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Podczas uroczystej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 22 października br. rolnicy z terenu całej gminy 
oraz członkowie zespołu ludowego, zostali odznaczeni odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”. Zespół ludowy
z okazji 30-lecia powstania otrzymał specjalne wyróżnienie od władz samorządu województwa mazowieckiego 
medal „Pro Masovia”. Medale wręczyli: wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk oraz wójt gminy 
Ciepielów Artur Szewczyk. 
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Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz wójt gminy ciepielów 
Artur Szewczyk, podczas rozmowy o nowej perspektywie unijnych środków 

na lata 2014–2020, wrzesień 2014.

Szanowni Mieszkańcy!
Przed nami ostatnie dwa miesiące 2014 roku. Roku, który 

jest jednocześnie zakończeniem czteroletniej kadencji nasze-
go samorządu. Lata 2010–2014, to niewątpliwie okres dużego 
rozwoju gminy. Z perspektywy tych czterech lat doskonale wi-
dać, że prowadząc w sposób przemyślany gospodarkę zasoba-
mi gminy, oszczędnie zarządzając samorządowymi finansami, 
można zrealizować wiele jakże potrzebnych inwestycji. Celem 
radnych i wójta było przede wszystkim działanie zmierzające do 
zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości wchodzą-
cych w skład gminy Ciepielów. Podjęte działania doprowadziły, 
po dziewięciu latach do stu procentowego zwodociągowania 
gminy, co wreszcie umożliwiło nam na większą skalę budowę 
dróg gminnych, a także podjęcie kroków w zakresie rozwiąza-
nia problemów związanych z gospodarką ściekową (realizacja 
gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ście-
ków). Gdzie i jakie inwestycje zrealizowaliśmy przez ostatnie 
cztery lata, możecie Państwo zobaczyć zapoznając się z artyku-
łem w bieżącym numerze biuletynu „Cztery lata minęły – osią-
gniecia ostatniej kadencji”. Każdy koniec kadencji, to jedno-
cześnie początek nowych wyzwań stojących przed naszą gminą 
w latach 2015–2018. Małymi kroczkami rozpoczyna się reali-
zacja nowej perspektywy środków unijnych dla naszego kraju. 
O nowych możliwościach, a także o szansach naszej gminy na 
pozyskanie środków unijnych na realizację gminnych inwesty-
cji miałem okazję porozmawiać z Wicepremierem, Ministrem 
Gospodarki Januszem Piechocińskim. Szansa jest olbrzymia, 
tym bardziej, że nasza gmina ma bardzo duże doświadczenie 
w opracowywaniu wniosków i co najważniejsze w pozyskiwa-
niu środków unijnych. Realizując bieżące inwestycje przygoto-
wujemy się do aplikacji nowych funduszy unijnych. W tym celu 
opracowaliśmy dokumentację techniczną kompleksowej mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków, projekty nowych przydomo-
wych oczyszczalni, a także projekt budowy sali gimnastycznej 
wraz zagospodarowaniem terenu i termomodernizacją szkoły 
podstawowej w Ciepielowie. Projekt termomodernizacji przy-
gotowaliśmy także dla budynku szkoły w Bąkowej. Nie będzie-
my więc musieli tracić czasu na przygotowywanie projektów, 
niezwłocznie po ogłoszeniu konkursów na realizację zadań ze 

środków unijnych, złożymy wnioski, co pozwoli nam szybciej 
przystąpić do realizacji nowych zadań. Z informacji jakie uzy-
skałem najwięcej środków unijnych dla gmin wiejskich będzie 
przeznaczonych na problemy związane z gospodarką ściekową 
i na termomodernizację budynków. Najmniej na wodociągi. 
Na szczęście brak środków na wodociągi nie jest już naszym 
zmartwieniem. Co zaś się tyczy dróg, podobnie jak przez ostat-
nie cztery lata, UE nie przeznacza środków na ich budowę, da-
lej gminy muszą sobie radzić w tym zakresie w ramach wła-
snych funduszy. Pozostajemy jednak optymistami, w ostatnich 
czterech latach z własnych środków wybudowaliśmy ponad 30 
dróg gminnych. Na przyszły rok zaplonowaliśmy kolejne bu-
dowy dróg, które z pewnością przyczynią się do polepszenia 
warunków codziennego życia naszych mieszkańców. Planując 
budżet na 2015 rok, po przeprowadzeniu konsultacji z dyrekto-
rami placówek oświatowych, postanowiliśmy wprowadzić do 
naszych szkół pewnego rodzaju rewolucję oświatową. Pierwsze 
jej oznaki już widać w szkołach po wprowadzeniu dziennika 
elektronicznego oraz zakupie w ramach unijnych projektów 
w Ciepielowie i Bąkowej – tablic interaktywnych i tabletów. 
W przyszłym roku idziemy dalej. Na potrzeby wszystkich klas 
w gimnazjum zakupione będą tablice interaktywne, natomiast 
dla wszystkich uczniów klas 4–6 szkół podstawowych zakupio-
ne zostaną tablety wraz z oprogramowaniem w postaci książek 
do poszczególnych przedmiotów. W następnym roku nauką 
poprzez tablety objęci będą wszyscy uczniowie ciepielowskie-
go gimnazjum. Uczniowie przestaną nosić książki do szkoły, 
książki będą czekały na nich w szkołach, a plecaki z pożytkiem 
dla zdrowia naszych uczniów wreszcie będą lekkie.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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Realizacja gminnych inwestycji 2014
Planując budżet na 2014 rok, głównym naszym ce-

lem była budowa dróg. 
O tym jakie inwestycje 
drogowe będziemy re-
alizować w tym roku 
wiedzieliśmy już w li-
stopadzie roku poprzed-
niego. Takie zaplanowa-
nie inwestycji pozwoliło 

na szybkie przeprowadzenie procedur przetargowych, a 
co za tym idzie na szybką ich realizację. W ramach sto-
sunkowo niewielkiego budżetu wynoszącego ok. 17 
mln złotych, jednocześnie nie podnosząc podatków 
i opłat związanych ze śmieciami, wodą i odbiorem ście-
ków na 2014 rok, na tegoroczne inwestycje udało się 
przeznaczyć kwotę ponad 4,5 milion złotych. Udało 
się nam zrealizować wszystko co zakładaliśmy, a nawet 
więcej, bo nasze tegoroczne plany inwestycyjne rozsze-
rzyliśmy o nowe zadanie takie jak budowa parkingu przy 
cmentarzu w Wielgiem, parking przy Fizjoterapii w Pci-
nie, zakup nowych przystanków, dofinasowanie budowy 
drogi Ciepielów – Świesielice. Jeżeli do 4,5 miliona zło-
tych wydatkowanych na inwestycje dodamy jeszcze pra-
wie milion złotych, który w tym roku pozyskaliśmy z Unii 

Europejskiej na zadania w placówkach 
oświatowych i Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, to kwo-
ta wydatków przekracza już 5,5 mi-
liona złotych. Zgodnie z obietnicami, 
największą część budżetu stanowią 
drogi, na 25 zadań wydajemy łącznie 
ponad 3,3 miliona złotych. Wszystkie 

inwestycje drogowe już zostały zakończone i rozliczone. 
Drugim naszym priorytetem jest budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków, na które wydatkujemy 1,26 miliona 
złotych. Na zadanie to uzyskaliśmy dofinasowanie unij-
ne. Budowa 160 przydomowych oczyszczalni jest w tej 
chwili na ukończeniu. Poniżej przedstawiamy tegoroczne 
zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa do stawów – 
62 000,00 zł. 

2. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem” – 
244 000,00 zł. 

3. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia – 
105 000,00 zł. 

4. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia „pod 
lasem” – 73 500,00 zł. 

5. Przebudowa drogi gminnej Kałków „Piaski” – 
153 000,00 zł. 

6. Przebudowa drogi gminnej Kałków „Stara Wieś – 
Podgoździak” – 195 500,00 zł. 

7. Przebudowa drogi gminnej Łaziska „Stara Wieś - 
Remiza OSP” – 91 000,00 zł. 

8. Przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy etap I” – 
117 500,00 zł. 

9. Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia „etap I”– 
79 500,00 zł. 

10. Przebudowa drogi gminnej Ranachów „B” – 
266 000,00zł. 

11. Przebudowa drogi gminnej przez Sajdy – 89.000,00 zł. 
12. Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów – Re-

kówka „etap I” – 257 000,00 zł. 
13. Przebudowa drogi gminnej Rekówka „Górna” – 

186.000,00 zł. 
14. Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów „Gór-

ki” – 86 500,00 zł. 
15. Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska 

„etap II” – 202 000,00 zł. 

16. Przebudowa drogi gminnej przez 
Pasieki „etap I” – 288 000,00 zł. 
17. Przebudowa drogi gminnej Świe-
sielice „Ławki” – 184 000,00 zł. 
18. Przebudowa drogi gminnej Wiel-
gie „Średnia Wieś” – 138 000,00 zł. 
19. Przebudowa drogi gminnej Wiel-
gie „Pod lasem” – 115 000,00 zł. 

4,5 miliona 
złotych wydaliśmy 
na tegoroczne inwestycje

Budowa drogi Bąkowa „do stawów”. Zdjęcie od lewej – wygląd drogi przede rozpoczęciem prac, zdjęcie środkowe wykonanie podbudowy z kruszywa i instalacja znaków drogowych, zdjęcie 
z prawej strony – inwestycja ukończona, to co wydawało wcześniej się niemożliwe stało się faktem
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interaktywne i tablety, które spisują się rewelacyjnie, 
znacząco podnosząc jakość nauczania. Po przeprowa-
dzonych konsultacjach z dyrektorami szkół w projek-
cie budżetu gminy na rok 2015, wójt gminy przezna-
czył 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup 
tablic interaktywnych do wszystkich klas Publicznego 

Gimnazjum, natomiast na zakup tabletów do klas 4–6 we 
wszystkich szkołach pod-
stawowych przeznaczono 
kwotę ponad 150 tysięcy 
złotych. Zmiany w za-
kresie korzystania pod-
czas zajęć lekcyjnych 
z tabletów zaczynamy od 
klas 4–6, następnie pro-
gramem objęci zostaną 
uczniowie wszystkich 
klas gimnazjum. Wreszcie 
uczniowie nie będą mu-
sieli nosić do szkoły ksią-
żek przedmiotowych, te 
w tabletach będą na nich 
czekały w szkołach.

20. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzan-
tów – 62 000,00 zł. 

21. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Polna” – 
59 500,00 zł. 

22. Budowa drogi Ciepielów – Świesielice wraz chodni-

kiem na ul. Szkolnej w Ciepielowie – Droga powia-
towa budowana jest w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – 141 500,00 zł.

23. Budowa chodnika wraz z solarnym oświetleniem 
parkowym na ul. Słonecznej – 70 000,00 zł. 

24. Budowa zatok postojowych wraz z parkingiem przy 
budynku fizjoterapii w Pcinie – 34 000,00 zł

25. Budowa parkingu przed cmentarzem w Wielgiem – 
78 177,00 zł. 

26. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez bu-
dowę przydomowych oczyszczalni ścieków na te-
renie gminy Ciepielów – budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków i projekty techniczne – 
1 268 602,00 zł. budujemy przydomowe oczyszczalnie 
ścieków dla 160 gospodarstw domowych.

27. Opracowanie projektu technicznego budowy sali gim-
nastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Cie-
pielowie – 67 650,00 zł.

28. O p r a c o w a -
nie projektu 
„Zwiększenie 
św i a d o m o śc i 
i bezpieczeń-
stwa niechro-
nionych uczest-
ników ruchu 
drogowego po-
przez budowę 
miasteczka ru-
chu drogowego 
– 18 000,00 zł,

29. Zakup wraz 
z montażem 
przystanków 
na potrze-
by dowozów 
szkolnych – 14 
000,00 zł

REWOLUCJA W OŚWIACIE
W związku z podjęciem decyzji o wprowadzeniu e- 

dziennika w placówkach oświatowych wchodzących 
w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepie-
lowie i sfinansowaniem tego pomysłu przez Gminę, 
od przyszłego roku idziemy jeszcze dalej w innowacyjność 
w zakresie funkcjono-
wania naszej gminnej 
oświaty. Od nowego roku 
e-dziennik wprowadzony 
będzie również w szko-
le w Bąkowej, natomiast 
we wszystkich szkołach 
wprowadzone zostaną 
nowoczesne rozwiąza-
nia z zakresu nauczania, 
poprzez zakup tabletów 
i tablic interaktywnych. 
Już w tym roku w ramach 
realizowanych przez 
szkoły projektów unij-
nych zakupiliśmy tablice 
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NA LUDOWO I Z PRZYTUPEM W SYCYNIE 
Na zaproszenie Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna, re-

prezentujący naszą gminę zespół ludowy z Wielgiego „Po co 
ci to?” wziął udział w pierwszym spotkaniu „Poznajemy na-
szych sąsiadów”. Ludowa biesiada z zaśpiewem i przytupem 
odbyła się w Zajeździe „Fraszka” w Sycynie. Biesiadę otworzył 
profesor Bednarczyk, który witając przybyłych przedstawił cel 
spotkania, którym było przede wszystkim integrowanie gmin 
wchodzących w skład Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Roz-
wój” w ramach Lokalnej Grupy Działania. Pan profesor wybrał 
na pierwsze spotkanie gminę Ciepielów, doceniając jej wkład 
w rozwój najbliższego regionu. Podczas wydarzenia wystąpili: 
Chór Sycyna, Kapela Stanisława Podsiadłego i Witolda Plu-
ty, reprezentujący naszą gminę zespół, „Po Co Ci To” z Wiel-
giego. O sąsiadującej z Sycyną Gminie Ciepielów, opowiadał 
Wójt Gminy, Artur Szewczyk, który przedstawił uczestnikom 
biesiady charakterystykę gminy Ciepielów ze szczególnym 
uwzględnieniem walorów turystyczno–krajoznawczo– kultu-
ralnych. Następnie swoje przyśpiewki zaprezentował zespół lu-
dowy „Po co ci to?”. Oprócz występów i wystąpień, można było 

Nowości w bibliotece
Drodzy czytelnicy z przyjemnością informujemy, że księgo-

zbiory naszych bibliotek powiększyły się o kolejne bestsellery. 
Książka to przyjaciel każdego człowieka, nigdy nie zawiedzie, 
nie odrzuci, nie wyśmieje. Uczy, bawi, rozwija, często niesie po-
ciechę, pozwala choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości. 
Ile wzruszeń i przeżyć bylibyśmy pozbawieni, gdyby ludzkość 
nie wynalazła książki. W erze komputerów i Internetu, książ-
ka walczy o swoją pozycję. Jednak należy robić wszystko, aby 
rozpowszechniać czytelnictwo. To dzięki czytaniu rozwija się 
nasza wyobraźnia, wrażliwość, pogłębia się nasza wiedza. Nie 
wszyscy wiedzą, że sześć i pół wieku temu w Polsce pojawił 
się „stacjonariusz” czyli osoba, która pełniła zarazem trzy funk-
cje: wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Pod nadzorem uczelni 
organizował on wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie 
ksiąg, wówczas jeszcze rękopiśmiennych. Stąd rok 2014 został 

ogłoszony „Rokiem czytelnika”. Organizacje zrzeszające bi-
bliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy chcą w ten sposób 
uczcić 650 lat działań na rzecz książki. 

