67 zawodników – reprezentantów klas I, II i III, którzy stanęli do indywidualnych rozgrywek w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. Zawodnicy
z wielką determinacją, przez wiele godzin walczyli o najwyższe
miejsca na podium. Sportowe emocje udzielały się zarówno
doświadczonym graczom jak i kibicom, którzy przez cały czas
trwania rozgrywek zagrzewali do boju swoich faworytów. Po
4 godzinach zaciętej rywalizacji nadszedł moment na ogłoszenie
wyników. Tuż po godzinie 13.00 pani dyrektor Elżbieta Giemza
dokonała podsumowania tegorocznej edycji turnieju. Dyrektor
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ZPO dziękowała nauczycielom wychowania fizycznego p. Mirosławowi Czapce, Krzysztofowi Balcerowskiemu i Piotrowi
Siebyle. Zwycięzcy turnieju w obecności całej społeczności
szkolnej zostali uhonorowani przez p. Artura Szewczyka – wójta
gminy Ciepielów pięknymi pucharami i dyplomami.
Mistrzami tenisa stołowego w tym roku zostali: w kategorii dziewcząt: Kaja Balcerowska – I miejsce, Izabela Główka – II miejsce, Anna Niedziela – III miejsce. W kategorii
chłopców: Krystian Chojak – I miejsce, Tomasz
Gębka – II miejsce, Adrian Koszałka – III miejsce.
Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze. Wysoki poziom rozgrywek zapewniło bardzo
dobre przygotowanie uczestników. Jest to zasługą
nauczycieli wychowania fizycznego, którzy na co
dzień rozwijają sportowe pasje naszych wychowanków. Na zakończenie uczestnicy turnieju podziękowali Panu Wójtowi za objęcie patronatem tego
sportowego wydarzenia promującemu ideę aktywności fizycznej oraz sprzyjającego możliwościom
kształtowania właściwych i pożądanych społecznie
postaw. O tym, jak ważny jest sport w życiu czło-
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wieka pięknie powiedział patron naszej szkoły – Jan Paweł II:
„Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszność,
uczciwość i szacunek – stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca – przyczyniają się do budowy
społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa
rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe
współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację”. Podziękowania
organizatorom i wszystkim zawodnikom oraz gratulacje zwycięzcom złożyli wójt gminy i dyrektor Elżbieta Giemza. Zwycięzcy tych zawodów będą reprezentowali szkołę w rozgrywkach powiatowych. Życzymy im dalszych sukcesów.

Zespół „PO CO CI TO” z Wielgiego laureatem VII Festiwalu Produktów Regionalnych
VII Festiwal Produktów Regionalnych już za nami. W niedzielę 23 lutego, sala gimnastyczna Zespołu Szkół RolniczoTechnicznych zamieniła się w barwne targowisko najlepszej
i zapewne najzdrowszej tradycyjnej, polskiej żywności. Tradycyjnie, wszystkich gości przywitał prezes zarządu Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” Zbigniew Buczma. W tym roku
goście uczestniczący w wydarzeniu
dopisali wyjątkowo licznie. Wśród
przybyłych, można było zauważyć
między innymi: Jolantę Hibner – eurodeputowaną, Jacka Kozłowskiego –
wojewodę mazowieckiego, Dariusza
Piątka – wicewojewodę mazowieckiego, Bożennę Pacholczak – wiceprzewodniczącą sejmiku województwa
mazowieckiego, Leszka Ruszczyka – wicemarszałka województwa
mazowieckiego, radnych sejmiku mazowieckiego, Waldemara Urbańskiego – starostę zwoleńskiego, wójtów,
burmistrzów i radnych ościennych
powiatów i gmin, a przede wszystkim
mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Tematyka
tegorocznej imprezy wiązała się ze
zwyczajami panującymi w wiejskiej
chacie i staropolskim swojskim ja-

dłem. W Festiwalu wzięły udział zespoły oraz KGW: Zespół
„PO CO CI TO” – gmina Ciepielów, KGW Kuczki Kolonia –
gmina Gózd, KGW Pakosław – gmina Iłża, Zespół Bartodziejaki – gmina Jastrzębia, Źródło nadziei – gmina Jedlnia-Letnisko,
Zespół Kazanowianki znad Iłżanki – gmina Kazanów, Zespół
PÓŁBORZANKI – gmina Pionki, Zespół Sobótka – gmina Po-
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liczna, Zespół Łaguszowianki – gmina Przyłęk, KGW Bartodzieje – gmina Tczów, Zespół Piątkowy Stok – gmina Zwoleń.
Wszystkie wyżej wymienione miały za zadanie przygotowanie stoiska – które wprost uginały się od pysznych dań, mięs,
przystawek, ciast oraz nalewek – brały one udział w corocznym
konkursie „Stoisko miłe dla oczu”. Poza tym zespoły wykonały
piękne kompozycje z bibułki, które oceniane były w związku
z konkursem „Izba kwiatem przybrana”. Laureatami tegorocznego Festiwalu zostali: Zespół „PO CO CI TO” z Wielgiego oraz
Zespół Sobótka z Czarnolasu. Nagrody otrzymali także: KGW
Bartodzieje, Zespoły Piątkowy Stok, Łaguszowianki oraz Źródło
nadziei; wyróżnienia natomiast trafiły w ręce KGW z Kuczek,
Pakosławia, Bartodziejaków, Kazanowianek oraz Półborzanek.
Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD ufundował organizator imprezy Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Festiwal Produktów Regionalnych miał na
celu zaprezentowanie i upowszechnienie wśród mieszkańców
obszaru LGD kulinarnego bogactwa naszego regionu. Podczas
imprezy można było zobaczyć tradycyjne produkty, poznać ich
receptury i tradycje z nimi związane, a przede wszystkim spróbować ich smaku, doceniając przy tym walory swojskich potraw. Każdy z przybyłych mógł znaleźć coś dla siebie – jedni
raczyli się kapuśniakami, pierogami albo pyzami, a inni woleli
skosztować racuchów, regionalnych wyrobów mięsnych i wędliniarskich, ciast oraz tradycyjnych napitków. Po zakończeniu
części oficjalnej imprezy w najlepsze trwała zabawa. Goście
w wyśmienitych nastrojach chętnie uczestniczyli we wspólnych
tańcach oraz śpiewach.
Zespół Ludowy „Po Co Ci To?” powstał w 1984 roku. Jego
założycielką była pani Maria Skupień. Od 2004 roku kierownikiem zespołu jest
pani Iwona Giemza.
Patronat nad zespołem ma Urząd Gminy
w Ciepielowie, a opiekę sprawuje Renata
Gołębiowska-Ambrozik – dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Ciepielowie. Członkowie zespołu obecnie
to 16 pań i 3 panów
z miejscowości Wielgie i Marianki: Halina
Fabiszewska, Iwona
Giemza, Halina Granisz, Zofia Jarosz, Genowefa Koniusz, Jan
Koptas, Maria Koptas,
26

Irena Lenart, Urszula Mirecka, Grażyna Nowotnik, Stanisława
Pięta, Krystyna Podlak, Zofia Siwiec, Maria Sulima, Rozalia
Świostek, Kazimiera Wojciechowska, Franciszek Wojciechowski – grający na akordeonie i bębnie, Stanisław Wolak – grający
na akordeonie, Teresa Wójcik. W 2009 roku zespół uroczyście
obchodził 25-lecie swojego istnienia i działania. Panie i panowie
doskonalą swój warsztat artystyczny na licznych próbach organizowanych w Domu Ludowym w Wielgiem, miło spędzając
przy tym czas. Co roku kapela bierze czynny udział w różnych
imprezach środowiskowych, festynach, dożynkach, konkursach,
organizowanych zarówno w naszej, jak i sąsiednich gminach. Są
to m.in. Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle” w Lipsku, organizowanym przez Lipskie Centrum Kultury; Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży, organizowany
przez Dom Kultury w Iłży; Festiwal Produktów Regionalnych
organizowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
w Zwoleniu; Biesiada zespołów i twórców ludowych pod hasłem
„Z tradycją przy biesiadnym stole”, organizowana przez Lipskie
Centrum Kultury oraz w lokalnych imprezach takich jak: Dzień
Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Strażaka i in. Kapela
może się poszczycić licznymi sukcesami i zdobytymi nagrodami, w ostatnich latach m.in.: Wyróżnienie w kategorii – zespoły
w Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle”
w Lipsku, organizowanym przez Lipskie Centrum Kultury, Wyróżnienie w kategorii – zespoły w Festiwalu Folkloru im. Józefa
Myszki w Iłży, organizowany przez Dom Kultury w Iłży. Członkini zespołu pani Halina Granisz - I miejsce w kategorii solista
w Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle”
2011 w Lipsku, III miejsce w kategorii solista w Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle” 2012 w Lipsku.
Wyróżnienie w V Festiwalu
Produktów
Regionalnych organizowanym przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo
i Rozwój” w Zwoleniu.
III miejsce za „Stroik –
Świąteczny
akcent”
w VI Festiwalu Produktów Regionalnych
zorganizowanym przez
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
w Zwoleniu. I miejsce
za „Stoisko miłe dla
oczu” w VII Festiwalu
Produktów Regionalnych zorganizowanym
przez Stowarzyszenie
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„Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu. Zespół prezentuje pieśni
i gawędy pochodzące z Wielgiego i z okolic doliny rzeki Iłżanki,
a także własne kompozycje. Na repertuar składają się również
pieśni patriotyczne i kościelne oraz skecze i monologi zasłyszane
i zbierane od starszych pokoleń. Do najbardziej zasłużonych wykonawców i twórców zaliczyć należy śpiewaczki: Iwona Giemza, Halina Granisz, Maria Koptas, Zofia Siwiec. W 2009 roku
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – program integracji społecznej, uszyto i zakupiono dla
zespołu nowe stroje ludowe i buty, których nie powstydziliby się
nawet profesjonaliści. Członkowie zespołu wzięli udział w kilku wycieczkach krajoznawczo – turystycznych ufundowanych
przez Wójta Gminy Ciepielów Artura Szewczyka w nagrodę za
działalność w zespole i reprezentowanie gminy.