W naszych bibliotekach znajdują się bogate zbiory zarów-
no z zakresu literatury pięknej jak i popularnonaukowej. Każdy 
z pewnością bez względu na to co lubi, znajdzie tu interesującą 
dla siebie lekturę. W 2014 roku Gminna Bibliotek Publiczna 
w Ciepielowie otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dotację w ramach Programu Biblioteki Narodo-
wej: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”- Priorytet 1. 
Przyznana kwota wynosiła 6 tys. zł. Nowości książkowe zostały 
zakupione także z funduszy przyznanych przez Urząd Gminy w 
kwocie 5 tys. zł. Zachęcamy czytelników, tych stałych i nowych 
do odwiedzania naszych bibliotek i skorzystania z oferty no-
wości wydawniczych, poniżej prezentujemy kilka egzemplarzy 
godnych przeczytania. Zapraszamy !

Renata Gołębiowska – Ambrozik

skosztować regionalnych potraw, a także potańczyć i zaśpiewać 
w rytm ludowych melodii.
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WYSTAWA KONI ZIMNOKRWISTYCH
W dniu 23 września w Kozienicach odbyła się 54 wystawa-

-sprzedaż ogierów rasy polski koń zimnokrwisty zorgani zowana 
przez Radomski Oddział Wojewódzkiego Związku Hodowców 
Koni w Warszawie. Po raz pierwszy na arenę prezentacji oraz 
hodowlanej rywalizacji potężnych ogierów zimnokrwistych 
wybrano słynącą końmi pełnej krwi angielskiej Stadninę Koni 
w Kozienicach. Dzięki uprzejmości gospodarzy tego wspaniałe-

go obiektu oraz biorąc pod uwagę doskonałe wyniki hodowlane 
osiągane na imprezach rangi regionalnej i ogólnopolskiej przez 
członków Powiatowego Koła Hodowców Koni w Kozienicach, 
jak również uwzględniając wielką życzliwość i pomoc oka-
zywaną przez lokalne władze, WZHK-Oddział Radom podjął 
właściwą decyzję o usytuowaniu tej wystawy w tak dogodnym 
miejscu. Patronat honorowy nad wystawą sprawowali między 
innymi: Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda 
Mazowiecki. W wystawie uczestniczyli hodowcy z regionu ra-
domskiego, którzy licznie przybyłej w sobotnie przedpołudnie 
publiczności zaprezentowali stawkę 35 młodych, 2,5 letnich 
ogierów przeznaczonych do sprzedaży zarówno w systemie 
kredytowym z udziałem środków z Funduszu Postępu Biolo-
gicznego, jak i w obro cie gotówkowym. Hodowców z gminy 
Ciepielów, reprezentował młody rolnik z Kałkowa pan Mariusz 
Szczodry, który zaprezentował podczas wystawy konia ze swo-
jego gospodarstwa. Pan Mariusz prowadzi hodowlę 27 koni 
i czternastu byków na ponad 50 hektarowym gospodarstwie. 
Wystawcy najlepszych ogierów zostali uhonorowani okolicz-
nościowymi pucharami i upominkami, natomiast wszyscy wła-
ściciele prezentowanych ogierów otrzymali liczne nagrody rze-
czowe, które wręczali przedstawiciele instytucji wspierających 
i sponsorujących wystawę. Tradycyjnie rolnik reprezentujący 
naszą gminę, uhonorowany został przez wójta dyplomem i sta-
tuetką za promowanie gminy Ciepielów. Dodatkową atrakcją 
towarzyszącą wystawie-sprzedaży był pokaz koni pełnej krwi 
angielskiej zorganizowany przez Stadninę Koni Kozienice. Po-

dziwiać można było zarówno ogiery czołowe, dosko-
nałe klacze jak i tegoroczny przychówek. Po uro-
czystym podsumowaniu wystawy przystąpiono do 
realizacji trans akcji kupna-sprzedaży, w efekcie cze-
go blisko połowa z przedstawionych ogierów zmieni-
ła właścicieli, zasilając ośrodki hodowlane zarówno 
w regionie radomskim jak też w województwach: 
łódzkim, świętokrzyskim, małopol skim i podkarpac-
kim.

Konie zimnokrwiste – konie silne i masywne, 
odróżniające się od gorącokrwistych temperamen-
tem i budową. Są zazwyczaj spokojniejsze, mniej ru-
chliwe i potężniejsze. Są to konie robocze, używane 
między innymi do prac rolniczych i transportowych, 
jako konie pociągowe. Zazwyczaj pracują w stępie. 
Konie zimnokrwiste hoduje się bez udziału krwi koni 
gorącokrwistych lub z bardzo małym jej udziałem. 
Niektóre rasy, plasujące się na pograniczu koni zim-
nokrwistych i kuców, mają cechy obu typów.

Barbara Gębka
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Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś
Dnia 24 października 2014 r., w scenerii przedstawiającej 

wnętrze wiejskiej chaty, 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: Małgorza-
ta Rusinowska i Ewa Sulima. Honorowy patronat nad przeglą-
dem sprawował Wójt Gminy Ciepielów - pan Artur Szewczyk. 
Punktualnie o godz. 9.00 uroczystego otwarcia dokonała pani 
Dyrektor Elżbieta Giemza, która powitała wszystkich zapro-
szonych gości, nauczycieli i uczniów oraz przybliżyła zgroma-
dzonym cele uroczystości. Łącznie do przeglądu przystąpiło 
108 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 (sier-
pień – październik). Ich 
poznanie i kultywowa-
nie stanowi podstawę 
utrzymania własnej 
tożsamości regionalnej 
oraz wpływa pozytyw-
nie na budowanie więzi rodzinnych między starszym i młod-
szym pokoleniem. W kategorii klas młodszych, jako pierwsi 
wystąpili uczniowie z klasy II i III PSP w Bąkowej, przedsta-
wiając „Wykopki”. Następnie zaprezentowali się uczniowie 
klas IIa i IIb z PSP w Ciepielowie w scence pt. „Jarzynki Bab-
ci Balbinki”. W kategorii klas starszych wystąpili uczniowie 
kl. IVa z PSP w Ciepielowie, ukazując dawny zwyczaj darcia 
pierza, uczniowie kl. IV-VI z PSP w Bąkowej, prezentując in-
scenizację „Na odpuście w Ciepielowie” oraz uczniowie kl. 
Vb z PSP w Ciepielowie, przedstawiając „Swaty”. Wszystkie 
występujące osoby ubrane były w stroje stylizowane na wzór 
ludowy odpowiadające tematyce widowiska. Ponadto każda 
grupa biorąca udział w przeglądzie uświetniła swój występ tań-

cem lub pieśniami. Po zaprezentowaniu wszystkich wystąpień, 
uczestnicy przeglądu udali się do stołówki szkolnej na słodki 
poczęstunek. O godzinie 12 pan Wójt Artur Szewczyk wręczał 
zespołom puchary i pamiątkowe dyplomy. Pani Dyrektor ZPO 
Elżbieta Giemza podziękowała wszystkim przybyłym gościom 

oraz nauczycielom, którzy kierowali pracami zespo-
łów – p. dyrektor Annie Kozieł, p. Zofii Pastuszce, 
p. Katarzynie Jaworskiej – Pańczyk, p. M. Mordak, 
p. Alinie Niedzieli, p. A. Stępień, p. Mariannie Ziębie, 
p. Urszuli Górskiej, p. M. Kominek oraz pomysłodaw-
czyniom przeglądu. Poprzez realizację celów przeglą-
du uczniowie uczyli się szacunku do tradycji i kultury 
ludowej. Żywo interesowali się swoimi korzeniami, 
poznali dawne zwyczaje naszej małej ojczyzny. Pod-
czas występów posługiwali się gwarą, co dodatkowo 
oddało klimat odległych lat. Cieszymy się, że nasi 
uczniowie chcą sięgać do czasów odległych i prze-

nosić we współczesne realia wszystko to, co jest „zamknięte 
gdzieś w kufrze na strychu”, a co powinno „promieniować, rzu-
cać blaski na życie i zabarwiać je”. 

Ewa Sulima
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Dzień seniora w Bąkowej
23 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Bą-

kowej odbył się Dzień Seniora. Z okazji tego święta uczniowie 
wraz z nauczycielami przygotowali dla gości piękny program 
artystyczny przedstawiający dawne obrzędy naszego regionu. 
Pamiętając o tych pięknych zwyczajach, pamiętajmy także, co 
przez to osiągają nasze dzieci, ucząc się owych tradycji, których 
teraz nikt z młodego pokolenia nie pamięta. Grupę najmłod-
szych uczniów przygotowała pani Zofia Pastuszka i pani Ka-
tarzyna Jaworska – Pańczyk, natomiast starsze klasy pani Dy-
rektor Anna Kozieł. Na uroczystość z najlepszymi życzeniami 
dla Seniorów przybył wójt, Artur Szewczyk, który złożył piękne 

Sztafetowy sukces 
To było zdecydowane i niepodważalne zwycięstwo dziew-

cząt i chłopców z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepie-
lowie. Podczas rozegranych w dniu 15.10.2014r. w Solcu 
nad Wisłą Powiatowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych uczniowie z PSP w Ciepielowie nie mieli sobie 
równych. Zarówno w kat. dziewcząt, jak i w kat. chłopców na-

życzenia dla przybyłych gości, a także obdarował kwiatami Pa-
nią posiadającą siedmioro wnucząt. Uczniowie odśpiewali ju-
bilatom piękne Sto lat przy akompaniamencie przedstawicieli 
zespołu Ludowego z Wielgiego Po co ci to. Były łzy wzruszenia 
i zadumy. Pani Dyrektor i uczniowie złożyli na ręce Pana Wójta 
podziękowania za opiekę nad naszą placówką i wręczyli dyplom 
Przyjaciela szkoły. Po programie artystycznym Seniorzy zostali 
zaproszeni na pyszne ciasto przygotowane przez rodziców oraz 
do wspólnej zabawy tanecznej przy ludowej muzyce. Uroczy-
stość przypomniała uczniom, że ludziom starszym należy się 
największy szacunek i uznanie za trud, jaki wkładają w wycho-
wanie kolejnych pokoleń. Z kolei dla zaproszonych gości była 
to okazja do wzruszeń i miłego spędzenia czasu.

sze drużyny zajęły pierwsze miejsca. Dziewczęta rywalizując 
na dystansie 10 x 800 m osiągnęły nad drugą w klasyfikacji 
sztafetą z Sienna przewagę około 700 m. Podobnie spisali się 
chłopcy, którzy na dystansie 10 x 1000 m wyprzedzili drugą na 
mecie drużynę z Lipska o około 300 m. Nasze zawodniczki i za-
wodnicy objęli prowadzenie już na pierwszych zmianach i nie 
oddali go do końca rywalizacji stopniowo powiększając swoją 
przewagę. Sztafeta dziewcząt wystąpiła w następującym skła-

dzie: Główka Małgorzata, 
Rusinowska Julita, Ciecie-
ląg Klaudia, Siepietowska 
Kinga, Kwiecień Katarzyna, 
Rusin Aleksandra, Patyk Pa-
trycja, Wnuk Ilona, Bednar-
czyk Patrycja i Sumigowska 
Dominika. Sztafetę chłop-
ców reprezentowali: Norow-
ski Eryk, Kruszewski Patryk, 
Leszczyk Piotr, Nachyła Da-
wid, Sumigowski Przemy-
sław, Mężyk Dominik, Ha-
merski Karol, Łaski Patryk, 
Heda Dawid, Korczak Nor-
bert oraz rezerwowy Starzyk 
Bartłomiej. W Powiatowych 
Zawodach w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych brały 
udział drużyny z PSP z: Cie-
pielowa, Lipska, Pawłowic, 
Sienna i Solca. Opiekunem 
drużyn z Ciepielowa pod-
czas zawodów był nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
p. Zbigniew Opalski.
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Gimnzjaliści w Centrum Nauki Kkopernik
W czwartek 25 września 

2014 roku w wyjeździe edu-
kacyjno – dydaktycznym do 
Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie wzięło udział 
60 uczniów Publicznego Gim-
nazjum w Ciepielowie, którzy 
uczestniczą w zajęciach dy-
daktyczno – wyrównawczych 

realizowanych w ramach projektu „W nauce sukces” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głów-
nym celem wyjazdu było wzbogacenie zainteresowania uczniów 
różnymi dziedzinami nauk, rozwijanie ich pasji badawczej oraz 
poszerzanie wiedzy astronomicznej poprzez udział w pokazie 
zorganizowanym w planetarium. Pobyt w tym nietypowym i fa-
scynującym miejscu rozpoczął się o godzinie 11.30. Uczniowie 
najpierw udali się do Planetarium na seans „Galileusz – potęga 
teleskopu”. Teleskop to niezwykłe urządzenie, które umożliwia 
nie tylko obserwacje odległych gwiazd czy galaktyk, ale rów-
nież odkrywanie przeszłości Wszechświata. Pierwszym, który 
je wykorzystał, był właśnie Galileusz. Podczas seansu młodzież 
zobaczyła, jak Włoch wykazał, że kopernikańska teorie helio-
centryczna jest prawdziwa. Uczniowie obejrzeli piękne zdjęcia 
wysyłane przez teleskopy znajdujące się zarówno na Ziemi jak 
i w kosmosie. Następnie, podzieleni na mniejsze grupy, udali 
się na oglądanie wystaw stałych mieszczących się w tym no-
woczesnym centrum eksperymentowania. W Centrum Nauki 
Kopernik czekało na nich ponad 450 interaktywnych obiektów. 
Uczniowie poprzez fascynującą zabawę poznawali wynalazki, 
które zmieniały świat, odkrywali emocje, myśli i uczucia, które 
decydują o tym, jak postrzegamy siebie i innych. Badali, co kry-
je kosmos. W dziale o człowieku i środowisku sprawdzali, jak 
działają nasze ciała i jaka jest nasza sprawność. Wszystkie eks-
ponaty i instalacje można było sprawdzić samemu, co sprawiło 
wszystkim największą frajdę. Wychowankowie, wykorzystując 
wszystkie zmysły, mogli w prosty sposób odkryć ciekawostki 
ze świata przyrody. Poprzez zabawę i wykonywane doświad-
czenia mieli możliwość przyglądania się wynalazkom, które 
zmieniają świat. Ogromne wrażenie na całej grupie zrobił teatr 
robotyczny i nowoczesna adaptacja „Bajek robotów” Stanisła-

wa Lema. Na pewno taki rodzaj sztuki, gdzie aktorami są tylko 
i wyłącznie roboty, długo pozostanie w pamięci młodych od-
biorców. Zwiedzanie zakończyło się o godzinie 16.00. W dro-
dze powrotnej gimnazjaliści udali się na zorganizowany posi-
łek. Zmęczeni, ale zadowoleni ok godz. 21.00 zostali odebrani 
z placu szkolnego przez swoich rodziców. W opinii uczniów 
wyjazd był udany, pozwolił w gronie szkolnych przyjaciół zgłę-
bić tajniki wielu dziedzin nauki, a dzięki wizycie w planetarium 
poszerzyć również wiedzę z zakresu astronomii. Wycieczka 
zorganizowana była w ramach projektu „W nauce sukces” i fi-
nansowana w całości przez fundusze unijne. Uczniowie uczest-
niczyli w niej bezpłatnie. 

Aneta Rozwadowska
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Nie życie, lecz zdrowie jest życiem
W dniu 14 września 2014 roku zmarł pan 

doktor Władysław Burakowski, wieloletni le-
karz i kierownik Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie. 
W czasie ceremonii pogrzebowej, która odby-
ła się 17 września w Ciepielowie, w ostatnim 
pożegnaniu, wójt gminy w Ciepielowie Artur 
Szewczyk, powiedział: Szanowni Państwo, 
droga pogrążona w smutku i bólu rodzino! 
Przypadł mi dzisiaj w udziale smutny obowią-
zek pożegnania w imieniu Całej Naszej Gmi-
ny śp. Doktora Władysław Burakowskiego – 
mądrego i dobrego człowieka. Długoletniego 
lekarza, Kierownika Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie. Niezbadane 
wyroki Opatrzności Bożej sprawiły, że w sile wieku, w pełni 
jeszcze sił, nadszedł dla Niego czas zakończenia ziemskiej wę-
drówki. Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do 
zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, 
które łączyły nas ze śp. Doktorem Burakowskim. A było ich 
przecież bardzo dużo i trudno byłoby je wszystkie w tej chwili 
wymienić. Doktor Władysław Burakowski urodził się 23 wrze-
śnia 1943 roku w Bobrowcu. W 1967 roku ukończył Wyższą 
Akademię Medyczną w Warszawie. Bezpośrednio po uzyska-
niu dyplomu lekarza, podjął z dniem 1 września 1967 roku pra-
cę na stanowisku lekarza w Przychodni Rejonowej w Lipsku, 
następnie od 7 sierpnia 1968 roku rozpoczął pracę jako lekarz 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ciepielowie. Od 1 paździer-
nika 1972 roku pełnił funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Ciepielowie. Po przekształceniu Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
w wyniku przeprowadzonego konkursu, ówczesny Zarząd Gmi-
ny z dniem 1 stycznia 2000 roku powierzył doktorowi funk-
cję Kierownika SPZOZ w Ciepielowie na okres czterech lat. 
Już śp. Wójt Bogdan Czapla, przedłużył sprawowanie funkcji 
kierowniczych do maja 2005 roku, następnie już moją decyzją 
bez przeprowadzania konkursu powierzyłem Panu doktorowi 
stanowisko kierownika na okres sześciu lat tj. do 2011 roku. 
Śp. Pan doktor postanowił, że z dniem 31 października 2008 
skróci kadencję i odejdzie na emeryturę. Jego praca zawodowa 
związana z Ciepielowem to 40 lat, a łączna praca zawodowa, 

bo po przejściu na emeryturę dalej leczył na-
szych mieszkańców, to ponad 47 lat czynnej 
pracy zawodowej, a przecież miał tylko 71 lat. 
W swojej pracy lekarskiej rzetelny i bardzo 
kompetentny. W 1979 roku uzyskał I stopień 
specjalizacji w zakresie medycyny ogólnej, 
a 1984 roku uzyskał II stopień specjalizacji 
lekarskiej. Nam wszystkim dał się poznać 
jako wspaniały lekarz, odznaczający się du-
żym zaangażowaniem i poświęceniem dla 
dobra pacjenta. Cechowała go wysoka etyka 
zawodowa, duża odpowiedzialność i zdyscy-
plinowanie. Jako Kierownik SPZOZ, w kon-
taktach ze mną, bowiem przez ostatnie cztery 
lata przed przejściem na zasłużoną emeryturę, 
byłem bezpośrednim zwierzchnikiem śp. Pana 
doktora Władysława Burakowskiego, – Zapa-

miętałem go jako osobę z bardzo dużymi zdolnościami organiza-
cyjnymi, umiejętnością kierowania podległym mu personelem. 
Dlatego też, uznając, że jest najwłaściwszą osobą do zarządza-
nia SPZOZ-em powierzyłem mu zarządzanie naszymi placów-
kami zdrowia bez konkursu. Był bardzo stanowczy, słowo: tak 
to zawsze znaczyło tak, a jak się z czymś nie zgadzał w zakresie 
zrządzania SPZOZ – em to umiał powiedzieć nie i skutecznie 
bronił swojego stanowiska. Niemalże każdą rozmowę kończył 
mądrą sentencją rzymską związaną z medycyną. Jedną z wie-
lu, które zapamiętałem była sentencja: Non vivere, sed valere 
vita – nie życie, lecz zdrowie jest życiem. Zdrowi, zdrowie jest 
najważniejsze. Jeżeli jest zdrowie to jest i życie. Drogi Panie 
doktorze, żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale i z chrześcijań-
ską nadzieją, że dobry i miłosierny Bóg, u którego „dobre czy-
ny człowieka idą za nim poza granicę życia”, przyjmie Cię do 
wiecznego Królestwa obdarzając wiekuistą nagrodą. Nad Twoją 
trumną pochyla się dzisiaj cała Gmina Ciepielów. Wszyscy Twoi 
Pacjenci, a było ich przez te ponad 40 lat bardzo wielu. Nad 
Twoją trumną pochyla się cały personel gminnych ośrodków 
zdrowia, pracownicy, pielęgniarki, lekarze na czele z obecnym 
kierownikiem SPZOZ w Ciepielowie panem doktorem Tade-
uszem Rybusem. Niech nasza symboliczna dzisiaj tu obecność, 
będzie naszym pożegnaniem z Tobą, a jednocześnie podzięko-
waniem, za Twoją pracę, zaangażowanie w sprawy zdrowia Na-
szej Gminy i Twoją obecność wśród nas, która ufam głęboko, 
nie kończy się tym fizycznym rozstaniem, a pamięć duchowa 
i modlitewna pozostanie nadal między nami, aż do spotkania 

w wieczności. Drogiej 
Małżonce, Dzieciom, 
Rodzinie Zmarłego, 
a także wszystkim osie-
roconym mieszkańcom 
pacjentom doktora Bu-
rakowskiego w imieniu 
własnym a także jako 
wójt gminy Ciepielów 
w imieniu całej naszej 
gminy składam serdecz-
ne wyrazy współczucia. 
Drogi Panie doktorze, 
zawsze pozostaniesz 
w naszej pamięci, w na-
szych myślach, w na-
szych sercach. Spoczy-
waj w pokoju!
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Mój Pierwszy Konkurs 
W Lipskim Centrum Kultury 16 października 2014r. odbył 

się X Konkurs Recytatorski pod hasłem „ Mój Pierwszy Kon-
kurs Recytatorski”. Celem konkursu jest prezentacja poezji 
wśród dzieci, rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę sło-
wa i recytacja wiersza przed szeroką publicznością. Konkurs 
rozpoczęła dyrektor LCK p. Izabela Ronduda zachęcając dzie-
ci do zaprezentowania przygotowanych wierszy przez małych 
uczestników. Do konkursu przystąpiło łącznie 56 wykonawców 
w dwóch kategoriach wiekowych. Publiczną Szkołę Podsta-
wową im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie reprezentowa-
ło sześcioro dzieci. W kategorii dzieci cztero- i pięciolatków 
wystąpiły - Zuzanna Oleś z wierszem „Bosa osa” i Natalia 
Wrzochal z wierszem „Jesień”. Dziewczynki otrzymały dyplo-
my i nagrody książkowe. W kolejnej kategorii wystąpiły dzie-
ci sześcio- i siedmioletnie. Paweł Rybak zaprezentował wiersz 
pt. „Leń”, Katarzyna Narożnik wiersz pt. „Spóźniony słowik”, 
a Oliwia Mordak i Julia Leszczyk wyrecytowały wiersz „Świa-

Wernisaż w Radomiu
Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie 

dnia 10 października 2014 roku wzięli udział w wernisażu zorga-
nizowanym przez Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu. Zgro-
madzili się na nim wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie 
w ramach konkursu plastycznego pt. „Moje inspiracje twórczo-
ścią Jacka Malczewskiego” pod patronatem Burmistrza Zwo-
lenia. Konkurs był zorganizowany przez absolwentkę Szkoły 
Plastycznej. W jury była pani Dyrektor Zespołu Szkół Plastycz-
nych i Profesorowie z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: Aleksandra Góralska 
uczennica klasy VIb zdobyła I miejsce i otrzymała piękną książkę 
o Jacku Malczewskim oraz duży zestaw przyborów do rysowania 
i malowania. Natomiast wyróżnienie zdobyła Magdalena Wabik 
uczennica klasy Vb i otrzymała nieco mniejszy zestaw do ryso-
wania i malowania. Uczniowie byli przygotowani przez Małgo-
rzatę Kominek nauczycielkę plastyki w PSP w Ciepielo wie.

Konkurs z LGD
5 września 2014 roku odbyło się 

rozstrzygnięcie konkursu plastyczne-
go pt. „Z czym kojarzy mi się moja 
gmina”. Konkurs skierowany był do 
najmłodszych mieszkańców obsza-
ru działania LGD Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”, w skład 
którego wchodzi nasza gmina. Na 
konkurs nadesłano aż 138 prac. Ce-
lem konkursu była promocja piękna 
krajobrazu obszaru LGD Stowa-
rzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, 

aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania 
i poznawania bogactwa własnej okolicy, ukazanie piękna i róż-
norodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru 
Lokalnej Grupy Działania, tj. obszaru gmin: Ciepielów, Gózd, 
Iłża, Jastrzębia, Jedlnia - Letnisko, Kazanów, Pionki, Policz-
na, Przyłęk, Tczów, Zwoleń. Ponadto rozwijanie wśród dzieci 
i młodzieży zainteresowań przyrodą i historią ich najbliższego 
otoczenia, a także rozszerzenie wiedzy na temat obszaru LGD. 
Jury miało bardzo ciężkie zadanie, gdyż prace były niezwykle 

towa krowa”. Tytuł laureata zdobyła Julia Leszczyk, zaś wyróż-
nienia otrzymały: Oliwia Mordak i Katarzyna Narożnik. Dzie-
ci otrzymały dyplomy i nagrody książkowe z poezją polską. 
Na zakończenie konkursu przewodniczący jury życzył wszyst-
kim uczestnikom osiągania dalszych sukcesów i podkreślił wy-
jątkowo wysoki poziom prezentowanych wierszy.

pomysłowe i pięknie opracowane. Ostatecznie prace oceniono 
pod kątem zastosowanej techniki, pomysłowości, kreatywno-
ści i oryginalności. W pierwszej kategorii wiekowej pierwsze 
miejsce uzyskała Julia Leszczyk reprezentująca nasza gminę. 
Natomiast wyróżnienia otrzymali Michał Choroś, Jakub Sulima 
i Katarzyna Zając. W drugiej kategorii, drugie miejsce w kon-
kursie zajęła Partycja Kowalska uczennica klasy VIa, wyróż-
niono również pracę Dominika Mężyka.

Małgorzata Kominek
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Małżeństwa na medal, 50 lat temu ślub wzięli…
50 lat temu na ślubnym kobiercu stanęło na pewno wiele 

par. Składały sobie przysięgę małżeńską, miały wiele planów 
i nadziei. Do dziś pamiętają słowa z 1. Listu do Koryntian: „Mi-
łość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szu-
ka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie 
cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada na-
dzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje…” Czas 
jednak mija szybko i zmienia wiele, chociaż pewnie w pamię-
ci każdego krążą tamte wspomnienia. W życiu bywało różnie, 
czasami łatwiej, innym razem trudniej. I jak mówił ks. J. Twar-
dowski na temat małżeństwa „Najpiękniejszy uśmiech ma ten, 
kto umiał przebrnąć przez to, co w życiu trudne.” Kilkadziesiąt 
lat temu, w 1964 roku, rozpoczęli budowę ścian tej niezwykłej 
budowli, jaką jest małżeństwo – rodzina. Wiatr problemów cza-
sami wywracał do góry nogami ich plany, postanowienia, ale 
nie zrobił krzywdy, nie zburzył budowanych gmachów …”

Po 50 latach niedzielne popołudnie 26 października 2014 
roku w gościnnych progach Publicznego Gimnazjum w Cie-
pielowie zgromadziło się bardzo wielu mieszkańców naszej 
gminy. W niezwykle uroczystej oprawie 14 par żyjących na te-
renie gminy Ciepielów świętowało jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego „Złote Gody”. W tym wyjątkowym wydarzeniu 
małżonkom towarzyszyli znamienici goście na czele z Wójtem 
Gminy Ciepielów Arturem Szewczykiem, Przewodniczącym 
Rady Gminy Waldemarem Czaplą, Wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy Witoldem Chojakiem oraz Kierownikiem Urząd 
Stanu Cywilnego w Ciepielowie Barbarą Rojecką-Kostyra. 
Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk powitał zgromadzo-
nych gości i zwrócił się do Szanownych Jubilatów z serdecz-
nymi gratulacjami za chlubne przeżycie w związku małżeńskim 

długiej drogi życia. Mówił, iż rocznica ślubu to szczególna oka-
zja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co ”Złotym Pa-
rom” udało się osiągnąć w ciągu wspólnego życia. Wójt Gminy 
zwrócił uwagę, że te wspólne 50 lat to wzór i piękny przykład 
dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Na-
stępnie w imieniu własnym oraz jako gospodarz gminy w imie-
niu mieszkańców Gminy Ciepielów przekazał wszystkim Ju-
bilatom życzenia na dalsze lata życia. Wszelkiej pomyślności, 
pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków oraz doczekania w do-
statku i zdrowiu Diamentowych Godów. Wójt życzył Jubilatom 
wzajemnego zrozumienia i miłości, bo tylko „Ludzie, którzy 
się kochają z całego serca, nigdy się nie starzeją”. Następnie 
ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński życzył drogim jubila-
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tom, aby jesień życia była najwspanialszym okresem ich życia. 
Chociaż na niebie życia Jubilatów nie zawsze świeciło słońce, 
bywały chmury cierpień, chorób, to są razem i by tak pozosta-
ło jak najdłużej. By małżonkowie otaczani byli opieką i troską 
wszystkich, przede wszystkim rodzin. By ten pięćdziesięciolet-
ni trud był nagrodzony wielką miłością rodziny, dzieci, wnucząt 
i prawnucząt. By Matka Boska otaczała ich opieką i pozwoliła 
w zdrowiu cieszyć się życiem, z dala od codziennych trosk, po-
śród wzajemnej miłości. Wójt Gminy dokonał aktu dekoracji 

medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – specjalnym 
odznaczeniem nadanym przez Prezydenta RP i wręczył stosow-
ne legitymacje. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani dyploma-
mi oraz pamiątkowymi statuetkami ufundowanymi przez gminę 
Ciepielów. Do życzeń pana Wójta dołączyli się, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Ciepielów oraz Wiceprzewodniczący, a także 
ks. Stanisław Sławiński, który wręczył każdej parze upominek. 
W 1964 roku stanęli na ślubnym kobiercu, w bieżącym roku ob-
chodzą 50-lecie wspólnego życia. Marianna i Tadeusz Choroś 
(Łaziska), Marianna i Marian Dobroń (Rekówka), Janina i Hen-
ryk Góraj (Bąkowa), Elżbieta i Marian Jamka (Podgórze), Ma-
rianna i Stanisław Kaczmarscy (Antoniów), Genowefa i Witalis 
Koniusz (Wielgie), Henryka i Marian Kornak(Łaziska), Apolo-
nia i Stanisław Kornak (Rekówka), Marianna i Marian Kosiór 
(Stare Gardzienice), Bogusława i Józef Markowscy (Podgórze), 
Bronisława i Eugeniusz Nogieć (Anusin), Marianna i Zdzisław 
Opalscy (Ciepielów), Marianna i Józef Rozwadowscy (Czar-
noals), Marianna i Piotr Sulima(Marianki). Odznaczenie jest 
skromną formą podziękowania, bo żadne słowa ani medal nie 
wystarczą, by podziękować za to wszystko, co przez te wspól-
ne 50 lat życia Bohaterowie Dzisiejszej Uroczystości stworzyli 
jako małżeństwo i jako rodzina. Jest potwierdzeniem, że wy-
brana przez Nich wspólna wędrówka była właściwa. Wszyscy 
jubilaci przyjmowali wyróżnienia i niespodzianki z radością 
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i głębokim wzruszeniem, a całości dopełniły życzenia zdrowia 
oraz kolejnych wspólnych lat życia. W imieniu swoim i pozo-
stałych jubilatów Pani Henryka Kornak podziękowała Wójtowi 
wraz z przedstawicielami naszej gminy, a także Dyrekcji ZPO 
w Ciepielowie za zaproszenie na uroczystość oraz za jej zorga-
nizowanie. Jubilaci wyrazili swą wdzięczność za to, że w tak 
podniosłej atmosferze przeżywali swój „złoty” dzień. Na koniec 
tej części uroczystości Wójt zaprosił wszystkich Jubilatów i go-
ści do pamiątkowego zdjęcia.