Na przedstawieniu w teatrze muzycznym Roma
Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
wraz opiekunami, pojechali na przedstawienie muzyczne Aladyn
Jr do Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie. Teatr Muzyczny
ROMA jest w ocenie ekspertów ze środowisk teatralnych Londynu i Nowego Jorku – najlepszym teatrem muzycznym w tej
części Europy. Walt Disney to synonim najlepszej rozrywki familijnej w świecie. ALADYN Jr to w wersji Disneya – ekranizacja popularnej baśni wzbogacona o muzykę tak znakomitą,
że zarówno ścieżka dźwiękowa filmu, jak i główna piosenka
otrzymały Oscary w 1992 r., za najlepszą muzykę i najlepszą
piosenkę.
Musical zaczął się o godz. 11 a wszyscy czekali z niecierpliwością na rozpoczęcie przedstawienia. W spektaklu dzieje
się nieprawdopodobnie wiele. Bohaterowie podróżują na latającym dywanie ponad głowami widzów, Aladyn popisuje się
podniebnym skokiem, aktorów oglądamy na scenie i w komputerowych wizualizacjach. Oglądamy więc bajkę, ale i perfekcyjnie zrealizowany musical przy udziale młodych ludzi.
Było to niesamowite przeżycie dla wszystkich uczniów, którzy
nie mogli wyjść z podziwu. Aladyn Jr to znakomite przedstawienie familijne utrzymane na bardzo wysokim poziomie artystycznym, całkowicie zrozumiałym dla maluchów, które fanta-

stycznie odnajdują się i identyfikują się z tym, co się dzieje na
scenie. Kto z nas nie zna słynnej, tradycyjnej arabskiej baśni
„Opowieść 1001 nocy”? W Romie mogli zobaczyć w świetny
sposób zrealizowaną relację na żywo z Pałacu Królewskiego.
W Pałacu Królewskim pewnego arabskiego kraju dzieją się bardzo ważne rzeczy i poddanych trzeba informować. Oto Sułtan
pragnie swoją jedyną córkę Jasminę, wbrew jej woli wydać
za mąż za jednego z trzech książąt. Dziennikarka telewizyjna
wprost z miejsca zdarzenia relacjonuje na żywo w programie
„Z życia pałacu” najważniejsze wydarzenia, które cały czas
trzymały nas w napięciu. Wszyscy siedzieli z zapartym tchem
śledząc wydarzenia w pałacu. Najgłośniejszą jednak reakcją
dzieci i dorosłych było, gdy niespodziewanie nad głowami i całą
widownią unosi się i płynie latający dywan z głównymi bohaterami: Aladynem i Jasminą. To największa niespodzianka i atrakcja spektaklu, która wywołała burzę zachwytów wszystkich
widzów. Atrakcją dla grupy po zakończonym musicalu był fakt
wejścia za kulisy, zobaczenie występujących aktorów, możliwość porozmawiania z nimi i zobaczenia jak wygląda ich praca.
Pamiątką z tego spotkania zostało oczywiście pamiątkowe zdjęcie ze wszystkimi bohaterami. To było niezapomniane wrażenie
dla wszystkich uczniów, zwłaszcza, że jednym z występujących
aktorów był Robert Rozmus oraz Jacek Lenartowicz. Wszyscy
otrzymaliśmy małe prezenty od pana Łukasza Dzwoniarskiego,
który był przewodnikiem za kulisami teatru.
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SZANSA NA LEPSZE JUTRO
W naszej gminie po raz kolejny kontynuowany jest projekt
„Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII – Promocja
integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Ciepielów na realizację projektu w 2014 roku
otrzymała dofinansowanie w wysokości 136 462,01 zł, wkład
własny gminy to 10 500,00 zł. Projekt rozpoczął się 1 stycznia dotyczy oczywiście osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkałych na terenie gminy
Ciepielów jak również rolników, osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo. Ze względu na duże zainteresowanie naszym projektem oraz powstałych oszczędności zwiększyliśmy
liczbę uczestników i w roku bieżącym wsparciem i pomocą objęliśmy 16 osób. Na dzień dzisiejszy została zakończona rekrutacja uczestników: 9 osób bezrobotnych, 2 osoby posiadające
gospodarstwo rolne, 2 osoby nieaktywne zawodowo, 2 osoby
niepełnosprawne i jeden uczestnik uzupełniający wykształcenie.
Uczestnicy podobnie jak w roku ubiegłym zostaną objęci trzema
instrumentami aktywnej integracji. W ramach działań środowiskowych przewiduje się organizację wycieczki o charakterze integracyjno-kulturalnym. W pierwszym cyklu szkoleń uczestnicy
projektu będą zdobywać umiejętności radzenia sobie ze stresem,
pracy zespołowej, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz
uczyć się asertywności. W ramach projektu osoby zostaną skierowanie na kursy zawodowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawiązanych z możliwością wykonywania określonej
pracy. Szkolenia zostaną dobrane zgonie z predyspozycjami
uczestników oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Obecnie
rozpoczęło się pierwsze szkolenie tj.: „Trening Kompetencji
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i Umiejętności Społecznych”, a następnym szkoleniem będą
„Aktywne Metody Poszukiwania Pracy”. Szkolenia w tym zakresie potrwają do końca kwietnia. Projekt realizowany będzie
do 31 sierpnia.
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Młodzież zapobiega pożarom
Tradycyjnie konkurs wiedzy pożarniczej odbył się w PSP
w Bąkowej w dniu 4 marca. Organizowanie turnieju służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w wypadku pożaru, poznawaniu tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.
W tym roku do konkursu przystąpiło 11 uczniów – trzech
z PSP w Ciepielowie, trzech z PG w Ciepielowie oraz pięciu
z PSP w Bąkowej. Uczniowie
szkół podstawowych uplasowali
się następująco: 1. Jakub Czapka, 2. Szymon Pstrąg, 3. Kinga
Siepietowska. Wśród uczniów
z gimnazjum miejsca przedstawiają się następująco: 1. Mikołaj Nowakowski, 2. Patryk
Pstrąg, 3. Krzysztof Jędraszek.
Uczniowie ci wezmą udział
w konkursie powiatowym. Nad
przygotowaniem i przebiegiem
konkursu czuwała dyrektor
szkoły w Bąkowej Anna Kozieł. Część techniczną konkursu
(testy) przygotował kap. Paweł
Niewczas z PSP w Lipsku. Puchary za miejsca na podium oraz
wartościowe książki dla każdego
uczestnika ufundował i wręczył
wójt Artur Szewczyk.

IV Gminny Konkurs Informatyczny
W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Ciepielowie na przełomie lutego i marca odbyła
się IV edycja Gminnego
Konkursu Informatycznego pod patronatem Wójta
Gminy Ciepielów pana
Artura Szewczyka. Do
konkursu
przystąpiło
15 uczniów – miłośników informatyki i nowoczesnych technologii. Zadanie konkursowe polegało na
przygotowaniu prezentacji multimedialnej związanej z tematem „Wirtualny spacer po gminie Ciepielów”. Przedsięwzięcie miało na celu przedstawienie
wizualnych zmian, jakie zaszły w naszej gminie
w ciągu ostatnich 15 lat oraz popularyzację najciekawszych miejsc i obiektów promujących nasz
region. Założeniem konkursu było także kształtowanie postawy identyfikowania się młodzieży
z naszą małą ojczyzną, jak również doskonalenie
umiejętności wykorzystywania nowoczesnych
technologii informatycznych i zaprezentowanie
w formie elektronicznej walorów naszej okolicy.
Do konkursu mogli przystąpić jedynie uczniowie
gimnazjum. Byli oni oceniani w trzech kategoriach
wiekowych: na poziomie klas I, II i III. Powołana
przez organizatora komisja konkursowa, po doko-