Po tych akcentach uroczystość uświetnił występ uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie pod kierunkiem Małgorza-

ty Kominek, którzy bukietem piosenek umilili wszystkim obec-
nym na uroczystości ten wyjątkowy – „złoty” dzień. Słowa pio-
senki Krystyny Giżowskiej „Lepiej być razem, niż dużo mieć” 
sprawiły, iż w niejednym oku zakręciła się łza radości, że jest im 
dane być tutaj razem. 
Zaś wspaniałe i emo-
cjonujące występy 
solistek Zofii Gran-
dos i Patrycji Fabi-
szewskiej wzruszyły 
słuchających, ich cu-
downe barwy głosów 
wydobywały wiele 
westchnień z głębi 
serca płynących. Wy-
stęp chóru zakończyło 
wspólne odśpiewanie 
gromkiego „Sto lat” 
dla Złotych Jubilatów. 
W dalszej części spo-
tkania wystąpił go-
spodarz naszej gminy, 
gdyż spotkanie obej-

mowało również obchody Gminnego Dnia Seniora. Pan Wójt 
skierował słowa do najstarszych mieszkańców naszego terenu, 
którzy uświadamiają nam, że jesień życia może być piękna. Oni 
są dla nas wzorcami do naśladowania, swą postawą, zaangażo-
waniem oraz optymizmem uczą nas i wychowują, zachęcają do 
działania. Zasługują na słowa uznania oraz szacunku za pracę 
i życiową mądrość. Przemawiający życzył Seniorom przede 
wszystkim zdrowia, aby ich dalsze lata wypełniały radość, 
wdzięczność i szacunek. Wójt Gminy zwrócił się do Seniorów, 
również tymi słowami: „Dla nas jesteście wyjątkowi i bardzo, 
bardzo potrzebni”. Następnie gospodarz naszej Małej Ojczy-

zny, poinformował wszystkich zgromadzonych, że z dniem 
31 sierpnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy „Pra-
wo o ruchu drogowym”. Według nowych przepisów, każdy 
poruszający się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu 

będzie musiał mieć 
przynajmniej jeden 
element odblaskowy, 
który będzie widocz-
ny dla pozostałych 
uczestników ruchu 
drogowego. Do tej 
pory taki przepis obo-
wiązywał tylko dzieci 
i młodzież poniżej 15 
roku życia. Noweli-
zacja ustawy „Prawo 
o ruchu drogowym” 
nakłada obowiązek 
posiadania odblasków 
na wszystkich pie-
szych i rowerzystów 
niezależnie od ich 
wieku. Nasza Gmi-
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na przystąpiła do akcji „Zabłyśnij na drodze” organizowanej 
przez Mazowiecką Komendę Policji i po dzisiejszym spotkaniu 
każdy jego uczestnik otrzyma odblaskowy breloczek i jest zo-
bowiązany go nosić zgodnie z przepisami. W dalszej kolejności 
wystąpiła wicedyrektor Małgorzata Rusinowska i swe słowa 
skierowała do Wójta Gminy, który od wielu lat obejmuje patro-
nat nad licznymi konkursami, funduje nagrody i wręcza pucha-
ry, medale naszym uczniom. Przemawiająca zwróciła uwagę, iż 
gospodarz gminy zabiega o rozwój bazy lokalowej naszej pla-
cówki oraz o zagospodarowanie terenu wokół, stara 
się o realizację planów termomodernizacji budynku 
oraz budowę nowoczesnej sali gimnastycznej, tak 
niezbędnej dla uczniów szkoły podstawowej. Pani 
Rusinowska podkreśliła, że nasi wychowankowie 
zawdzięczają Panu Wójtowi uczestnictwo w unij-
nych projektach edukacyjnych. Dzisiaj dzieci z na-
szej szkoły przyznają Panu Arturowi Szewczykowi 
Medal Wdzięczności, na którym widnieje motto na-
szej szkoły „Żyję godnie i uczciwie. Szanuję siebie 
i drugiego człowieka. Jestem dumny z mojego po-
chodzenia...”, jest ono także życiowym drogowska-
zem dla władającego naszą Małą Ojczyzną. Uczen-

nice Natalia Kunwa i Emilia Kaca w imieniu społeczności 
uczniowskiej wyraziły wdzięczność za okazywaną życzliwość 
i troskę, za przychylność oraz hojność podczas konkursów i in-
nych szkolnych uroczystości. Następnie wręczyły okazjonalny 
medal z wizerunkiem szkoły. Trzecim równie ważnym ele-
mentem niedzielnego spotkania była Gala Finałowa Gminnego 
Przeglądu Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi 
ciepielowskiej dawniej i dziś”. Uczniowie szkoły podstawowej 
przygotowali dla Dostojnych Jubilatów i Seniorów upominki 
w postaci przedstawień ukazujących dawne zwyczaje. Dzieci 
z klas drugich przygotowani przez Marionatę Mordak i Alinę 
Niedzielę wystąpiły w przedstawieniu „Warzywa babci Bal-
binki” ukazały jesienny zwyczaj zbioru warzyw i napełniania 
spiżarni. Słowa babci Balbinki „Bolu plecy, bolu” wyrażające 
duże ubolewanie wywoływały śmiech wśród publiczności. Na-
stępnie na scenie gościli uczniowie klasy IV a przygotowani 
przez Agnieszkę Stępień i Małgorzatę Kominek z inscenizacją 
„Darcie pierza”. Gwarowy język oraz opowieści towarzyszące 
spotkaniom kobiet podczas skubania piór wprowadziły rozba-
wienie wśród widowni. Jako kolejni przed publicznością wystą-
pili uczniowie klasy Vb pod kierunkiem Marianny Zięby i Ur-
szuli Górskiej, ukazali dawne swaty. Prezentowane przyśpiewki 
ludowe sprawiły, iż seniorzy nucili razem z aktorami i chętnie 
ruszyliby w tany na planowanym weselichu. 

Na scenie znajdowały się licznie zgromadzone sprzęty, któ-
re były obecne w domach naszych babć i dziadków, mali akto-
rzy używali języka gwarowego oraz prezentowali się w strojach 

ludowych. Dzieci wykazały się wielkim talentem 
scenicznym, ich swoboda gry, piękne deklamacje 
ujmowały widownię. Wiele osób podkreślało, „że 
oglądając występy poczuli się jak w prawdziwym 
teatrze”. Podczas inscenizacji wystąpili soliści: Iza-
bela Górska, Emilia Kaca, Natalia Korczak, Monika 
Szewczyk oraz Bartłomiej Starzyk ich przepiękny, 
czysty śpiew wzruszał i porywał, wiele osób spo-
śród widowni nuciło i falowało w rytm płynących 
melodii. Dzięki ukazywanym treściom seniorzy 
wrócili wspomnieniami do lat młodości, może 
swoich swatów, wieczorów spędzanych na darciu 
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pierza, poczuli atmosferę i urok, tych zapomnianych, a wcale 
nie tak odległych czasów. Występy nagradzane były gromkimi 
brawami i dały wiele radości oglądającym. Zaś to, że babcie 
i dziadkowie widzieli swoje wnuki na scenie, jak podsumował 

gospodarz dzisiejszego spotkania „było bezcenne”. Zakończe-
niem uroczystości był słodki poczęstunek dla Złotych Jubila-
tów, Seniorów oraz wszystkich przybyłych gości. Były opowie-
ści, wspomnienia, wzruszenia… i życzenia spotkania z okazji 
szmaragdowej rocznicy dzisiejszych Jubilatów. Przybyli goście 
byli bardzo zadowoleni i wyrażali słowa uznania dla organiza-
torów. Cieszyli się, że byli świadkami tak podniosłych chwil 
Jubilatów oraz podziwiali debiuty sceniczne dzieci. Z wielkim 
przekonaniem i nadzieją w głosie deklarowali swój udział w ko-
lejnych takich spotkaniach. 

Agnieszka Stępień
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W fabryce broni z nauką w sukces
W sobotę 25 października 

w ramach działań Szkolnego 
Ośrodka Kariery grupa gimnazja-
listów wzięła udział w wyjeździe 
o charakterze edukacyjno–dydak-
tycznym do radomskiej Fabryki 
Broni „Łucznik”. Celem wyjazdu 
było zwiedzanie Fabryki Broni, 

prezentacja najnowocześniejszej w Europie linii produkcyjnej 
a także zapoznanie uczniów z wybranymi stanowiskami pracy. 
Jest to zakład pracy w którym obowiązują wysokie standardy 
bezpieczeństwa i ochrony tajemnicy technologicznej. Na tere-
nie fabryki obowiązuje całkowity zakaz fotografowania. Zwie-
dzanie przez uczniów tego wyjątkowego zakładu było możliwe 
tylko w ramach Dni Otwartych Fabryki Broni. Nasi uczniowie 
mogli uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, bowiem po 
raz pierwszy w przeszło 90-let-
niej historii radomska Fabryka 
Broni otworzyła dla zwiedza-
jących swoje podwoje. Mło-
dzież pod opieką nauczycieli 
i przewodnika, doskonale zna-
jącego fabrykę, miała okazję 
przejść przez udostępnione do 
zwiedzania hale produkcyjne, 
zobaczyć najnowocześniejsze 
maszyny numeryczne służące 
do produkcji elementów meta-
lowych broni ze stopów metali 
i aluminium. „Od podszewki” 
zobaczyli, w jaki sposób odby-
wa się kucie luf do pistoletów 
i karabinów przy wykorzy-
staniu jedynej w Polsce ma-
szyny – tzw. kuźniarki. Żywe 
zainteresowanie wzbudziła 
strzelnica, na której sprawdza 
się rozrzut, skupienie, celność 
i prędkość wylotową broni. 
Następnie uczniowie przeszli na teren tak zwanej strzelnicy 
działaniowej, gdzie testuje się broń działaniowo poprzez doko-
nywanie strzałów do basenu wodnego. Woda, z uwagi na jej 
właściwości fizyczne, w krótkim czasie wytraca prędkość po-
cisku. Będąc w tym miejscu, uczniowie dowiedzieli się o tym, 
że każdy rodzaj broni testuje się pojedynczym, potrójnym 
i ciągłym strzałem przy użyciu 20 naboi. Uczniowie zobaczy-
li skrzynię pancerną (nazywaną przez pracowników „trum-
ną”), do której wkłada się testowane karabiny niewiadomego 

pochodzenia. Będąc w nowoczesnym kompleksie, znaleźli 
się wewnątrz żelbetonowego toru strzeleckiego, wyłożonego 
specjalną wykładziną antyrykoszetową. Na własne oczy zoba-
czyli krytą, 100-metrową strzelnicę wyposażoną dla potrzeb 
produkcji w nowoczesny kulochwyt. Dowiedzieli się również, 
że doskonałym materiałem służącym do wytracania prędkości 
wystrzelonych naboi jest granulat powstały ze zużytych opon 
samochodowych. Widok bunkra strzeleckiego oraz przestrzelo-
nych, papierowych tarcz zrobił na wszystkich nie lada wrażenie. 
Po opuszczeniu hal produkcyjnych i strzelnicy, młodzież udała 
się na plac przed fabryką, gdzie w przygotowanych namiotach 
czekało na nich wiele atrakcji. Jedną z nich była wystawa broni 
historycznej oraz najnowszych modeli produkowanych od pod-
staw przez radomską fabrykę m.in. MSBS (Modułowy System 
Broni Strzeleckiej) i Beryl. Wielu wrażeń dostarczyła możli-
wość zobaczenia sprzętu bojowego, przymierzenia kamizelek 
kuloodpornych, hełmów, kasków. Niejeden uczeń miał jedyną 
i niepowtarzalną okazję znaleźć się w środku kołowego wozu 

bojowego Hipopotam, a w specjalnie przygotowanym i zady-
mionym namiocie obejrzeć sprzęt termowizyjny wykorzysty-
wany w pracy straży pożarnej. Ciekawy pokaz został przygoto-
wany w namiocie policyjnym, gdzie można było obejrzeć pod 
mikroskopem swoje odciski palców. Najwięcej emocji dostar-
czył moment sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich. 
Uczniowie za zgodą swoich prawnych opiekunów i pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów mogli poćwiczyć strzelanie 
z karabinka treningowego – Beryl ASG. Organizatorzy Dni 
Otwartych Fabryki Broni „Łucznik” zadbali o to, by uczniowie 
wyszli z tego miejsca nie tylko bogatsi w wiedzę, ale również 
w pamiątki. Każdy uczeń otrzymał produkty zawierające logo 
radomskiej firmy: kubek, długopis, smycz do kluczy. Młodzież 
opuściła teren fabryki o godzinie 13.00 i udała się na zorganizo-
wany posiłek w „Dworku u Anny” Zmarznięci, ale zadowoleni 
uczniowie około godz. 15.00 zostali odebrani z placu szkolnego 
przez swoich rodziców. Dzięki wyjazdowi młodzież z naszej 
szkoły dowiedziała się, na czym polega specyfika pracy w fa-
bryce broni i jak wygląda proces produkcji na najnowocześniej-
szych liniach produkcyjnych. Wycieczka zorganizowana była 
w ramach projektu „W nauce sukces” i finansowana w całości 
z funduszy unijnych. Uczniowie uczestniczyli w niej bezpłatnie.