naniu oceny prezentacji uczniowskich, postanowiła przyznać
następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii klas III – I miejsce – Monika Kornak z kl. III A, II miejsce – Patrycja Górmińska
z kl. III A, III miejsce – Marlena Farkowska z kl. III C. W kategorii klas II – I miejsce – Krzysztof Jędraszek z kl. II A, II miejsce – Klaudia Sokół z kl. II B, III miejsce – Konrad Farkowski
z kl. II B. W kategorii klas I wyróżnienie – Milena Hyścińska
z kl. I A. Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów dokonał
Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk. Zwycięskie prezentacje zostały zaprezentowane 19 marca 2014 roku społeczności
szkolnej i zaproszonym gościom.
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IV Gminny Konkurs Informatyczny
W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie na przełomie lutego i marca odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu Informatycznego pod patronatem Wójta Gminy
Ciepielów pana Artura Szewczyka. Do konkursu przystąpiło
15 uczniów – miłośników informatyki i nowoczesnych technologii. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej związanej z tematem „Wirtualny spacer
po gminie Ciepielów”. Przedsięwzięcie miało na celu przedstawienie wizualnych zmian, jakie zaszły w naszej gminie w ciągu ostatnich 15 lat oraz popularyzację najciekawszych miejsc
i obiektów promujących nasz region. Założeniem konkursu było
także kształtowanie postawy identyfikowania się młodzieży

z naszą małą ojczyzną, jak również doskonalenie umiejętności
wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych
i zaprezentowanie w formie elektronicznej walorów naszej
okolicy. Do konkursu mogli przystąpić jedynie uczniowie gimnazjum. Byli oni oceniani w trzech kategoriach wiekowych: na poziomie klas I, II i III. Powołana przez
organizatora komisja konkursowa, po dokonaniu
oceny prezentacji uczniowskich, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii klas III – I miejsce – Monika Kornak z kl. III A,
II miejsce – Patrycja Górmińska z kl. III A, III miejsce – Marlena Farkowska z kl. III C. W kategorii
klas II – I miejsce – Krzysztof Jędraszek z kl. II A,
II miejsce – Klaudia Sokół z kl. II B, III miejsce –
Konrad Farkowski z kl. II B. W kategorii klas I wyróżnienie – Milena Hyścińska z kl. I A. Uroczystego
wręczenia nagród i dyplomów dokonał Wójt Gminy
Ciepielów Artur Szewczyk. Zwycięskie prezentacje
zostały zaprezentowane 19 marca 2014 roku społeczności szkolnej i zaproszonym gościom.

Patriotyczne spotkanie pod Dąbrową
Druga niedziela września, podobnie jak w roku ubiegłym,
powitała nas piękną, letnią pogodą. Gorące słońce i lekki ożywczy wietrzyk zachęcały do wyjścia z domu. W tym dniu mieszkańcy naszej gminy i okolic, zgodnie z utartą już od wielu lat
tradycją, podążyli na skraj lasu pod Dąbrową, aby wziąć udział
w obchodach 74 rocznicy bestialskiego mordu polskich jeńców
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca dokonanego przez
hitlerowskich najeźdźców.
Dzięki staraniu miejscowych władz pamięć o tych wydarzeniach wciąż odżywa w naszych sercach, a nowe pokolenia mogą
uczestniczyć w niezapomnianej, żywej lekcji historii. Jest to
niezmiernie ważne, zwłaszcza w obecnej dobie zamierających
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wartości, pogoni za dobrami materialnymi. Tak trudno nam dziś
uzmysłowić sobie, że miliony ludzi musiało złożyć ofiarę z własnego życia, abyśmy mogli żyć w państwie, którego kontury
widnieją na mapie Europy. W miejscu upamiętniającym śmierć
bohaterskich Polaków, około godziny dwunastej, w oczekiwaniu
na mszę świętą, zgromadzili się liczni uczestnicy uroczystości.
Wielu przybyło z całymi rodzinami. Szum starych, majestatycznych sosen, pamiętających tragiczne wydarzenia z dnia 8 września 1939 roku, zapach leśnego, nagrzanego słońcem igliwia,
wprawiły niejednego z nas w refleksyjny nastrój. Niezwykła
moc miejsca, które nasiąkło krwią polskich żołnierzy, poruszyła
w niejednym sercu czułą strunę, połączyła niewidzialną nicią
z poległymi, pozwoliła zapomnieć o problemach, przystanąć na
tę jedną chwilę w biegu codzienności, pomyśleć o tym, co w życiu ważne.
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W tym miejscu warto zastanowić się, co mogli czuć tamci w większości młodzi ludzie, decydując się na poświęcenie
w imię Ojczyzny. Może ich wewnętrzny dialog zawierał słowa:
„Ojczyzno, na Twe wołanie odpowiem i pójdę za głosem serca.
Jesteś w potrzebie, a ja przysięgałem Ci wierność aż do końca.
Jak daleka i trudna będzie to droga? – nie wiem. Czy wrócę
do swoich? Czy zaznam radości zwycięstwa? A może me serce
przebije kula i dobrzy ludzie pochowają mnie w mogile z białym, brzozowym krzyżem? Nie powiem, że się nie lękam. Tak

bardzo jesteśmy zrośnięci z ziemskim bytem. Taka jest jednak
potrzeba chwili i zadanie swe wypełnię”. My wiemy, że swą
służbę wypełnili do końca. Zginęli, ale po bohaterskiej walce
z przeważającą siłą wroga. Dziś, gromadząc się w miejscu ich
kaźni, oddajemy tym bohaterskim Polakom hołd i cześć. Nie
pozwalamy, aby pamięć o nich wygasła.
Tegoroczne spotkanie pod Dąbrową tym bardziej nabrało
symbolicznego wymiaru, że na świecie wciąż dzieją się niepojęte
i zatrważające rzeczy – wyniszczające naród bratobójcze walki,
przerażające obrazy umierających na oczach świata ludzi, niepokój, zamachy i wzrastająca nienawiść człowieka wobec człowieka. Niby te wszystkie dramaty rozgrywają się daleko od nas, ale
ich istnienie uświadamia nam z dużą wyrazistością, jak kruche
jest ludzkie istnienie, szczęście, dobrobyt, a jak ważny pokój, porozumienie w narodzie i poszanowanie wartości życia.
Uroczystości pod Dąbrową rozpoczęły się od odśpiewania
polskiego hymnu narodowego. Następnie byliśmy świadkami apelu poległych. Jak co roku pełni wzruszenia przysłuchiwaliśmy się wyczytywanym imionom, nazwiskom i stopniom
żołnierzy, którzy oddali swe życie za Ojczyznę. Podniosłości
chwili nadała honorowa salwa w wykonaniu żołnierzy Wojska
Polskiego. Po tej części zgromadzeni wzięli udział w uroczystej
mszy świętej, celebrowanej przez trzech księży: ks. Stanisława
Sławińskiego – proboszcza tutejszej parafii, ks. Mirosława Mejznera, ks. Michała Krawczyka. Już na jej początku usłyszeliśmy
apel o pokój. To wołanie przewijało się również przez całe kazanie. Ksiądz Michał rozpoczął je od podkreślenia, że w sercu
każdego wierzącego człowieka musi być Bóg, bo inaczej jesteśmy skłonni do czynienia zła i nienawiści do bliźniego. Kiedy wspominamy tragiczne wydarzenia z okresu drugiej wojny
światowej, spostrzegamy, że tym ludziom, którzy w bestialski
sposób podnieśli rękę na drugiego człowieka, zabrakło mądrości
bożej. Następnie dodał, że niestety i dziś są osoby potrafiące
niszczyć innych bez żadnych skrupułów. Musimy mieć Boga
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w sercu, a kiedy patrzymy na symboliczne pomniki poległych
i pomordowanych czy stare drzewa – świadków mordu jednego człowieka przez drugiego, wymawiajmy jak modlitwę słowa
„Nigdy więcej wojny”. Ksiądz Michał podkreślił również, że
bardzo ważna jest pamięć o ojczyźnie, o której mówił słowa-
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mi Piotra Skargi jako o okręcie, który zatonie, jeśli nie będzie
o niego starania. Musimy patrzeć w przeszłość, by nie zaniknęły
w nas odruchy człowieczeństwa. Zwrócił uwagę na to, że nasi
wojenni przodkowie szli do walki w imię haseł: „Bóg, Honor,
Ojczyzna!”. Wiedzieli i czuli sercem, co te słowa znaczą. A jak
jest z nami dzisiaj? Czy zależy nam na ojczyźnie jako na dobru
wspólnym, czy może traktujemy je jako niczyje. Zaapelował
o to, by nie spłycać polskiej edukacji i walczyć o wartości, wychowywać młode pokolenia na ludzi myślących i świadomych
swojej przeszłości. Zwrócił się do nas z prośbą, byśmy nie cierpieli na brak pamięci dziejowej i modlili się do Boga o mądrość.
Swoje kazanie ksiądz Michał zakończył słowami naszego narodowego wieszcza: „Nasz naród jako lawa, Z wierzchu zimna
i twarda, sucha i plugawa; Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie
wyziębi, Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi”.
Po mszy świętej głos zabrał Wójt Gminy Ciepielów – Artur
Szewczyk. W pierwszych słowach przypomniał, że w miejscu,
w którym się dzisiaj spotkaliśmy, 74 lata temu rozegrał się wielki
dramat żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca.
Ci, w większości młodzi ludzie, w pierwszych dniach września
zderzyli się z wielką machiną niemieckiego najeźdźcy. Z dala od
swoich domów, osamotnieni, ostatkiem sił po wielogodzinnych
marszach i starciach z wrogiem, stoczyli swój ostatni bój w obronie Ojczyzny w lesie pod Dąbrową. Wykazali się odwagą i męstwem, a w zamian ponieśli śmierć poprzez bestialskie rozstrzelanie z rąk żołnierzy Wehrmachtu. Następnie dodał, że dzisiaj
kolejny już raz my wszyscy tu zgromadzeni stajemy, tak jak żołnierze 74 Pułku Piechoty z Lublińca, w lesie pod Dąbrową – ziemi
okupionej krwią polskich żołnierzy, aby poległym i pomordowanym oddać należytą cześć i hołd. W dalszej części swojego przemówienia pan Wójt podziękował księżom za odprawienie mszy
świętej oraz serdecznie powitał wszystkich przybyłych na uroczystości patriotyczne. W pierwszej kolejności zwrócił się do rodzin
poległych żołnierzy, pocztów sztandarowych oraz wszystkich
kombatantów. Powitał żołnierzy Wojska Polskiego – Batalionu
Dowodzenia Wielonarodowej Brygady z Lublina, jednocześnie
dziękując im za przeprowadzenie apelu poległych i asystę przy
grobie. Podkreślił, że udział WP zawsze podnosi rangę naszych
uroczystości. Następnie powitał przedstawicieli Związku Strzeleckiego z Lipska i Ostrowca Świętokrzyskiego, delegację miasta
Lublińca, stowarzyszenia Rodzina Wojskowa Żołnierzy 74 GPP
z Lublińca na czele z panem prezesem Marianem Berbeszem,
młodzież wraz z opiekunami z gimnazjum w Lublińcu na czele z panem dyrektorem Janem Brzezińskim, młodzież ze szkoły
podstawowej w Sadowie także noszącą imię 74 GPP z Lublińca,
członków zespołu estradowego „Wiarus” z Lublińca, strażaków
PSP i OSP na czele z panem komendantem PSP w Lipsku Tomaszem Krzyczkowskim, przedstawicieli Policji na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Lipsku insp. Januszem Ko-
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ziarskim, przedstawicieli Lasów Państwowych, samorządowców
województwa mazowieckiego, powiatu lipskiego i zwoleńskiego
i innych samorządowców przybyłych na naszą uroczystość, młodzież z placówek oświatowych gminy Ciepielów oraz dyrekcje

i nauczycieli, uczestników rajdu rowerowego szlakiem miejsc pamięci narodowej, zaproszonych gości, radnych i sołtysów gminy
Ciepielów oraz wszystkich mieszkańców gminy Ciepielów, dzięki którym to miejsce jest otoczone należną czcią.
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Po powitaniach pan wójt – Artur Szewczyk wyraził podziękowania osobom, które pomagały w organizacji uroczystości
oraz zaangażowały się w utrwalanie i kultywowanie pamięci
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żołnierzy 74 GPP poległych pod Dąbrową. Symboliczną statuetkę orła otrzymali: p. minister Zbigniew Zieliński, p. Aleksander
Lewandowski z Łodzi oraz p. Stanisław Lewandowski z War-
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szawy – synowie żołnierza 74 GPP poległego we wrześniu 1939
roku, p. insp. Janusz Koziarski – Komendant Powiatowy Policji
w Lipsku, ks. Mirosław Mejzner, p. Mirosław Gałuszkiewicz
z Lublińca, p. Władysław Bajkowski – Twoje Radio Lipsko, Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady z Lublina, Ochotnicza Straż Pożarna w Lublińcu, Zespół Estradowy „Wiarus”
z Lublińca, p. dyrektor PSP w Bąkowej Anna Kozieł, p. dyrektor
ZPO w Ciepielowie Elżbieta Giemza, p. Krzysztof Górski oraz
p. Danuta Wiktorowska – nauczyciele gimnazjum w Ciepielowie, p. Janusz Korczak z Dąbrowy, p. Czesław Kozak z Bożego
Daru, p. Marian Berbesz prezes Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa 74 GPP z Lublińca”, p. dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu Jan Brzeziński. Pan Wójt podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na dalszą część uroczystości. Bardzo ciekawym
momentem uroczystości było przemówienie pana pułkownika
Zbigniewa Zielińskiego, który zaprezentował książkę pt. „Jedni
z najdzielniejszych” oraz opowiedział o chlubnej historii dwóch
pułków piechoty, które łączy nazwa – 74 Pułk Piechoty – natomiast czas istnienia i działań bojowych jest różny.

Wzruszające słowa wygłosił pan Lewandowski. Przytoczył
opowieść o ojcu – żołnierzu 74 GPP z Lublińca, którego jednostka została rozbita właśnie w okolicach Dąbrowy we wrześniu 1939 roku. Podkreślił, że pięćdziesiąty piąty raz są z bratem
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w tym miejscu. Przyjeżdżali, gdy był jeszcze kurhan w kształcie
kwadratu. Podziękował wielu wspaniałym ludziom, którzy dbają o to szczególne miejsce pamięci narodowej. W dalszej części
uroczystości pan Marian Berbesz i pan Jan Brzeziński w imieniu
Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa 74 GPP z Lublińca” wręczyli panu wójtowi Arturowi Szewczykowi pamiątkową szablę. Pan Krzysztof Olczyk oraz pani Halina Matera w imieniu
Zarządu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
wyróżnili gospodarza Gminy Ciepielów „Złotą Odznaką”. Po
tej części nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów na
grobie bohaterów wojennych przez kombatantów, poczty sztandarowe, przedstawicieli różnych instytucji z terenu naszej gminy i powiatu oraz zaproszonych gości.
Wszyscy zebrani mogli również wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu Zespołu Estradowego „Wiarus” z Lublińca.
Pieśni były wzruszające i zaśpiewne z głębi duszy i serca. W jednej z nich usłyszeliśmy słowa o żołnierzach, którzy stoczyli bój
pod Ciepielowem. Wiele wzruszeń i emocji dostarczyła kolejna część uroczystości – rekonstrukcja wojennych wydarzeń.

W tym roku miała ona miejsce po drugiej stronie drogi krajowej,
na polu, niedaleko lasu. Zgromadzeni słyszą głos komentatora –
pana Krzysztofa Górskiego, który będzie im towarzyszył przez
całą rekonstrukcję i w tym momencie przenoszą się w czasy
wojennych wydarzeń. Dostrzegają symboliczne obejście gospodarskie i krzątających się ludzi – mieszkańców wsi Dąbrowa.
W oddali pojawiają się ułani. Ich zwiadowca podjeżdża do wsi.
Pyta o możliwość odpoczynku i posiłku dla żołnierzy. Za ułanami podążają w kierunku Warszawy oddziały Wojska Polskiego
74 Pułku Piechoty z Lublińca. Żołnierze są utrudzeni wielogodzinnym marszem. Z radością zatrzymują się we wsi. Mieszkańcy witają ich chlebem i solą. Nagle słychać nadlatujący samolot,
który przelatuje bardzo nisko. Mieszkańcy są zdezorientowani i wystraszeni. Nie wiedzą, co się dzieje. Tak w tych dniach
właśnie było. Od strony północnej zbliżają się Niemcy – szpica
10 oddziału dywizji zmotoryzowanej. Ginie Lewynski. Padają pierwsze strzały. Na przedpolu rozpoczyna się walka. Ułani
przechodzą linię niemiecką. Część ich ginie. Pozostali wracają
w kierunku wioski. Natomiast niemieckie wojska przegrupowu36
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ją się i ruszają wzmocnione do ataku. Polacy czekają, aż Niemcy podejdą bliżej. Rozlegają się mocne wybuchy z moździerzy
i czołgów. Wymiana ognia jest intensywna. Widzimy od strony
polskiej i niemieckiej czołgi. Bitwa staje się zażarta. Chwilowo
Polacy odnoszą sukces. Nie na długo, gdyż muszą bronić się
również przed atakami z powietrza. Walczą mężnie, ale widzą,
że nie mają szans. Przewaga militarna wroga jest znaczna. W tej
samej chwili autentyczny samolot przelatuje bardzo nisko nad
głowami zgromadzonych i pocisk uderza w drewniany budynek, który rozrywa się na kawałki. Jest to symbol niszczenia domów, ważnych budynków podczas całej wojny. Samolot jeszcze
kilka razy odlatuje i przybywa ponownie. Hitlerowcy wdzierają
się do wioski, krzyczą, sieją spustoszenie. Niszczą polski czołg.
Wyprowadzają naszych żołnierzy z lasu, z zabudowań. Czołg
pali się na naszych oczach. Brutalnie zdzierają z Polaków mundury, by ich poniżyć i pozbawić oznak żołnierskich. Prowadzą
ich w stronę lasu i tam dokonują okrutnej egzekucji. Widzimy
gesty dobijania rannych. Z ust komentatora padają słowa: „Oby
takie obrazy nie powtórzyły się nigdy”. Polscy bohaterscy żołnierze z 8 września 1939 roku pozostają już na zawsze w lesie
pod Dąbrową. Niemcy idą dalej, w stronę Zwolenia. Widzowie
są świadkami ich zwycięskiego przemarszu. Hałasuje odjeżdżający motocykl. Okoliczna ludność podchodzi do zabitych Polaków. Sprawdza, czy nikt nie przeżył. Rozpoczyna się chowanie
pomordowanych. Na tym wzruszającym momencie kończy się
pierwszy epizod rekonstrukcji wydarzeń z września 1939 roku.
Zanim rozpocznie się następny, pirotechnicy sprawdzają teren,
na którym rozegrała się symboliczna bitwa. Druga odsłona przenosi nas do momentu, gdy na naszych ziemiach powstaje partyzancki ruch oporu. Z ust komentatora słyszymy, że młodzi ludzie przygotowują się do walki w obronie Ojczyzny. Tworzą się
oddziały partyzanckie. Życie musi toczyć się dalej mimo wojny.
Niemcy czują się na naszych ziemiach jak u siebie. Widzowie
stają się świadkami budowy strażnicy z zasiekami i budkami
wartowniczymi. Niemcy krzątają się na jej terenie. W tym samym