Anna Marek
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Ślubujemy!
Jedną z ważniejszych uro-

czystości odbywających się 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Bąkowej jest „ślubo-
wanie i pasowanie na uczniów 
klasy pierwszej”. Uroczystość 
ta miała miejsce 27 paździer-
nika 2014 roku, przygotowała 
i prowadziła ją wychowaw-
czyni – pani Helena Nowot-
nik. Czternastu pierwszaków 
przedstawiło się recytując 
wiersze, tańcząc i śpiewając 
piosenki. Ich występy oglądali 
zaproszeni goście: wójt Artur 
Szewczyk, ksiądz proboszcz 
Leszek Mach, pani Dyrektor 
Anna Kozieł, przedstawiciele Rady Rodziców, Grono Pedago-
giczne, uczniowie szkoły oraz rodzice. Część oficjalną uroczy-
stości stanowiło ślubowanie. Był to niezwykle ważny i podnio-
sły moment. Wszyscy uczniowie powtarzali słowa przysięgi: 
„My pierwszoklasiści ślubujemy uroczyście dbać o dobre imię 
swojej klasy i szkoły. Będziemy pracować nad sobą, aby wyro-
snąć na dobrych ludzi i dobrych Polaków. Będziemy się starać 
dobrze zachowywać i jak najlepiej uczyć się”. Po złożeniu przy-
sięgi nastąpiło pasowanie „symbolicznym ołówkiem” przez 
Panią Dyrektor. Na pamiątkę przyjęcia w poczet uczniów PSP 
w Bąkowej dzieci otrzymały kolorowe dyplomy. Klasa II przy-
gotowała dla pierwszaków krótką część artystyczną i wręczyła 
upominki. Miłą niespodziankę sprawił Pan Wójt, który oprócz 
ciepłych słów podarował pierwszakom śliczne maskotki. Rada 
Rodziców także ufundowała dzieciom prezenty. Po części arty-
stycznej zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek przygo-
towany przez rodziców.

Dzień 28 października 2014 roku był ważnym dniem dla 
najmłodszych klas. Pełne powagi i dumy słowa przyrzeczenia 
złożyli uczniowie klas pierwszych w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Ciepielowie. W tym dniu odbyła się uroczystość 
ślubowania i pasowania na ucznia aż siedemdziesięciu trzech 
pierwszaków. Uroczystość poprowadziły uczennice klasy IVa- 
Emilia i Iza. Dziewczęta powitały zaproszonych gości, dyrekcję 
szkoły, rodziców oraz uczniów klasy Ia, Ib i Ic. Uroczystość 
rozpoczęła się od części artystycznej, w której dzieci miały do 
wykonania kilka zadań. Ich poprawność oceniała specjalnie po-
wołana komisja oraz rodzice. Uczniowie musieli wykazać się 

znajomością przepisów ruchu drogowego, znajomością zasad 
kulturalnego zachowania się w szkole, udowodnić, że potrafią 
przygotować się do lekcji, zaprezentować piosenki oraz insce-
nizację. Poprawne wykonanie zadań dało dzieciom możliwość 
przystąpienia do pasowania na uczniów. Pani dyrektor Elżbie-
ta Giemza oraz panie wicedyrektorki Małgorzata Rusinowska 
i Zofia Kucharska dokonały ceremonii pasowania, do którego 
przystąpiło w tym roku 73 uczniów- sześciolatków i siedmio-
latków. Wychowawczynie – Marta Opalska, Iwona Fijałkow-
ska i Iwona Giemza- wręczyły pamiątkowe dyplomy. Powaga 
i przejęcie widniały na twarzach pierwszoklasistów w czasie 
wypowiadanych słów: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie”. Pierwszoklasi-
ści dostali upominki od samorządu uczniowskiego – piękne, ko-
lorowe linijki wraz z życzeniami – „Mierzcie dokładnie i wyso-
ko...”. Ale to był dopiero początek upominków – niespodzianek. 
Najpierw wójt gminy Artur Szewczyk podarował najmłodszym 
pluszowe misie oraz specjalne trójkąty odblaskowe, następnie 
pan Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla oraz pan 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Witold Chojak przekazali 
pierwszakom ufundowane przez nich dwa wiklinowe kosze peł-
ne czekoladowych cukierków. Wśród prezent były także piłecz-
ki, pamiątkowe kubeczki z logo, znaczki i opaski odblaskowe, 
książeczki o ruchu drogowym, plany lekcji, balony, flamastry, 
długopisy, jak również czekoladki, cukierki i lizaki. Była chwila 
na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. Uroczystość 
zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Pełni wrażeń, w towa-
rzystwie wzruszonych rodziców, dzieci udały się do domów.



19

Nasza Gmina – nr 63 /październik–grudzień 2014/

E-dziennik
E-dziennik (inaczej dziennik elektroniczny lub 

internetowy dziennik lekcyjny) jest to nowoczesna 
forma prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. To no-
woczesne narzędzie kontaktu między nauczycielami a uczniami 
i ich rodzicami. W roku szkolnym 2014/2015 wprowadziliśmy 
w Zespole Placówek Oświatowych w Ciepielowie e-dziennik. 
Dzięki temu rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
mogą korzystać z możliwości śledzenia na bieżąco wyników 
w nauce oraz frekwencji swoich dzieci przez Internet. Dyrekcja 

ZPO wiosną 2014 roku badała zainteresowanie rodziców tym 
nowoczesnym narzędziem kontaktu ze szkołą. Prawie połowa 
rodziców deklarowała chęć korzystania z dziennika elektro-
nicznego. W sierpniu dyrektor i sekretariat ZPO przystąpili do 
wdrażania dziennika elektronicznego. Gdy prace były już na 
ukończeniu nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opłaty za 
dostęp do e-dziennika. Zmienione przepisy, tuż przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego, spowodowały, że szkoła mogła wdrożyć 

Widoczny na drodze
Podczas inauguracji kampanii Mazowieckiej Komendy Po-

licji „Zabłyśnij na drodze” na terenie gminy Ciepielów zapo-
czątkowana została akcja promująca noszenie elementów od-
blaskowych. Akcja ta związana jest ze zmianą 
przepisów ruchu drogowego, które od 31 sierp-
nia wprowadziły konieczność noszenia elemen-
tów odblaskowych przez wszystkich pieszych 
poruszających się po zmroku w terenie nieza-
budowanym. Do tej pory taki obowiązek miały 
jedynie dzieci poniżej 15 roku życia. Policjanci 
i eksperci zgodnie podkreślają, że po zmroku 
pieszego z odblaskiem kierowca zauważy nawet 

pięć razy szybciej niż nieoznaczonego. Osoba poruszająca się 
po zmroku poboczem nieoświetlonej drogi jest praktycznie nie-
widoczna. Kierowca zauważy ją dopiero z odległości 20–30 m. 
Jeśli przyjmiemy, że dopuszczalna prędkość poza obszarem za-
budowanym to 90 km/h, a minimalna droga hamowania przy tej 

prędkości to 90 m – widzimy, że pieszy nie ma 
żadnych szans. Już jeden element odblaskowy 
powoduje, że jest on widoczny ze 150 m, w tej 
sytuacji kierujący ma wystarczająco dużo cza-
su, aby zwolnić, wyhamować i bezpiecznie go 
ominąć. Ponad trzy tysiące elementów odblasko-
wych trafiło do mieszkańców gminy Ciepielów 
rozdawanych przy okazji uroczystości dzieciom, 
młodzieży i osobom starszym.

e-dziennik pod warunkiem, że zapewni rodzicom 
bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego 
(pierwotnie każdy rodzic, który chciał korzystać 
z e-dziennika miał płacić 20 zł). Za zgodą wój-
ta gminy, w budżecie zostały wygospodarowane 

środki finansowe, które pozwoliły na opłacenie usługi i uru-
chomienie dziennika elektronicznego. Bezpłatny dostęp dla 
rodziców do pełnych informacji e-dziennika spowodował, że 
wielu z nich korzysta z tego narzędzia. Duża część rodziców 
już po miesiącu użytkowania przekazywała nam informację, 
że wprowadzenie e-dziennika było bardzo potrzebne i przynosi 

wiele wymiernych korzyści. Łatwiej jest na bieżąco śledzić po-
stępy dziecka w nauce, dopilnować aby uzupełniło braki, a tak-
że dopingować dzieci do systematycznej pracy. Wprowadzenie 
w szkołach e-dzienników ułatwi także pracę nauczycielom. 
Dzienniki elektroniczne umożliwią szybkie przygotowanie się 
do zebrań z rodzicami. Dzięki temu, że wszystkie dane zgro-
madzone są w jednym miejscu, wychowawcy szybko przygotu-
ją informacje, które będą chcieli przedstawić na wywiadówce. 
Także wszelkie statystyki, wyliczenia i podsumowania, doko-
nywane pod koniec każdego semestru, będzie można przygo-
tować zdecydowanie łatwiej i szybciej. E-dziennik jest także 
przydatną platformą komunikacyjną pomiędzy szkołą a rodzi-
cami. Możliwa jest szybka reakcja w przypadku, kiedy zaobser-
wuje się coś niepokojącego. Rodzice mogą za pośrednictwem 
systemu zapoznać się z uwagami nauczycieli, dotyczącymi ich 
podopiecznych, a także mieć wgląd w plan lekcji i zapowiedzia-
ne na konkretny dzień wypracowania czy klasówki. 

Dyrektor ZPO w Ciepielowie Elżbieta Giemza
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SZANSA NA LEPSZE JUTRO
Po raz szósty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cie-

pielowie zakończył kolejny rok realizacji projektu „Szansa na 
lepsze jutro” w ramach priorytetu VII – Promocja integracji 
społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym 
roku w projekcie uczestniczyło 16 osób, dofinansowanie ze 
środków unijnych wyniosło 123 855,19 zł., w tym wkład własny 
gminy 10 500 zł. Uczestnicy podobnie jak w latach ubiegłych 
zostali objęci trzema instrumentami aktywnej integracji tj. Tre-
ning Kompetencji i Umiejętności Społecznych, szkolenie – Ak-

tywne Metody Poszukiwania Pracy, gdzie uczestnicy projektu 
nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, 
komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, umiejętności w poszu-
kiwaniu pracy w formie aktywnej i efektywnej, które połączone 
były z zajęciami z kosmetyczką, w celu podniesienia samooce-
ny uczestników oraz wiarę we własne możliwości. Trzecim in-
strumentem były szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 
uczestników, w których każdy uczestnik skorzystał z dwóch kur-
sów tj: – kurs florystyki i bukieciarstwa dla 2 osób w ilości 80go-
dzin, – kurs operatora koparko ładowarki dla 4 osób w ilości 170 
godzin, – kurs prawa jazdy kat „B” dla 3 osób w ilości 60 godzin, 
– kurs prawa jazdy kat „C” dla 1 osoby w ilości 50 godzin, – kurs 
prawa jazdy kat. „C+E” dla 1 osoby w ilości 45 godzin, – kurs 

kucharski dla 2 osób w ilości 104 godzin, – kurs komputerowy 
dla 2 osób w ilości 60 godzin, – kurs fotograficzny dla 1 oso-
by w ilości 20 godzin, – kurs opiekunki dziecięcej dla 1 osoby 
w ilości 110 godzin, – kurs opiekuna osób starszych dla 1 osoby 
w ilości 100 godzin, – kurs kosmetyczny dla 6 osób w ilości 
120 godzin, – kurs fryzjerski dla 4 osób w ilości 100 godzin, – 
kurs sprzedawcy z kasą fiskalną i obsługa systemu SUBIEKT 
GT dla 4 osób w ilości 80 godzin. Wszyscy uczestniczy ukoń-
czyli pozytywnie kursy i otrzymali stosowne zaświadczenia oraz 
certyfikaty, które wręczył na konferencji podsumowującej Artur 
Szewczyk – Wójt Gminy Ciepielów. 

Ponadto w ramach działań środowiskowych odbyła się 
również wycieczka o charakterze informacyjno- kulturalnym 

w Góry Świętokrzyskie. 
Osoby przebyły badania 
medyczne, które mają 
umożliwić wykonywa-
nia pracy w określonym 
przez uczestnika kierun-
ku. Jak również w ramach 
aktywizacji edukacyjnej 
zaplanowane było uzupeł-
nienie wykształcenia jed-
nej osoby oraz zwrot kosz-
tów dojazdu na zajęcia, 
lecz osoba zrezygnowała 
z danej szansy. Tegorocz-
na edycja zakończyła się 
31 sierpnia 2014r. Od po-
czątku realizacji projektu, 
czyli od 2009 roku objęli-
śmy wsparciem i pomocą 
98 osób. 

Sylwia Łyczkowska
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Realizacja projektu „W NAUCE SUKCES”
W roku szkolnym 2014/2015 Publiczne Gim-

nazjum w Ciepielowie kontynuuje realizację pro-
jektu „W nauce sukces” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2007–2013, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych”. Działanie realizo-
wane będzie do końca czerwca 2015 r. Głównymi 
założeniami projektu jest stworzenie warunków 
do zwiększenia szans edukacyjnych dla uczniów 
Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, podnie-
sienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyj-
nej oraz procesu kształcenia w naszej placówce, 
szczególnie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych, języków obcych, języka polskiego i historii, a także 
doradztwa zawodowego z uwzględnieniem równych szans dla 
dziewcząt i chłopców. Pierwszym zadaniem, realizowanym 
w ramach projektu, są dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wy-
równawcze z języka polskiego, historii, matematyki, chemii, 
fizyki, geografii, biologii i języka angielskiego. Łącznie wspar-
ciem objęto 72 uczniów w 31 grupach projektowych. Zajęcia 
prowadzone są średnio w wymiarze 1 godziny tygodniowo na 
każdą grupę na podstawie opracowanych przez nauczycieli pro-
gramów zajęć, które dostosowane są do możliwości uczniów 
i uwzględniają ich indywidualne potrzeby. Elementem wspo-
magającym zadanie są zajęcia klasowe z psychologiem. Mają 
one na celu wszechstronny rozwój harmonijnej, zintegrowanej 
osobowości uczniów oraz wyrabianie sposobów radzenia sobie 
w sytuacjach problemowych. Dla wszystkich gimnazjalistów 
przewidziano zajęcia z psychologiem dotyczące kształtowania 
umiejętności uczenia się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i 
wsparcia psychologicznego. Uczniowie nabywają umiejętności 
samopoznania i analizy swoich słabych i mocnych stron. Zdo-
bywają wiedzę i praktyczne umiejętności poznawania i oceny 

własnego potencjału oraz radzenia sobie ze stresem. W ramach 
zadania pierwszego prowadzone są też klasowe zajęcia w zakre-
sie nowoczesnych technologii ICT z wykorzystaniem tabletów, 
dla wszystkich klas w wymiarze 1 godziny miesięcznie. Dla 
uczniów uczęszczających na zajęcia dydaktyczno-wyrównaw-
cze w roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano dwa wyjazdy 
edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jeden 
z nich został już zrealizowany 25.09.2014r. Drugim zadaniem 
realizowanym w ramach projektu „W nauce sukces” są dodat-
kowe zajęcia rozwijające uzdolnienia. Utworzono 15 grup – po 
3 grupy matematyczne, polonistyczne i językowe oraz po 1 gru-
pie z fizyki, historii, chemii, geografii, biologii i ICT. Łącznie 
w zajęciach tych uczestniczy 37 uczniów. Dla gimnazjalistów 
rozwijających uzdolnienia projekt zakłada zorganizowanie 
dwóch wyjazdów edukacyjnych na pokazy chemiczno – fizycz-
ne na UMCS w Lublinie. Pierwszy z nich odbył się w czerwcu 
2014r. Drugi zaplanowany jest na kwiecień 2015r. Kolejnym 
zadaniem projektowym adresowanym do uczniów klas trzecich 
jest stworzenie w gimnazjum Szkolnego Ośrodka Kariery, w ra-
mach którego prowadzone są indywidualne zajęcia z doradcą 
zawodowym (średnio po 1 godz./ucznia) obejmujące diagnozę 
psychologiczną i predyspozycje zawodowe oraz przedstawie-
nie możliwości kształcenia zawodowego. Mają one na celu 
przygotować młodzież do właściwego planowania oraz roz-
woju swojej kariery zawodowej. Uczniowie poznają potrzeby 
i możliwości zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy. 
Dla trzecioklasistów organizowane są również klasowe zajęcia 
z inicjatywności i przedsiębiorczości praktycznej prowadzone 
metodą warsztatową przez specjalistę z zakresu przedsiębior-
czości. W ramach Szkolnego Ośrodka Kariery uczniowie klas 
trzecich będą mogli uczestniczyć aż w 6 wyjazdach do szkół 
ponadgimnazjalnych i zakładów pracy. Pierwszy wyjazd do 
szkoły ponadgimnazjalnej w Pionkach został zrealizowany 
w czerwcu 2014 r. W ramach tego działania uczniowie obec-
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zostali powiadomieni 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie 
oraz Główny Koordyna-
tor Radca Ministra De-
partament Instrumentów 
Wsparcia Zespołów ds. 
Usuwania Azbestu z Mi-
nisterstwa Gospodarki. 
Program został przyjęty 
Uchwałą Rady Gmi-
ny XLV/249/2014 dnia 
22 października 2014 
roku. W/w procedury 
umożliwiają nam pro-
wadzenie postępowania 
o pozyskanie dotacji na 
usuwanie azbestu z go-
spodarstw indywidual-
nych, jednostek, przed-
siębiorców itp.