czasie do wsi zbliża się zwiadowca z leśnego oddziału. Szykują
atak na strażnicę. Wkrótce zbliżają się do budynku, otaczają go.
Niemcy są całkowicie zaskoczeni. Próbują się bronić. Słychać
wymianę strzałów. Większość Niemców ginie. Polacy zabierają
broń, amunicję – tak cenne w partyzanckich oddziałach. Tym razem odnieśli zwycięstwo. Obok zgromadzonych widzów przejeżdża wóz z radosnymi partyzantami, Broń ukrywają w lesie
i odmaszerowują. Niemcy nie pozostają jednak dłużni. Opatrują
rannych i przygotowują się do akcji w ramach odwetu. Słychać
syreny. Hitlerowcy wzywają pomoc. W następnej odegranej scenie ukazuje się czołg i motocyklista niemiecki. Słychać krzyki.
Okupanci wkraczają do wioski i przyczepiają do drzwi chałupy
obwieszczenie informujące, że pomoc udzielona partyzantom
będzie karana śmiercią. Ludzie czytający wiadomość łapią się
przerażeni za głowę. Uciekają w popłochu do lasu. Sołtys idzie
do Niemców i próbuje negocjować. Na próżno. Widzowie stają się świadkami torturowania go. Słychać krzyki katowanego
człowieka. Niemcy próbują wydobyć z niego nazwiska osób,
które pomagały partyzantom. Następna scena ukazuje sołtysa
w pokrwawionej koszuli. Odjeżdża z Niemcami motocyklem.
Słychać krzyki. Niemcy znajdują we wskazanych budynkach
ludzi. Część z nich rozstrzeliwują na miejscu, część biorą do
niewoli. Ginie również sołtys. Niemcy odchodzą, pozostawiając
za sobą zniszczenie i rozpacz. Komentator kończy ten epizod
wołaniem o to, abyśmy żyli w wolnym kraju i nigdy nie musieli
w rzeczywistości oglądać takich scen. Prosi, abyśmy nigdy nie
zapomnieli o tych tragicznych dla naszego narodu chwilach.
Ostatnia cześć uroczystości pod Dąbrową zakończyła się
licznymi podziękowaniami dla wszystkich, którzy z wielką pasją i autentyzmem odegrali wojenne epizody i zaangażowali się
w przygotowanie rekonstrukcji. Wśród nich znaleźli się: Klub
Jeździecki pana Zygmunta Jamki, z gospodarzem jako głównym animatorem, Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Gregor”
z Puław – Niemcy, Grupa Rekonstrukcji z Kozienic – Polacy,
37
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Grzegorz Klimczak „Pancer” – czołgiści, Wilki – Osiny, Janusz
Korczak, który udostępnił posiadłość, zespół pirotechników
i inni, bez których ten pokaz nie mógłby zaistnieć. Końcowym
momentem był bardzo efektowny pokaz musztry ułańskiej
oraz salwa honorowa za poległych. Wszyscy otrzymali wielkie
brawa, będące wyrazem uznania i podziękowania. Tegoroczna – siódma już rekonstrukcja – przyniosła z pewnością wiele
wrażeń i przybliżyła w jeszcze dosadniejszy sposób tragizm wojennych dni. Uroczystości pod Dąbrową wpisały się już na stałe

w historię ciepielowskiej ziemi. Stały się symbolem patriotyzmu
mieszkańców, dla których pamięć przeszłości narodowej stanowi istotny fundament życia. Myślę, że warto w drugą niedzielę
września każdego roku wziąć udział w tej niezapomnianej lekcji
historii. Rekonstrukcja historyczna sfinansowana została dzięki
pozyskanym przez Urząd Gminy środkom unijnym w ramach
tzw. „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.
Danuta Wiktorowska

Bąkowa – nasze sportowe pasje
Popularność dyscypliny sportowej
jaką jest piłka siatkowa w naszej szkole
daje uczniom możliwość wyjazdu na zawody sportowe i rywalizacji na dobrym
poziomie. Już po raz kolejny dziewczęta
z Bąkowej uczestniczyły 12 lutego w corocznych Mistrzostwach Powiatu Lipskiego – „Grabowiec 2014”. Mieliśmy okazję
rozwijania swoich pasji grając z dziewczętami innych szkół: Rzeczniowa, Sienna, Długowoli i Grabowca. Zebraliśmy
nowe doświadczenia, poznaliśmy nowych
przyjaciół. Rywalizacja w sportowej atmosferze w gronie najlepszych daje dużo
satysfakcji i zadowolenia, a wywalczone trzecie miejsce jest dla
nas pomyślnym wynikiem. Zawody tego typu budzą u dzieci

wiele pozytywnych emocji, pozwalają przełamywać własne słabości, rodzą ludzi ambitnych optymistycznie i z wiarą patrzących na życie. Warto zatem inwestować czas i środki rozwijając
w uczniach takie cechy osobowości, jednocześnie propagując tę
dyscyplinę sportu.

IV Gminny Konkurs Języka Niemieckiego
Dnia 5 marca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Ciepielowie odbył się IV Gminny Konkurs Języka
Niemieckiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk. Zmagania konkursowe miały charakter testu zawierającego zarówno pytania zamknięte jak i otwarte,
które sprawdzały wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, gramatyki, leksyki, reagowania językowego a także tworzenia krótkiego tekstu w języku niemieckim.
Do konkursu zakwalifikowało się 23 uczniów, którzy rywalizowali ze sobą na trzech poziomach językowych – klasy I, II i III.
W kategorii klas I zwyciężyła Aleksandra Zięba z klasy Ia, miej-
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sce II zajęła Aleksandra Gębka – uczennica klasy Ib, natomiast
miejsce III przyznano Katarzynie Wojciechowskiej z klasy Ib. W kategorii klas II najwięcej
punktów uzbierała Sandra Garbarczyk – uczennica klasy IIb, miejsce II zajęła Karolina Siepietowska z tej samej klasy, natomiast miejsce III
przyznano Patrycji Pawelczyk z klasy IIa. W kategorii klas III zwyciężyła Kaja Balcerowska
– uczennica klasy IIIb, miejsce II zajęła Patrycja
Chmielewska z klasy IIIc. Miejsce III wywalczyła Marlena Farkowska z klasy IIIc. Osoby, które
najlepiej wypadły w zmaganiach konkursowych,
zostały obdarowane wspaniałymi nagrodami,
których sponsorem był Urząd Gminy w Ciepielowie. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
i rozdanie nagród odbyło się 19 marca. Swoją
obecnością uświetnili je Artur Szewczyk – Wójt
Gminy Ciepielów oraz Waldemar Czapla – Przewodniczący Rady Gminy.

Nasza Gmina – nr 60–61 /styczeń–maj 2014/

Magiczny Świat Walta Disneya w Bąkowej
W marcu w Szkole Podstawowej w Bąkowej odbył się rajd
harcerski. Tematem przewodnim był piękny świat Walta Disneya. W piątkowy wieczór drużyny z Lipska, Sienna, Wielgiego, Grabowca oraz Bąkowej spotkali się na uroczystym kominku z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Szkoła gościła 80 harcerzy
z opiekunami. Każda z drużyn przygotowała kartki oraz filmik
na którym składali życzenia innym harcerzom. W nocy zastęp
dziewcząt oraz drużyna harcerska „Bordowe Płomienie” przygotowali bieg. W sobotę odbyła się gra poświęcona tematowi
naszego rajdu. Ciekawe zadania sprawiły, że uczestnicy rajdu
bardzo dobrze się bawili. Jednak nie tylko gra była atrakcją tego

dnia. Gospodarze przygotowali zbiórkę pokazową, której tematem była przyjaźń. Harcerze z Bąkowej pokazali jak wyglądają
u nich zbiórki. Również odbył się Festiwal piosenki „Jak oni
śpiewają na Dzień Kobiet”. Każda z drużyn zaśpiewała piosenkę dedykowaną kobietom. Wieczór umiliły nam zajęcia teatralne na których było dużo śmiechu i zabawy. Niespodzianką
było oglądanie bajek Walta Disneya. Wystąpiła klasyka kina,
w głównej roli „Król Lew”. Niedziela była dniem zakończenia
rajdu, rozdaniem podziękowań oraz podsumowaniem. Wszyscy
zadowoleni oraz z bagażem wrażeń wrócili do swoich domów.
Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Annie Kozieł oraz pracownikom szkoły za pomoc w zorganizowaniu rajdu i miłe przyjęcie
wszystkich harcerzy z hufca Lipsko.
pwd. Ewelina Zofia Kunka
drużynowa 1302 Drużyny Harcerskiej „Bordowe Płomienie”

Ostatnie pożegnanie pana Jerzego
25 marca na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pożegnaliśmy ś.p. pana
Jerzego Jaglińskiego. Jerzy Jagliński był
długoletnim ciepielowskim aptekarzem,
jednocześnie kronikarzem i dokumentalistą historii Ciepielowa. Był osobą bardzo zasłużoną dla lokalnej społeczności,
cieszącą się powszechnym szacunkiem
i poważaniem. Na łamach naszego biuletynu publikowaliśmy napisaną przez pana
Jerzego historię Ciepielowa. W ostatnich
latach pan Jerzy brał czynny udział w uroczystościach gminnych, między innymi na
uroczystości nadania imienia PSP w Ciepielowie, przedstawił osobę patrona szkoły
doktora Papuzińskiego.

Pan Jerzy Jagliński urodził się w 1922
roku w Solcu nad Wisłą. Jego ojciec był
lekarzem i kapitanem Wojska Polskiego.
Matka – prowizorem farmacji. Uczył się
w gimnazjum w Radomiu i w Kielcach,
maturę zdał w 1943 roku w Warszawie na
kompletach w Gimnazjum imienia Adama
Mickiewicza. W tym samym roku rozpoczął studia na kompletach na Wydziale
Farmacji Uniwersytetu Warszawskiego,
ostatecznie studia ukończył w 1949 roku
W 1951 roku ożenił się z absolwentką farmacji Danutą Kosińską, z którą pracował
w Jędrzejowie i Radomiu. W 1953 roku
objął stanowisko kierownika apteki w Ciepielowie, gdzie pracował wraz z żoną przez
30 lat do 1983 roku.
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Unijny sukces – w nauce sukces
W pierwszych dniach kwietnia wójt gminy Ciepielów Artur
Szewczyk podpisał umowę na realizację projektu pn. „W nauce sukces”. Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007–2013, realizowany będzie w Publicznym
Gimnazjum w Ciepielowie w okresie od kwietnia 2014 r. do
końca czerwca 2015 r. Wartość pozyskanego
dofinansowania, po przeprowadzonych przez
wójta gminy z pracownikami Jednostki Wdrażającej w Warszawie, trudnych ale owocnych
negocjacjach, wynosi 371 830 zł. Co najważniejsze, Gmina Ciepielów nie wykłada
na ten projekt ani złotówki, wszystkie środki
pochodzą z Unii Europejskiej. Projekt skierowany będzie do wszystkich 192 uczniów
gimnazjum. „W nauce sukces”, to ogromny
unijny sukces naszego samorządu, w którym
jako jedynym w roku 2014 będzie realizowany tak duży projekt skierowany do wszystkich uczniów gimnazjum. W ramach projektu
przewidziano następujące zadania: Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze. Zadanie obejmuje wsparcie dla 72 uczniów wykazujących problemy w nauce. Będą to zajęcia dla uczniów klas
I–III kl. gimnazjum z przedmiotów sprawiających uczniom trud-

ności w następujących
grupach: matematyczna,
humanistyczna
(j. polski, historia),
przyrodnicza (fizyka,
chemia, geografia, biologia), językowa (j. angielski). Zorganizowane będą dwa wyjazdy edukacyjne. Elementem wspomagającym zadanie będą
zajęcia klasowe z psychologiem. W ramach zadania prowadzone też będą zajęcia w zakresie nowoczesnych
technologii ICT na tabletach, dla wszystkich
uczniów. Zajęcia rozwijające uzdolnienia.
W ramach tego zadania przewidziano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla
uczniów uzdolnionych w grupach: matematycznej, ICT, humanistycznej, przyrodniczej
i językowej. W zajęciach uczestniczyć będzie
37 uczniów. Zorganizowane zostaną dwa
wyjazdy edukacyjne do Lublina. Szkolny
Ośrodek Kariery. Zadanie dla III klasy gimnazjum. W ramach Szkolnego Ośrodka Kariery prowadzone będą zajęcia: indywidualne
średnio po 1 godz./ucznia; obejmujące diagnozę psychologiczną i predyspozycji zawodowych, przedstawienie możliwości kształcenia zawodowego, z inicjatywności
i przedsiębiorczości praktycznej, 48 godz. grupowych każdym
roku szkolnym dla III kl. Zajęcia prowadzone będą przez doradcę zawodowego i specjalistę z zakresu przedsiębiorczości.
Przewidziano wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych (3 wyjazdy) i zakładów pracy (3 wyjazdy). Ponadto szkoła wzbogaci się
o 21 tabletów, tablicę multimedialną, laptop, rzutnik, drukarkę,
programy multimedialne, które będą wspomagać prowadzenie
zajęć, za kwotę 34 100 zł. Oprócz sprzętu multimedialnego wartość pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu
wyniesie 25 600 zł. Z pewnością projekt przyczyni się do polepszenia wyników nauczania naszych uczniów. Opisany powyżej
projekt jest trzecim realizowanym w naszej gminie projektem
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Równocześnie realizujemy projekt systemowy dla uczniów klas I–III
Szkoły Podstawowej oraz projekt dla 16 podopiecznych Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Ciepielowie.

Tenis stołowy w Bąkowej

I miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców w Powiatowym
Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się 10 marca w Woli
Soleckiej. Były to zawody drużynowe w ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej premiujące obydwa nasze zespoły
do zawodów między powiatowych. Rywalizowaliśmy z uczniami takich szkół jak Lipsko, Długowola, Jawor Solecki i Wola
Solecka. W kategorii dziewcząt naszą szkołę reprezentowała
Nachyła Natalia i Kaczmarska Aleksandra, a chłopców: Nędzi
Norbert, Wasek Damian i Nachyła Hubert. Opiekun M. Bry-

czek. Niezaprzeczalne walory zdrowotne tej dyscypliny sprawiły, że tenis stołowy zagościł w naszej szkole. Ponadto kształtuje
osobowość, rodzi osoby przebojowe odporne psychicznie, potrafiące radzić sobie w trudnych sytuacjach. Stół pingpongowy
i mała celuloidowa piłeczka mogą stać się początkiem wielkiej,
nie tylko weekendowej przygody z tenisem stołowym.
40
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Segregacja i odbiór odpadów
Od 1 lipca 2013 r. odbierane zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
prowadzonej przez P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa
76, 26-600 Radom, wskazanej w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. Nr 211/12
w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat
2018–2023.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Na terenie Gminy Ciepielów w miejscowości Ciepielów, przy
ul. Witosa 1 znajduję się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez firmę Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas, Garno ul. Kasztanowa 21,
26-625 Wolanów, tel. 048 618 68 54. W punkcie selektywnego
zbierania odpadów przyjmowane są dostarczone we własnym
zakresie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następujące rodzaje odpadów: papier i tektura,
tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne (baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy fluorescencyjne i zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy lakierów