Elżbieta Nowotnik

Usuwanie azbestu
W związku z rozstrzygnięciem konkursu AZBEST 2014 

organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Urząd Gmi-
ny w Ciepielowie podpisał porozumienie z Ministerstwem 

Gospodarki, dotyczące realizacji 
zadań przyjętych w „Programie 
Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009–2032”. Na podsta-
wie porozumienia Ministerstwo 
przekazało Gminie dotację celo-
wą w wysokości 12 800 zł na zre-
alizowaniu zadania „Wykonanie 
inwentaryzacji wyrobów zawie-
rających azbest z terenu gminy 
Ciepielów”. Wkład własny gminy 

wynosi 3.200 zł. Na realizację inwentaryzacji zawarto umowę z 
firmą Meritum Competence w Warszawie. Umowa obejmowała 
między innymi: przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz wpro-
wadzenie do Bazy Azbestowej wyników inwentaryzacji. O wyni-
kach inwentaryzacji oraz wprowadzeniu jej do bazy azbestowej 

nych klas trzecich uczestniczyli 25.10.2014 r. w wyjeździe na 
Dni Otwarte Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu. Kolejny wy-
jazd – tym razem do elektrowni w Kozienicach – zaplanowany 
jest na początek listopada. 

Bardzo istotnym elementem projektu jest doposażenie szkoły 
w sprzęt multimedialny o wartości ponad 31 000 zł. Zakupiono 
tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, 22 tablety, laptopa 
i drukarkę. Dzięki projektowi gimnazjum pozyskało również 
wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych, których zakup 
oszacowano na łączną kwotę ponad 27 tyś zł. Nauczanie biolo-
gii będzie łatwiejsze dzięki wykorzystaniu zakupionych modeli: 
szkieletu człowieka, mózgu, ucha, oka, serca ludzkiego i krwio-
biegu płucnego, DNA i mikroskopu z kamerą. Na zajęcia z geo-
grafii zakupiono między innymi: stację meteorologiczną, model 
układu słonecznego z planetarium, gnomon, klinometr, ścienną 
stację pogody i model do rysowania mapy poziomicowej. Pra-
cownię fizyczną doposażono w multimetr cyfrowy, wagę elek-
troniczną, wahadło Newtona. Pracownię chemiczną natomiast 
w sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne. Na potrzeby 
uczniów zakupiono szereg plansz, map i atlasów, zeszytów 
ćwiczeń, słowników, pozycji książkowych wspomagających 
nauczanie. Bardzo przydatne w realizacji zadań, są zakupione 
programy multimedialne, plansze interaktywne i EduRomy do 
poszczególnych przedmiotów, ponieważ projekt wymaga wdra-
żania nowych, innowacyjnych form nauczania, cechujących się 

wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Projekt „W nauce 
sukces” to niewątpliwie ogromny unijny sukces naszego gmin-
nego samorządu. Dzięki staraniom i zaangażowaniu wójta gmi-
ny Ciepielów Pana Artura Szewczyka udało się doprowadzić do 
wdrożenia tego istotnego dla całej społeczności przedsięwzię-
cia. Realizacja projektu znacząco wzbogaca ofertę edukacyjną 
szkoły, pozwala wszystkim zainteresowanym uczniom nieod-
płatnie uczestniczyć w nietypowych zajęciach szkolnych i po-
zaszkolnych. Liczne wyjazdy organizowane w ramach projektu 
finansowane są w całości z funduszy unijnych, a więc ucznio-
wie korzystają z nich bezpłatnie. Wierzymy, że rozbudowana 
dzięki projektowi oferta zajęć pozalekcyjnych przyczyni się do 
polepszenia wyników nauczania naszych uczniów.

Aneta Rozwadowska
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Budynek stanowiący siedzibę szkoły podstawowej w Ciepielowie 
przy ulicy Lekarskiej, oddano do użytku 4 czerwca 1994 r. W począt-
kowych założeniach miał być przeznaczony na cele służby zdrowia, 
jednakże odstąpienie od budowy nowej szkoły przy ulicy Sandomier-
skiej, spowodowało zmianę przeznaczenia budynku na cele oświa-
towe. Szkoła podstawowa zlokalizowana była wówczas w miejscu 
dzisiejszego gimnazjum. Po utworzeniu gimnazjum w 1999 roku, bu-
dynek przy ulicy Lekarskiej przeznaczono w całości na szkołę podsta-
wową. W taki sposób stosunkowo niewielki budynek przejął najwięk-
szą liczbę dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w gminie. 
O ile problem pomieszczenia wszystkich uczniów szkoły podstawowej 
został rozwiązany, poprzez przeniesienie najstarszych dzieci do budyn-
ku Publicznego Gimnazjum. O tyle problem braku zaplecza sporto-
wego jest dużą bolączką szkoły. Potrzeba budowy sali gimnastycznej 
podnoszona była właściwie od momentu oddania budynku na cele 
szkolne. Nie mniej jednak ogromne braki w infrastrukturze technicz-
nej gminy, a więc brak wodociągów, dróg, nie pozwoliły na podjęcie 
działań zmierzających do budowy sali gimnastycznej. W tym roku, 
wójt i Rada Gminy, biorąc pod uwagę zakończenie prac związanych 
z wodociągowaniem gminy, a także olbrzymi postęp w zakresie budo-
wy dróg, postanowili podjąć się zadania budowy sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu wokół budynków oraz 

kompleksową termomodernizacją dotychczasowego budynku szkoły 
podstawowej. Za kwotę 67 650,00 zł Pracowni Architektonicznej Piotr 
Łobodziński, zlecono wykonanie projektu nowej sali wraz z koncepcją 
zagospodarowania terenu. 

Budynek został zaprojektowany jako budynek jednokondygnacyj-
ny połączony łącznikiem z budynkiem szkoły. W obiekcie zaprojekto-
wano salę gimnastyczną o wymiarach 17,27 m ˟ 25,12 m ( pełnowy-
miarowe boisko do piłki siatkowej i koszykówki) oraz zaplecze dla 
uczniów, składające się z pełnych węzłów szatniowych, z rozdziałem 
dla dziewcząt oraz chłopców. W części zaplecza zaprojektowano po-
kój nauczycielski wraz z łazienką, niezależne wc ogólnodostępne dla 
dziewcząt i osobne dla chłopców oraz magazyn sprzętu. Obiekt w peł-
ni zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W przestrzeni 
sali gimnastycznej przewidziano składane trybuny służące widzom w 
czasie zawodów sportowych. Obiekt zaprojektowano tak, aby służył 

PROJEKT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIEPIELOWIE

mieszkańcom gminy także po zakończeniu zajęć szkolnych. Wejście 
do budynku zaprojektowano na końcu korytarza przebiegającego 
wzdłuż projektowanej sali gimnastycznej. 

W zakresie zagospodarowania działki, oprócz hali sportowej wraz 
z łącznikiem, zaprojektowano plac manewrowy dla samochodów stra-
żackich. Dla dzieci oraz mieszkańców gminy na terenie szkoły za-
projektowano boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni naturalnej, 
trawiastej, minimalizującej ewentualne kontuzje otoczone piłkochwy-
tami, boisko do gry w piłkę siatkową oraz do badmintona o nawierzch-

ni sztucznej. Oprócz boisk, zaprojektowano plac z urządzeniami 
zręcznościowymi,- placyk rekreacyjny z ławkami oraz dwoma tereno-
wymi stołami do gry w tenisa stołowego i szachy terenowe. Wszystkie 
wolne od utwardzenia tereny zostaną zagospodarowane jako tereny 
zielone, biologicznie czynne. Planuje się nowe nasadzenia oraz upo-
rządkowanie terenów zielonych istniejących. Powierzchnie i kubatura 
projektowanego obiektu: – powierzchnia zabudowy ok. 781,60 m2, – 
powierzchnia użytkowa ok. 711,51 m2, – kubatura ok. 3 510,00 m3. 
Planowana inwestycja obejmuje łącznie budowę sali gimnastycznej 
z zapleczem, zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem boisk, 
kompleksową termomodernizację budynku dydaktycznego (wymiana 
okien i drzwi, ocieplenie budynku wraz z elewacjami), a także ogro-
dzenie terenu szkoły wraz z oświetleniem parkowym i monitoringiem 
wizyjnym. Przewidywany koszt inwestycji to kwota około 3,5 miliona 
złotych.
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Trwają, bo ocaliła ich ludzka pamięć
Coroczne spotkania na Dąbrowie 

w drugą niedzielę września stały się dla 
mieszkańców Gminy Ciepielów i jej oko-
lic stałym punktem w rocznym kalenda-
rzu. Dzięki nim pamięć o bohaterskich 
żołnierzach z 74 Górnośląskiego Pułku 
Piechoty z Lublińca jest wciąż żywą 
i zmusza do refleksji nad istotą i wagą 
pokoju na świecie. Jest on niezbędny do 
normalnego funkcjonowania państw i ich 
mieszkańców. Niestety, rok 2014 przy-
niósł nowe konflikty zbrojne, które roz-
przestrzeniają się, niosąc śmierć i znisz-
czenie. Szczególnie patrzymy z obawą 
i niepokojem na wydarzenia za naszą 
wschodnią granicą. W ich kontekście te-
goroczne patriotyczne uroczystości pod 
Dąbrową nabierają symbolicznego zna-
czenia. Przybywając w miejsce pamięci 
narodowej, zatrzymujemy się na chwilę 

dniową godzinę. Patriotyczne obchody 
w 75 rocznicę tragicznych wydarzeń 
związanych z rozegraną bitwą i bestial-
skim rozstrzelaniem polskich żołnierzy, 
rozpoczęły się od odśpiewania hymnu 
narodowego. Leśne echo poniosło w dal 
jakże ważne dla nas słowa: „Jeszcze 
Polska nie zgięła, póki my żyjemy…”.
Po nim zgromadzeni usłyszeli wzrusza-
jący tekst„ Apelu poległych” przeprowa-
dzonego przez żołnierzy Wojska Polskie-
go z Garnizonu Radom. Znowu, jak co 
roku, zostali wezwani jako świadkowie 
historii bohaterscy żołnierze spod Dąbro-
wy, walczący w oddziałach Batalionów 
Chłopskich, pomordowani w obozach 
koncentracyjnych i wszyscy polegli na 
wielu frontach II wojny światowej. Zo-
stało przywołanych wiele znaczących na-
zwisk poprzedzonych wojskowymi stop-
niami. Słowa rozkazu „Stańcie do apelu” 
oraz chóralna odpowiedź żołnierzy „Po-
legli na polu chwały” na długo zapadły 
w pamięć słuchaczy. 

Na początku uroczystej mszy świę-
tej ks. Mirosław Mejzner podkreślił, że 
jesteśmy tutaj, aby pamiętać, świadomie 
uczestniczyć w tej lekcji historii oraz zło-
żyć hołd poległym. Prosił o modlitwę za 
pokój wobec sytuacji zaistniałej za naszą 
wschodnią granicą. Dodał, że kto traci 
pamięć historii, traci sumienie. W dalszej 
części mszy zebrani wysłuchali kazania 
wygłoszonego przez ks. Michała Kraw-
czyka. Nawiązał w nim do symboliki 
krzyża, który nie jest pustym kawałkiem 
drewna, lecz zawiera w sobie całe bogac-
two nieprzemijających wartości. Kojarzy 
nam się z miejscami ważnymi w historii. 
Krzyże stawiane na grobach bohaterów 
wojennych przypominają, że dzięki męce 
Chrystusa oni żyją. W tę uroczystość 
75 rocznicy tragicznych wydarzeń jeste-
śmy w tym miejscu i w tym czasie, aby 
kłaniając się kombatantom i oddając hołd 
poległym, wspólnie się wychowywać. 
Musimy brać wzór z tych, dla których 
los ojczyzny nie był obojętny. Oddali oni 
wszystko, aby ją ratować. W dalszej czę-
ści kazania usłyszeliśmy, że wychowanie 
młodzieży musi być ideowe i oparte na 
patriotyzmie. Ks. Michał podkreślił lęk 
o ojczyznę związany z tym, że zaczyna-

w codziennym biegu życia, by zadumać 
się nad historyczną przeszłością i znacze-
niem wolności. Tak było dla wielu z nas 
i w tym roku. Z ruchliwej drogi weszli-
śmy na leśną polanę, na której powitały 
nas wiekowe sosny – niemi świadkowie 
wydarzeń z 8 września 1939 roku i od 
razu zawładnął nami duch narodowej 
przeszłości. Przez korony drzew przebi-
jały smugi słońca, którego nie zabrakło 
tego dnia, a my w skupieniu czekaliśmy 
na rozpoczęcie uroczystości w połu-
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my żyć bez wartości. Na zakończe-
nie poprosił o hołd, część i pamięć 
dla tych, którzy zginęli w imię 
ojczyzny, a także dla tych, którzy 
żyją i pokazują nam wartości nie-
przemijające. Polecił Bogu naszą 
ojczyznę. Zaapelował, byśmy nie 
zmarnowali dorobku tych, którzy 
przelali krew za nasz kraj. Przed 
błogosławieństwem ks. Mirosław 
Mejzner odczytał „Modlitwę za 
ojczyznę” ks. Piotra Skargi. Na-
stępnie zebrani wysłuchali prze-
siąkniętego duchem patriotyzmu 
przemówienia p. Wójta Gminy 
Ciepielów Artura Szewczyka. W pierwszej jego części został 
zaakcentowany fakt, że dziś, gdy współczesna rzeczywistość 
w Zjednoczonej Europie i na całym świecie może budzić nasz 
wewnętrzny lęk i niepokój - przede wszystkim w kontekście 
wydarzeń za wschodnią granicą naszego państwa – istnieje 
potrzeba szczególnego podkreślenia takich wartości jak patrio-
tyzm i umiłowanie Ojczystej Ziemi. Uwidocznił także fakt, iż 
nasza wolność, okupiona krwią wielu milionów naszych przod-

ków, być może nie jest nam dana po wieczne czasy. Dlatego te-
goroczne uroczystości mają podwójne zadanie. Pierwsze z nich 
to upamiętnienie ofiar bestialskiego mordu jeńców wojennych, 
drugie, równie ważne – przestrzeganie przed nienawiścią za-
paloną w sercach i umysłach ludzi poddanych władzy zbrodni-
czej idei faszyzmu i komunizmu. Wobec tego na nas wszystkich 
spoczywa obecnie święty obowiązek pielęgnowania pamięci 
i niedopuszczenia do odrodzenia zbrodniczych idei. Musimy 
za wszelką cenę zadbać o to, by świat nigdy więcej nie spło-
nął morzem krwi. Krótko przypomniał tragiczną historię żoł-
nierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, których 
dramat rozegrał się na ciepielowskiej ziemi. Ci, w większości 
młodzi ludzie, w pierwszych dniach września 1939 roku, z dala 
od swoich domów, osamotnieni, ostatkiem sił, po długich, wie-
logodzinnych marszach i potyczkach dotarli w nasze okolice 
i tu, w lesie pod Dąbrową, stoczyli swój ostatni bój w obronie 
ojczyzny. Za swoją odwagę i męstwo ponieśli śmierć poprzez 
bestialskie rozstrzelanie z rąk żołnierzy Wehrmachtu. 