żywic lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników w tym opakowań
po tych środkach, pozostałości środków ochrony roślin, nawozów w tym opakowania po tych środkach, pozostałości środków chemii gospodarczej, inne zawierające substancje niebezpieczne), popiół i żużel, inne odpady komunalne. Harmonogram
funkcjonowania PSZOK na pozostałą część 2014 roku przedstawia się następująco: 19 kwietnia, 7 maja, 24 maja, 4 czerwca,
21 czerwca, 2 lipca, 19 lipca, 6 sierpnia, 23 sierpnia, 3 września,
20 września, 1 października, 18 października, 5 listopada, 22 listopada, 3 grudnia, 20 grudnia – w godzinach od 8.00 do 12.00.
Terminy płatności. Przypominamy wszystkim właścicielom
nieruchomości z terenu Gminy Ciepielów o terminach płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 15 marca,
15 maja, 15 września i 15 listopada 2014 r. Opłaty można dokonać w kasie urzędu, u inkasenta (sołtysa), bądź też przelewem
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciepielów 66 9129 0001
0039 0331 2695 0002, podając adres nieruchomości, dla której
uiszczana jest opłata i dopisek: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Koncert profilaktyczny
Koncert profilaktyczny zespołu Jacek Dewódzki i Kontrabanda pod hasłem „Uzależnienia – droga donikąd” zorganizowany w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ze środków
Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii działającej przy Urzędzie Gminy w Ciepielowie. Papierosy, alkohol i narkotyki stały
się we współczesnym świecie ogólnodostępnymi używkami.
Na ich zgubne działanie są narażeni zwłaszcza młodzi ludzie.
Wielu z nich nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jak łatwo można przekroczyć granice, uzależnić
się, a tym samym niejednokrotnie zaprzepaścić swoje życiowe plany i marzenia. Ratunkiem dla młodzieży może być uświadomienie
jej wagi problemu. Ten obowiązek ciąży na
wszystkich, którym szczerze zależy na dobrej przyszłości młodych ludzi. Na szczęście
w naszym lokalnym środowisku nie brakuje
pozytywnych inicjatyw, uświadamiających
młodzieży, czym są nałogi. 13 lutego odbyło
się w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie profilaktyczne spotkanie
z zespołem Jacek Dewódzki i Kontrabanda.
Zostało ono zorganizowane we współpracy
z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania
Narkomanii, która przeznaczyła na ten cel
środki finansowe i pokryła koszty koncertu. Wszyscy uczniowie gimnazjum mogli za darmo uczestniczyć w tym interesującym i pouczającym przedsięwzięciu. Były wokalista zespołu Dżem – Jacek Dewódzki – w gawędziarski, przystępny dla
zebranych sposób opowiedział o tym, jak łatwo można popaść
w uzależnienia, zwłaszcza w artystycznym świecie oraz o tym,
co w życiu najważniejsze. Dzielił się swoim doświadczeniem.
Jego uwagi i spostrzeżenia dotyczyły problemów dostępności
alkoholu, narkotyków, papierosów oraz pozornej ich atrakcyjności. Przytaczał obrazowe przykłady z własnego życia. Na
początku spotkania nawiązał krótko do historii legendarnego
piosenkarza kultowego zespołu Dżem – Ryszarda Riedla, który
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długie lata borykał się z uzależnieniem od narkotyków i innych
używek. Doprowadziły one w końcu do śmierci artysty w 1994
roku. Jacek Dewódzki podkreślił, że najważniejsze jest to, aby
umieć cieszyć się życiem w naturalny sposób, bez „ulepszaczy”.
Zwrócił uwagę na zagadnienia, które stają się coraz większymi
problemami młodych ludzi. Przyznał, że za jego czasów życie
było prostsze. W dzisiejszej dobie reklamy papierosów, alkoholu wpisane są w codzienną egzystencję. Młody człowiek tak
bardzo się z nimi zżył, że nie dostrzega ich zgubnego wpływu.
W dalszej części spotkania wokalista dosadnie powiedział, że
na rynku używek nie liczy się drugi człowiek, lecz to ile można
z niego „wyciągnąć”. Dodał, iż spotkania z papierosami, alkoholem czy narkotykami nie uniknie się w życiu, ale musimy być
mądrzy, nauczyć się patrzeć na świat w logiczny sposób, aby nie
dać się zniewolić. Podał przykład marihuany i dopalaczy, które
bezlitośnie niszczą komórki w naszym mózgu. Używki to zło
współczesnego świata. Zaapelował, aby młodzi ludzie nie kierowali się w życiu bezmyślnością, bo łatwo się wtedy zatracić.
Opowieści wokalisty – Jacka Dewódzkiego były przeplecione
piosenkami w stylu rockowo – bluesowym wykonanymi wspólnie z członkami zespołu: Tomaszem Dzieniem i Andrzejem Paprotem. Pojawiły się utwory znane z repertuaru grupy Dżem:
„Naiwne pytania”, „Czerwony jak cegła”, „Whisky”, „Wokół sami Lunatycy” oraz nowe przeboje aktualnego
składu zaśpiewane w języku polskim
i angielskim, m.in. „Oczekiwanie”.
Uczniowie byli zadowoleni ze spotkania. Podobał im się sposób przekazu. Poruszone problemy uznali za
naprawdę ważne i aktualne w dzisiejszym świecie. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania koncertu i wyłożyli
na ten cel środki finansowe.
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VII Rajd Rowerowy szlakiem
Związku Gmin Nad Iłżanką
W ramach Związku Gmin nad Iłżanką, którego jesteśmy członkami odbył się
VII Rajd „Po Szlakach Związku Gmin
Nad Iłżanką” połączony z inauguracją
kampanii Mazowieckiej Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw.
niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblasko-

się prelekcja dla młodzieży
poświęcona bezpieczeństwu
niechronionych, funkcjonariusze zaprezentowali uczniom
działanie symulatora zderzeń. Uczestnicy rajdu –
120 uczniów i opiekunów ze
szkół podstawowych z terenu
gmin Iłża, Kazanów i Ciepielów – jechali w kamizelkach
odblaskowych i w kaskach,
promując korzystanie z tych

wych i dbanie o własne bezpieczeństwo
na drodze. Imprezę objął patronatem
Mazowiecki Komendant Wojewódzki
Policji, insp. Cezary Popławski. Po przywitaniu na starcie przez Przewodniczącego Zgromadzenia ZGNI i wyjaśnieniu
zasad bezpieczeństwa przez kierownika
rajdu Dariusza Zająca 120 uczestników
pod nadzorem opiekunów i członków
Klubu Turystyki Kolarskiej i Wspinaczki
„ADEPT” wyruszyło na rowerach w dwudniową wyprawę z Iłży do Ciepielowa po
szlakach Związku Gmin Nad Iłżanką. Po
przybyciu do Ciepielowa w Publicznym
Gimnazjum rowerzystów powitał Artur
Szewczyk i Zastępca Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji
insp. Marek Świszcz. Następnie odbyła

ważnych dla bezpieczeństwa, chociaż nie
obowiązkowych, elementów wyposażenia rowerzysty.
Kampania „Zabłyśnij na drodze” skierowana do tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego,
aw szczególności do pieszych
i rowerzystów. Jej celem jest
poprawa bezpieczeństwa tej
grupy uczestników ruchu
drogowego, poprzez promowanie wśród nich przekonania, że „bycie widocznym na
drodze” (dzięki, np. noszeniu
elementów odblaskowych)
zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku z ich udziałem.
Kampania ma też, przy oka-

zji przypomnieć, m.in. pieszym o właściwym zachowaniu na drodze, a rowerzystom o konieczności wyposażenia roweru
w obowiązkowe oświetlenie. Pierwsza
edycja kampanii odbyła się w 2008 roku.
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Gminny Przegląd Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”
W przepięknej scenerii na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum
w Ciepielowie odbył się Gminny Przegląd Twórczości Regionalnej „Zwyczaje
i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej
i dziś”. Jak co roku organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa
im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie,
a funkcje koordynatorów pełniły niezmiennie panie: Małgorzata Rusinowska i Ewa Sulima. Honorowy patronat
nad przeglądem sprawował Wójt Gminy Ciepielów. Punktualnie o godz. 9.00
uroczystego otwarcia dokonała pani
Dyrektor Elżbieta Giemza, która powitała wszystkich zaproszonych gości,
nauczycieli i uczniów oraz przybliżyła
zgromadzonym cele uroczystości. Łącznie do przeglądu przystąpiło 87 uczniów
ze szkół podstawowych z terenu gminy
Ciepielów. Każda placówka miała za zadanie przygotować inscenizacje w dwóch
kategoriach: klasy I–III i klasy IV–VI.
Uczestnicy przeglądu prezentowali zwyczaje oraz obrzędy przypadające na okres
letnio–jesienny. Publiczność oglądała,
jak dawniej wyglądały żniwa na wsi, jak
kiszono kapustę oraz jak obchodzono
Święto Matki Boskiej Zielnej. Widzowie
choć na chwilę przenieśli się w dawne,
czasy, aby móc poznać obrzędowość niektórych świąt. Wszystkie występujące
osoby ubrane były w stroje stylizowane
na wzór ludowy odpowiadające tematyce
widowiska. Ponadto każda grupa biorąca
udział w przeglądzie uświetniła swój występ tańcem i pieśniami. Po zaprezentowaniu wszystkich wystąpień, uczestnicy
przeglądu udali się do stołówki szkolnej
na słodki poczęstunek. O godzinie 12.00
Wójt Artur Szewczyk i skarbnik Urzędu
Gminy Grażyna Szczodra wręczali zespołom puchary i pamiątkowe dyplomy.
Dyrektor ZPO Elżbieta Giemza podziękowała wszystkim przybyłym gościom oraz
nauczycielom, którzy kierowali pracami
zespołów – p. dyrektor Annie Kozieł,
p. Helenie Nowotnik, p. Agnieszce Rol-
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nik, p. Mariannie Ziębie, p. Urszuli Górskiej, p. Danucie Wiktorowskiej, p. Ewie
Sulimie i p. Małgorzacie Synderowskiej
oraz pomysłodawczyniom przeglądu. Poprzez realizację celów przeglądu
uczniowie uczyli się szacunku do tradycji i kultury ludowej. Żywo interesowali
się swoimi korzeniami, poznali dawne
zwyczaje naszej małej ojczyzny. Podczas
występów posługiwali się gwarą, co do-
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datkowo oddało klimat odległych lat. Młodzież i dzieci naszej
szkoły, oglądając występy swoich rówieśników, poznali tradycje
swojskie oraz namiastkę historii naszego regionu. Dekoracja sali
gimnastycznej przedstawiającej wnętrze wiejskiej chaty „ubra-

nej” w przedmioty z dawnych lat urzekła wszystkich i wprowadziła w sielankowy nastrój. Snopki słomy i siana oraz „kaflowy”
piec nadały szczególnego uroku.