W kolejnej części obchodów pan wójt podziękował księżom 
za odprawienie mszy świętej oraz powitał wszystkich przyby-
łych na uroczystości: rodziny poległych żołnierzy, poczty sztan-
darowe, wszystkich kombatantów, żołnierzy Wojska Polskiego 
z Garnizonu Radom, którym serdecznie podziękował za przepro-
wadzenie apelu poległych i asystę przy grobie, przedstawicieli 
związku strzeleckiego z Lipska i Ostrowca Świętokrzyskiego, 
delegację miasta Lublińca z młodzieżą i nauczycielami Gimna-
zjum nr 1 w Lublińcu im. 74 GPP na czele z panem dyrektorem 
Janem Brzezińskim, przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzina 
Wojskowa Żołnierzy 74 GPP z Lublińca na czele z p. prezesem 
Marianem Berbeszem, młodzież ze szkoły podstawowej w Sa-
dowie noszącą imię 74 GPP z Lublińca, młodzież Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Lipska z p. dyrektorem Mieczysławem 
Mejznerem, członków zespołu estradowego „Wiarus” z Lubliń-
ca, strażaków PSP i OSP na czele z komendantem PSP w Lipsku 
Tomaszem Krzyczkowskim oraz Wiceprezesa Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie Zbigniewa Go-
łąbka, przedstawicieli Policji na czele z Komendantem Powia-
towym Policji w Lipsku insp. Januszem Koziarskim, przedsta-
wicieli Lasów Państwowych, Wicemarszałka Województwa 
Mazowieckiego p. Leszka Ruszczyka, kolegów samorządow-
ców reprezentujących samorząd województwa mazowieckiego, 
przedstawicieli samorządu powiatu lipskiego i zwoleńskiego 
oraz innych samorządowców przybyłych na uroczystość, mło-
dzież z placówek oświatowych gminy Ciepielów oraz dyrekcje 
i nauczycieli, uczestników rajdu rowerowego szlakiem miejsc 
pamięci narodowej, a także zaproszonych gości, radnych i soł-
tysów gminy Ciepielów oraz wszystkich mieszkańców, dzięki 
którym to miejsce jest otoczone należną czcią. 
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Następnie głos zabrał 
Wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckie-
go – Leszek Ruszczyk. 
Wręczył panu wójtowi 
Gminy Ciepielów Arturo-
wi Szewczykowi pamiąt-
kowy Medal Pro Masovia 
za wybitne zasługi oraz 
całokształt działalności 
na rzecz województwa 
mazowieckiego, kulty-
wację miejsca pamięci 
narodowej pod Dąbrową. 
Wysłuchaliśmy również 
krótkiego przemówienia 
p. Zbigniewa Gołąbka. 
Podziękował on, w imie-
niu licznej rzeszy strażaków, za krzewienie tradycji i historii, 
kultywowanie chlubnej tradycji oręża polskiego. Wspomniał 
żołnierzy BCH. Wyraził wdzięczność i złożył życzenia kom-

batantom. W dalszej części Związek Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego im. Generała Franciszka Gągora odznaczył 
Wójta Gminy Ciepielów medalem XX - lecia ZWiRWP. To za-
szczytne odznaczenie wręczyła delegacja Zespołu Estradowego 
Wojska Polskiego z Lublińca. Pan wójt serdecznie podziękował 
za tak wspaniałe wyróżnienia. Podkreślił, że chociaż od mordu 
pod Dabrową upłynęło już 75 lat, my wciąż pamiętamy i pie-
lęgnujemy pamięć o naszych bohaterskich żołnierzach. Wyra-
ził żal, że nie ma już z nami płk. Władysława Owczarka oraz 
wielu innych wspaniałych ludzi, którzy zainicjowali obchody 
rocznicowe pod Dąbrową. Byli oni dobrym duchem uroczysto-
ści. Oznajmił, że dzisiaj Komitet Organizacyjny tworzą ludzie 
dobrej woli, na których może polegać, którzy poświęcają swój 
czas, aby pamięć po żołnierzach 74 GPP nie przeminęła. Jest ich 
wielu i również zasługują na wyróżnienie. 

Ważną chwilą uroczystości był moment wręczenia statuetek 
orła osobom, które kultywują pamięć żołnierzy 74 GPP pole-
głych pod Dąbrową oraz pomagają w organizacji uroczystości. 
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Wśród wyróżnionych znaleźli się w tym roku: p. Leszek Rusz-
czyk -Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, ks. Mi-
chał Krawczyk, przedstawiciel Wojska Polskiego z Garnizonu 
Radom, który odebrał statuetki dla płk. pil. dr Adam Ziółkow-
skiego -dowódcy Garnizonu Radom, mjr. Andrzeja Kalisia-
ka – Komendanta Garnizonu w Radomiu i płk.mgr. Krzysztofa 
Baranowskiego – Z-ca Dowódcy Garnizonu Radom; mł. insp. 
Jarosław Binięda – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji 
w Lipsku, asp. sztab. Roman Nachyła – Naczelnik Wydziału 
Prewencji, nadkom. Jacek Choroś – Kierownik Wydziału Ruchu 
Drogowego, st. sierż. ZS Jacek Piotrowski – Dowódca Jednost-
ki Strzeleckiej w Lipsku, st. sierż. ZS Piotr Bednarski – Z-ca 
Dowódcy Jednostki Strzeleckiej w Lipsku, p. Walenty Janik 
z Zespołu Estradowego „WIARUS”, p. Jerzy Serafin z Zespołu 
Estradowego „WIARUS”, p. Halina Matera z Zespołu Estrado-
wego „WIARUS”, p. Maciej Nowicki z Lublińca, p. Czesław 
Przybyła z Lublińca, p. Edward Karpe, p. Małgorzata Kominek, 
p. Małgorzata Rusinowska, p. Aneta Rozwadowska, p. Janusz 
Kominek – Prezes Gminnego OSP, p. Józef Sykut – Komen-

dant Gminny OSP, członkowie grup rekonstrukcyjnych: Sto-
warzyszenie Grupy Rekonstrukcyjnej z Osin im. XV Pułku 
Wilków, CRH „Gregor” Puławy, p. Michał Gregorczyk, p. Ja-
cek Gregorczyk, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych, p. Zbigniew Krawczyk, p. Karol Szost, p. Jan 
Sadura, p. Iwona Korlak, p. Jarosław Tomczyński, p. Sławomir 
Sokół. Następnie wszyscy wyróżnieni stanęli do pamiątkowe-
go zdjęcia. Na zakończenie tej części spotkania pan wójt Ar-
tur Szewczyk podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił 
na rekonstrukcję wojennych wydarzeń. Kolejnym uroczystym 
momentem obchodów było złożenie kwiatów przed pomnikiem 
poległych żołnierzy. W dalszej części uroczystości wszyscy jej 
uczestnicy udali się na drugą stronę drogi krajowej. Na polu, 
pod lasem za chwilę miała bowiem rozpocząć się rekonstrukcja 
wojennych wydarzeń. Oczom przybyłych ukazują się drewnia-
ne chaty. Przy jednej z nich krzątają się ludzie ubrani w wiej-
skie stroje. Przed oczami zgromadzonych odbywają się pokazy 
sprawności ułanów. Jednocześnie głos wieloletniego komen-
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tatora – p. Krzysztofa Górskiego, w którym słychać ogromne 
zaangażowanie, informuje zebranych, że w ciągu najbliższych 
chwil przeniosą się do września 1939 roku i będą świadkami 
wojennych wydarzeń. 

W gospodarstwach trwają prace polowe. Mieszkańcy przy-
gotowują się do zimy. Dzieci biegają, bawią się. W ten ciepły, 
słoneczny wrześniowy dzień nikt nie spodziewa się nadchodzą-
cej tragedii. A jednak wojna się rozpoczyna. Wróg przekroczył 
nasze granice. Widzowie dostrzegają w oddali niemieckie woj-
ska, ale odrywają od nich wzrok, gdyż do wsi wjeżdża wozem 
Żyd, który w przedwojennych czasach był mocno związany 
z naszą społecznością. Przywozi szkiełka i inne drobiazgi. Lud-
ność gromadzi się wokół niego. Niemcy obserwują z daleka. 
Wkrótce wóz z Żydem i krzycząca gęsią przemieszcza się przed 
oczami widzów i odjeżdża. Od strony Iłży nadciągają ułani. Są 
witani przez mieszkańców chlebem i solą. Następnie rozloko-
wują się na odpoczynek. Kobiety opatrują rannych. Żołnierze 
rozstawiają czujki. Zagrożenie wisi w powietrzu. Przenosimy 
wzrok na drugą stronę i dostrzegamy zbliżające się wojska 
niemieckie. Ludność wiejska zaczyna się chować, a polscy 
żołnierze przygotowują linię obrony. Nagle z lasu wyjeżdża 

samochód. Jest to opel z 1938 roku. Wychodzi z niego oficer. 
Rozmawia z polskimi żołnierzami. Dostrzegamy, że się kłócą. 
Prawdopodobnie pada rozkaz poddania się. Niestety, nadjeż-
dżają Niemcy. Mają dużo więcej broni. Polacy, mimo że padło 
hasło poddania się, stają do obrony. W rekonstrukcji wyraźnie 
zostaje podkreślona chwila wyczekiwania na oddanie pierw-
szych strzałów. Wtem na niebie dostrzegamy polski samolot 
biało – czerwona szachownicą. Jest to niezwykły widok we 
wrześniu 1939 roku. Zbliża się, dając nadzieję polskim żołnie-
rzom. Krąży bardzo nisko nad ziemią i głowami widzów. Jest to 
polski myśliwiec – samolot rozpoznawczy. Słychać niemieckie 
strzały. Rozpoczyna się walka. Nieoczekiwanie samolot zostaje 
zestrzelony. Pojawia się ogień. Maszyna jeszcze leci, oddalając 
się, ale widać wydobywający się z niej dym. Wybucha. Płonie 
także niemiecki samochód. Do wsi zostaje przyniesiony polski 
lotnik. Jest ranny, ale żyje. Walka nasila się. Słychać huk wy-
buchających granatów. Rozprzestrzenia się ogień. Żołnierze na 
chwilę wycofują się. Mieszkańcy wsi modlą się przy białym 
krzyżu. W drugiej odsłonie Niemcy przygotowują ciężki sprzęt. 
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Zbliżają się. Mają ze sobą działo. W tle słyszymy krzyki ludzi. 
Rozpoczyna się otwarta walka. 

Padają strzały z działa. Polscy żołnierze odpowiadają 
ogniem na salwy wroga. Słychać huk i serie strzałów. Efekty 
dźwiękowe rozgrywanej w rekonstrukcji walki są imponujące. 
Niejednego z widzów przeszywa dreszcz. Widać wyraźnie mi-
litarną przewagę hitlerowców. Kurz i dym wydobywający się 
z dział przysłania na chwilę widok. Słychać głos komentatora, iż 
nie mieliśmy szans w tej walce. Siły wroga były przeważające. 
Ranni zabierani są na nosze. Sanitariuszki sprawdzają, czy ktoś 
jeszcze żyje. Niemcy podchodzą do wsi. Opanowują miejsco-
wość. Wywlekają Żyda i zabijają. Wyprowadzają z chaty rów-
nież polskiego lotnika. Stoi z podniesionymi rękami. Obchodzą 
się brutalnie z mieszkańcami i żołnierzami, szarpią, wykrzyku-
ją. Część ludności cywilnej w popłochu ucieka do lasu. Niektó-
rzy giną. Pokazany jest wyraźnie moment egzekucji. Nadjeżdża 
samochód z działem. Niemcy zabierają spadochron, rannego 
lotnika i odjeżdżają. Po chwili na miejscu rozegranej tragedii 
ukazuje się polski chłop. Podchodzi do rannych, opatruje ob-

rażenia. Ocalała ludność cywilna powoli wraca do wsi. Zostaje 
przygotowywana broń do dalszej walki. Na tym symbolicznym 
geście kończy się drugi epizod rekonstrukcji. Słyszymy ser-
deczne podziękowania skierowane do grup rekonstrukcyjnych 
i wszystkich, którzy wzięli udział w tak wspaniałym przedsię-
wzięciu, przybliżając uczestnikom uroczystości tragiczne chwi-
le z września 1939 roku. Następuje prezentacja grup i rozlegają 
się gromkie brawa. Uroczystości zostają zakończone. Wielkie 
podziękowania należą się wszystkim, którzy włożyli ogrom 
wysiłku, aby przygotować dla mieszkańców Ciepielowa, okolic 
oraz gości z całego kraju kolejną, tak wspaniałą lekcję patrioty-
zmu. Jesteśmy wdzięczni za krzewienie narodowej przeszłości 
i uświadamianie młodemu pokoleniu ważnych dziejowo faktów 
z narodowej historii. Uroczystości wraz z rekonstrukcją hi-
storyczną sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