STOP! wypalaniu traw

które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną
mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy,
„przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mrówek może zniszczyć
do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach traw
giną biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice,
które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Płomienie i dym zabijają pszczoły i trzmiele, co powoduje
zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na
regenerację.
Utrata dopłat bezpośrednich. Zakaz wypalania traw jest
jednym z „Wymogów dobrej kultury rolnej”. Rolnikowi, który
nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie należnej wysokości
wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Jeśli zostanie
stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów, o tyle mogą być pomniejszone
jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do
pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich,
płatności do krów i owiec, specjalna
płatność obszarowa do powierzchni
uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a także
płatności rolnośrodowiskowe (PROW
2007–2013), pomoc na zalesianie
gruntów rolnych (PROW 2007–2013)
oraz płatności z tytułu ONW.
Wypalanie traw to przestępstwo.
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw
na łąkach, pozostałości roślinnych na
nieużytkach, skarpach kolejowych
i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł,
a w przypadku spowodowania pożaru
stanowiącego zagrożenie dla życia,
zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat
więzienia.
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Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne! Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat
bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach
– to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw.
Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba
pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012–2013 w województwie mazowieckim było ich ponad 16,5 tys. i objęły teren
ponad 8 tys. ha.
Pożary niszczą przyrodę. Pożar traw oznacza zniszczenie
miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi
i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem
z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich
skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny
łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni
czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt
kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny,
nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują się
torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo
trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet
kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne
drzewostany. Spalony las regeneruje
się kilkadziesiąt lat.
Wypalanie traw wyjaławia ziemię. Ziemia na „wypaleniskach”
wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz
proces gnicia pozostałości roślinnych,
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Radoiowóz dla policji
Posterunek Policji w Ciepielowie otrzymał nowy radiowóz.
Uroczyste przekazanie pojazdów służbowych i symboliczne
wręczenie kluczyków, odbyło się przed budynkiem Komendy
Powiatowej Policji w Lipsku. W uroczystości udział wzięli między innymi, Naczelnik Wydziału Transportu podinsp. Szczepan
Gonciarski z Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu,
Komendant Powiatowy Policji w Lipsku inspektor Janusz Koziarski, Zastępca Komendanta Policji w Lipsku mł. inspektor Jarosław Binięda, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku
mł. Brygadier Tomasz Krzyczkowski, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla,
zastępca przewodniczącego Rady Gminy Witold Chojak. Decyzję o przekazaniu środków z budżetu gminy Ciepielów w wysokości 20.000 zł na Fundusz Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej, z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu dla
posterunku policji w Ciepielowie, Rada Gminy w Ciepielowie
podjęła w roku ubiegłym. Dzięki naszemu wsparciu, Komenda
Policji w Lipsku wzbogaciła swój stan posiadania o dwa nowe
radiowozy. Są to pojazdy Skody Yeti wyposażone w silniki o pojemności 1,4 o mocy 122 koni mechanicznych, które świetnie
radzą sobie na ruchliwych drogach i wymagających terenowych
traktach. Pojazd oznakowany na co dzień będzie wykorzysty-

wany przez Posterunek Policji w Ciepielowie, natomiast pojazd nieoznakowany trafił do służby kryminalnej. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy
Policji w Lipsku insp. mgr Janusz Koziarski złożył
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
sfinansowania zakupu. Na ręce wójta naszej gminy,
Komendant Powiatowy złożył specjalne podziękowanie za udzielone wsparcie finansowe. Środki na
zakup nowych radiowozów przeznaczyła również
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu oraz
Komenda Główna Policji. Nowy radiowóz niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców, skróci
się czas reakcji i dojazdu na miejsce zdarzenia lub
interwencji na terenie gminy Ciepielów.
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Muszę Tu przywieźć spektakl…
Przez godzinę 350 młodych ludzi
potrafi w Ciepielowie skupić się na rozmowie o teatrze. Przez 2,5 godziny około
100 dorosłych mieszkańców Ciepielowa
wciąż nie wychodzi z sali, gdy opowiadam
im o swoim świecie teatralnym. O czym
to świadczy? O wielkim głodzie sztuki teatralnej w Ciepielowie! Przekonałem się
o tym podczas 2 spotkań z mieszkańcami
mojego Ciepielowa, w którym się urodziłem. Odbyły się one na zaproszenie
miejscowej szkoły podstawowej w sali
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
II. W dolinie rzeki Iłżanki dorastałem.
Tutaj kształtowała się moja wrażliwość
na piękno otaczającego świata. Pamiętam
niedzielne poranki w nieistniejącym już
kinie, bajki kliszowe w bibliotece, kino

objazdowe i przeróżne uroczystości szkolne. W dzieciństwie teatru nie znałem!
Musiałem na niego czekać ponad 20 lat.

A dzisiaj, czy młodzi mieszkańcy Ciepielowa mają więcej szczęścia do teatru niż
ja 30 lat temu? Ktoś powie: jest telewizja,

video, gry komputerowe. Tak, ale ja tylko
w teatrze mogę naprawdę mocno odczuć
bliskość przeżywanych przez aktorów na
scenie emocji. Niedawne spotkania w sali miejscowego gimnazjum uświadomiły mi, że czujących podobnie jak ja jest
w Ciepielowie wielu. Zagrać „Małego
Księcia” w wieczornej mgle iłżankowej
łąki – może dzięki Wam nie będzie to
tylko moim marzeniem sennym. Panie
Wójcie, brawo, na zewnątrz jest coraz
piękniej. Teraz spróbujmy razem upiększać Ducha. „Ci, którzy wnoszą światło
w życie innych ludzi, mają je również
dla siebie” /James M. Barrie/. Ten cytat
widnieje na statuetce, którą wręczyła mi
w imieniu społeczności szkolnej Pani
Dyrektor. Tak, radując innych moim teatrem światła ładuję zarazem swoje akumulatory do życia. Naładujmy się wspólnie pozytywną energią. Do zobaczenia na
spektaklu.
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Odnowa i rozwój wsi Czerwona - Antoniów
Zakończyliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje związane
z odnową otoczenia Kościołów Parafialnych na terenie gminy
Ciepielów. Wszystkie trzy parafie, a więc w Ciepielowie, Wielgiem i Czerwonej otrzymały nowy wygląd otoczenia bezpośrednio związanego z Kościołem i przynależnym parafii cmentarzem. Prace zostały zrealizowane dzięki pozyskanemu przez
Urząd Gminy w Ciepielowie dofinasowaniu unijnemu w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Na inwestycje w 80% dofinasowane przez Unię Europejską wydatkowaliśmy łącznie 1,5 miliona złotych. Ostatnim zadaniem, które
zrealizowaliśmy była „Odnowa otoczenia kościoła parafialnego
w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”.
Pod taką nazwą w 2012 roku Gmina Ciepielów złożyła wniosek

o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i rozwój wsi objętego unijnym
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich do Lokalnej Grupy
Działania w Zwoleniu – Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój.
Rada Stowarzyszenia uznała nasz wniosek za zgodny z Lokalną
Strategią Rozwoju i oceniła najwyżej spośród wszystkich złożonych wniosków – 26,40 pkt. Kolejny etapem było przekazanie

Wygląd otoczenia Kościoła w Czerwonej przed wykonaniem inwestycji

Tak wyglądała droga do cmentarza w Antoniowie

Tak wygląda otoczenia Kościoła w Czerwonej po wykonaniu inwestycji. Przed Kościołem
chodnik, po drugiej stronie ulicy parking dla samochodów osobowych z ostki brukowej

Tak wygląda już asfaltowa droga do cmentarza w Antoniowie, dodatkowo przed cmentarzem wybudowano bardzo duży parking dla samochodów osobowych
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dokumentów do jednostki wdrażającej projekty unijne w Warszawie, celem poddania dalszej ocenie. Po przeprowadzeniu
kontroli naszego wniosku, wójt gminy Artur Szewczyk wraz ze
skarbnikiem gminy Grażyna Szczodrą podpisali w Warszawie
stosowna umowę na realizację zadania uwzględniającą 80%
dofinasowanie ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Całkowita wartość podpisanej umowy wynosiła 813 470,32 zł, a wysokość pozyskanego
dofinansowania unijnego stanowiła kwotę 480 356,75 zł. Aby

zrealizować zadani, bezpośrednio po podpisaniu umowy ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, podpisano umowę
na realizację zadania Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom – 571 780,05 zł
brutto. Wartość całkowita robót wraz z nadzorem inwestorskim
wyniosła 578 752,78 złotych. Poziom dofinansowania projektu
ze środków unijnych wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.
Zakres wykonanych prac obejmował:
a) Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej
wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (roboty inżynieryjne w miejscowości Czerwona): budowa chodników, budowa miejsc postojowych obsługi wiernych, budowa zjazdów,
elementy dróg i ulic, przepusty pod zjazdami, oznakowanie
i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, roboty wykończeniowe.
b) Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej
wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (roboty inżynieryjne w miejscowości Antoniów): budowa chodników,
budowa zatoki autobusowej, budowa ciągu pieszego, budowa
zjazdów, elementy dróg i ulic, przepusty pod zjazdami, mała
architektura, roboty wykończeniowe. W ramach tej inwestycji
ustawiono również 14 lamp z podwójnym niskonapięciowym
oświetleniem LED i solarnym panelem polikrystalicznym. Jest
to pierwsze takie innowacyjne oświetlenie na terenie powiatu
lipskiego (takie same lampy solarne zostaną ustawione jeszcze
w tym roku przy okazji budowy chodnika na ul. Słonecznej
w Ciepielowie).

Prace przy odnowie wsi Czerwona i Antoniów już zostały
zakończone, a inwestycja w całości sfinansowana. Obecnie, po
złożeniu do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wniosku
o płatność, przeprowadzamy odpowiednią procedurę rozliczeniową dofinasowania unijnego. Zgodnie z zawartą umową
unijne dofinasowanie w niedługim czasie wpłynie do budżetu
gminy.
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Z rekonstrukcji historycznych pod Dąbrową