Danuta Wiktorowska
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Projekt unijny w PSP w Bąkowej
Od 15 września br. w PSP w Bąkowej jest realizowany 

projekt: „Nauka drogą do szczęścia” współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 9.1.2”. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyj-
nych”. Projektem objęci zostali wszyscy uczniowie klas IV–VI 
i będzie on trwał do końca czerwca 2015 roku. Głównym celem 
projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia szans edu-
kacyjnych oraz podniesienia atrakcyjności zajęć dydaktycznych 
dla uczniów szkoły w Bąkowej. Cele szczegółowe projektu to: 
wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów napotyka-
jących problemy w nauce, rozwój predyspozycji i umiejętności 

specjalistycznych uczniów wykazujących interesowania, roz-
wój kompetencji kluczowych u wszystkich grup uczniów oraz 
wsparcie ostatniej klasy szkoły podstawowej ukierunkowane na 
poradnictwo edukacyjno – zawodowe. W szkole odbywają się 
dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (492 godz.) 
z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody 
oraz zajęcia w zakresie nowoczesnej technologii ITC na table-
tach. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godz. tygodniowo na 
każdą grupę na podstawie opracowanych przez nauczycieli pro-
gramów, które są dostosowane do potrzeb uczniów i uwzględ-
niają ich indywidualne możliwości. Zajęciami wspomagający-

mi uczniów są spotkania z psychologiem, pedagogiem i w kl. VI 
doradcą zawodowym. Mają one na celu wszechstronny rozwój 
uczniów. Dla uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia dydak-
tyczno – wyrównawcze zaplanowano dwa wyjazdy edukacyj-
ne do Warszawy i Lublina, gdzie jeden z nich już się odbył. 
W projekcie „Nauka drogą do szczęścia” są realizowane zajęcia 
rozwijające uzdolnienia, gdzie stawiamy na rozwój umiejętno-
ści naszych uczniów. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godz. 
tygodniowo w każdej z 12 grup. Łączna liczba to 432 godziny 
rozwijające uzdolnienia. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
realizowane są w 15 grupach. Uczniowie uczęszczający na za-

jęcia uczestniczyli w wyjeź-
dzie edukacyjnym do Lubli-
na i Warszawy. W ramach 
wsparcia uczniów kl. VI 
stworzony zostanie Szkolny 
Ośrodek Kariery w ramach, 
którego prowadzone będą 
zajęcia z inicjatywności 
i przedsiębiorczości prak-
tycznej, w formie warszta-
tów. Będą one prowadzone 
przez doradcę z zakresu 
przedsiębiorczości. Przewi-
dziane są 2 wyjazdy do szkół 
ponadgimnazjalnych i 2 wy-
jazdy do zakładów pracy. 
Wartość pozyskanego dofi-
nansowania całego projektu 
wynosi 197 284,20,00 zł. 
Wszystkie te środki pocho-
dzą z Unii Europejskiej. 
Dzięki realizacji w szkole 
projektu doposażyliśmy na-
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Zwrot akcyzy
Zakończyło się zbieranie wniosków i wypłata pieniędzy za 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku. W tym 
roku rolnicy z terenu Gminy Ciepielów 
złożyli 1078 wniosków na łączną kwotę 
470.464,83 złotych. Wnioski składać moż-
na było w dwóch terminach: – od 1 do 28 
lutego 2014 roku, – od 1 do 1 września 
2014 roku. W pierwszym terminie złożono 
549 wniosków, natomiast w drugim wnio-
sków było nieco mniej, bo 529. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest wykorzystanie 
całego limitu przez cześć rolników, którzy 

szą placówkę w sprzęt multimedialny 
o wartości 21 893,-zł w tym tablicę 
interaktywną, projektor, laptop, 10 
tabletów (8000,-zł), programy multi-
medialne. 

Zakupiono wiele cennych po-
mocy dydaktycznych na kwotę 
21 000,00 zł. Na zajęcia z matema-
tyki zakupiono: bryły matematyczne, 
programy multimedialne, plansze, 
domino arytmetyczne, tangram, ze-
szyty ćwiczeń z testami. Na zajęcia 
z języka polskiego: słowniki, pro-
gramy multimedialne, plansze, słow-
niki multimedialne, ćwiczeniówki, 
„Kalendarze szóstoklasisty”, filmy 
dydaktyczne. Na zajęcia z przyrody: 
mikroskopy, zegar słoneczny, układ 
słoneczny, skały i minerały, próbki 
gleb, plansze, filmy naukowe, programy multimedialne. Na za-
jęcia z języka angielskiego: plansze interaktywne, dydaktyczne, 
gry gramatyczne, filmy dydaktyczne, gry językowe, plansze 
gramatyczne, programy multimedialne. 

Uczniowie wraz z opiekunami w dniu 28 października wy-
brali się w ramach projektu do Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie. Celem wyjazdu było zainspirowanie naukami ścisłymi 
i rozwijanie zainteresowań. Być może w przyszłości zostaną 
astronomami, fizykami, matematykami i poświecą się bada-
niu Wszechświata. Dzięki wizycie w Centrum Nauki Kopernik 
uczniowie uzupełnili informacje zdobyte na lekcjach. Kolejnym 
punktem było zwiedzanie ZOO. Uczniowie widzieli wiele ga-

tunków zwierząt, których nie ma w żadnym z polskich ogrodów: 
mrówkojady, ary hiacyntowe. młode gepardy, gazele rudoczel-
ne. W Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym znajduje się jedy-
na w Polsce Hala Wolnych Lotów. W otoczeniu pięknej zieleni 
można tu obserwować latające nad naszymi głowami barwne 
ptaki azjatyckie i słuchać ich kojącego śpiewu i szumu wodo-
spadu. Uczniowie klasy VI w tym samym dniu zwiedzili pałac 
Zamoyskich w Kozłówce, którego historia sięga XVIII wie-
ku. Zwiedzając go mieli wrażenie, że nie są w muzeum, lecz 
w pokojach u pana hrabiego. Kolejnym punktem dnia było 
Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie zobaczyli jak żyli i mieszkali 
ludzie w I połowie XX wieku. Ostatnim elementem wyjazdu 

było zwiedzanie Ogrodu Botaniczne-
go Uniwersytetu Marii Curie – Skło-
dowskiej w Lublinie. Dzięki staraniom 
wójta gminy Ciepielów Pana Artura 
Szewczyka udało się podjąć w naszej 
szkole bardzo ważne przedsięwzięcie, 
które wzbogaciło zaplecze dydaktycz-
ne placówki, poszerzyło ofertę eduka-
cyjną, umożliwiło korzystanie z wy-
jazdów i wycieczek bezpłatnie naszym 
uczniom. Wyrażamy głęboką wiarę, 
że zaowocuje to lepszymi wynikami 
uczniów w nauce i sprawdzianach ze-
wnętrznych, a także sukcesami w kon-
kursach przedmiotowych. 

Dyrektor PSP w Bąkowej Anna Kozieł

z tego powodu nie składają wniosków w drugim terminie. Przy-
pomnijmy, że kwota zwrotu w bieżącym roku wynosiła 0,95 zł 
do każdego zakupionego litra oleju napędowego, a zwrot przy-
sługuje w ramach limitu, który obliczany jest, jako iloczyn użyt-
ków rolnych rolnika i liczby 86. W tym miejscu warto przypo-
mnieć iż wnioski o zwrot akcyzy wraz z załączonymi fakturami 

za olej napędowy należy składać w lutym 
i sierpniu. Pamiętajmy również: – w lu-
tym 2015 roku załączamy faktury za okres 
od 1 sierpnia 2014 do 31 stycznia 2015, 
– w sierpniu 2015 roku załączymy faktury 
za okres od 1 lutego 2015 do 31 lipca 2015.

Dorota Pajączkowska
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MOŻNA SIĘ będzie BUDOWAĆ
Dobiegają do końca prace związane ze 

zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ciepielów, oraz zmianą 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego. Zmiany dotyczą wybra-
nych części planu zagospodarowani przestrzen-
nego gminy (nie dokonujemy bowiem zmiany 
całego planu) i dotyczą wniosków złożonych 
przez mieszkańców gminy z prośbą o dokona-
nie zmiany w planie zagospodarowania prze-
strzennego 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 miejscowościach: Drezno, Świesielice, Wólka Dą-
browska, Łaziska, Czerwona, Marianki, Wielgie, Ciepielów, 
Stary Ciepielów, Ranachów B, Ciepielów Kolonia. Pozytywnie 
rozpatrzono 14 złożonych wniosków. Zainteresowani wniosko-
dawcy już pod koniec bieżącego roku będą mogli ubiegać się 
o stosowne pozwolenia na budowę lub też dokonywać zalesień 
gruntów.

W roku przyszłym nadal będziemy wprowadzać zmiany 
w planie miejscowym i studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego. Wszystkie do tej pory złożone 

KARTA DUŻEJ RODZINY
W Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Ciepielowie od lipca br. można 
składać wniosek o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny, która przysługuje rodzinie wie-
lodzietnej posiadającej troje lub więcej 
dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie. 
Karta Dużej Rodziny potwierdza prawo do 
korzystania ze zniżek oferowanych przez 
podmioty publiczne i niepubliczne przystę-
pujące do programu (m.in. zniżki na obiek-
ty sportowo-rekreacyjne, niektóre muzea, itp.). Aktualny wykaz 

Medal Kominsji edukacji narodowej 
W dniu 20 października br. z okazji Dnia Edukacji Naro-

dowej w Sali Koncertowej radomskiego Zespołu Szkół Mu-
zycznych odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród 
nauczycielom oraz pracownikom oświaty z Delegatury Radom 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Medalem Komisji Eduka-

cji Narodowej odznaczona została dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bąkowej pani Anna Kozieł. Na zdjęciu pani 
dyrektor Anna Kozieł w towarzystwie pana Karola Semika Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty oraz pani Doroty Sokołowskiej 
dyrektora radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty.

wnioski (32) zostały rozpatrzone pozytywnie. Planem zostaną 
objęte 32 tereny na obszarze całej gminy. Obszar objęty planem 
będzie obejmował około 25 ha. Studium natomiast zostanie 
opracowane dla 27 pojedynczych terenów. Zaplanowane środki 
na w/w zadanie będą pochodziły w całości z budżetu gminy. 
Zmiany w planie miejscowym i studium w latach następnych 
nadal wprowadzane będą etapami. Wnioski dotyczące zmia-
ny przeznaczenia gruntów w planie miejscowym można nadal 
składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskie-
go 1, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Andrzej Hyc

placówek honorujących Kartę Dużej Ro-
dziny dostępny jest na stronie: www.rodzi-
na.gov.pl/. KDR promuje model rodziny 
wielodzietnej oraz umacnia ją i wspiera 
jak i również zwiększa szanse rozwojo-
we i życiowe dzieci i młodzieży z rodzin 
wielodzietnych. KDR jest imienna, posia-
da termin ważności, unikalny numer oraz 
hologram. Otrzymuje ją każdy członek 
rodziny wielodzietnej. Wystarczy złożyć 
wniosek, który dostępny jest na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy oraz w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie. 
Katarzyna Nachyła
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Gdzie głosujemy
W związku ze zmianami dokonanymi przez Radę Gminy 

w Ciepielowie w zakresie lokalizacji siedzib komisji wybor-
czych, a co za tym idzie miejscem oddawania głosów w wy-
borach przez mieszkańców, za pośrednictwem biuletynu prze-
kazujemy Państwu informację w tej sprawie. Problem zmiany 
lokalizacji miejsca głosowania, wystąpił już przy ostatnich wy-
borach do Parlamentu Europejskiego. W załączonej tabeli może-
cie Państwo sprawdzić swoje miejsce głosowania. W wyborach 
samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. mieszkańcy Wiel-

Wizualizacja gminy Ciepielów
W związku z zakończeniem tegorocznych inwestycji w za-

kresie budowy dróg gminnych, rozpoczęliśmy ustawianie dro-
gowskazów w ramach zadania jakim jest wizualizacja gminy, 
polegająca na wykonaniu tablic kierunkowskazowych z ozna-
czeniem miejscowości gminnych oraz przysiółków. Kilka lat 
temu udało się wykonać system informacji w miejscowości 
Ciepielów. Teraz przyszła kolej na pozostałe miejscowości gmi-
ny. Łącznie zostało wykonanych ponad pięćdziesiąt tablic kie-
runkowskazowych z oznaczeniem numerów posesji w danym 
miejscu na terenie gminy, między innymi: Ciepielów Kolonia 
nr od 1 do 7, Pcin nr od 79 do 83a, Ciepielów Kolonia nr od 
32 do 48, Pcin „Kołchozy” nr od 15 do 22a, Stary Ciepielów 
nr od 76 do 82, Stary Ciepielów ”Górki” nr od 104 do 109, Po-
dwójny: a) Gardzienice Kolonia nr od 3 do 29a, b) Gardzienice 
Kolonia nr od 37 do 53, Podwójny: a) Wielgie nr od 144 do 
159, b) Wielgie „Średnia Wieś” nr od 160 do 210, Wielgie nr od 

giego, Borowca i Marianek oddadzą głosy w nowej siedzibie 
obwodowej komisji wyborczych w Domu Ludowym w Wiel-
giem. Lokale z innych miejscowości z terenu gminy Ciepielów 
pozostały bez zmian. W ramach przypomnienia, mieszkańcy 
miejscowości: Antoniów, Czerwona, Bielany, Pasieki, Pod-
górze głosują w Remizie strażackiej w Antoniowie. Bąkowa, 
Kochanów, Sajdy, Kunegundów, Czarnolas, Podolany głosują 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej. Ciepielów, Stare 
Gardzienice głosują w Publicznej Szkole Podstawowej w Cie-
pielowie przy ul. Lekarskiej 1. Anusin, Chotyze, Ciepielów 
Kolonia, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Kałków, Ka-
węczyn, Rekówka, Stary Ciepielów, Wólka Dąbrowska, Świe-
sielice głosują w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie, Plac 
Zwycięstwa 37. Wielgie, Borowiec, Marianki głosują w Domu 
Ludowym w Wielgiem. Pcin, Ranachów B głosują w Dziennym 
Ośrodku Fizjoterapii w Pcinie. Łaziska głosują w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Łaziskach. W lokalu wyborczym 
po okazaniu dowodu osobistego wyborca otrzyma 4 karty do 
głosowania: na Wójta Gminy Ciepielów do Rady Gminy Cie-
pielów, Rady Powiatu w Lipsku, Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego. Głosować można w godzinach 7.00–21.00.

Marcin Bielecki

86 do 143, Podwójny: a) Wielgie „Obórki” nr od 240 do 246, 
b) Wielgie „Pod lasem” nr od 253 do 263. Wielgie „Podobór-
ki” nr od 247 do 251, Łaziska „Kacze doły” nr od 112 do 120, 
Łaziska „Zapłocie” nr od 106 do 133, Łaziska „Pułanki” nr od 
45 do 69, Łaziska „Zarośla” nr od 1 do 31, Łaziska „Zamoście” 
nr od 70 do 74, Bąkowa „Hektary” nr od 157 do 162, Bąkowa 
„Pod lasem” nr od 121 do 163, Bąkowa nr od 1 do 19, Bąkowa 
nr od 92 do 100, Czerwona „Olszyny” nr od 33 do 40, Biela-
ny „Budki” nr od 32 do 41, Gardzienice Stare nr od 18 do 21, 
Pcin nr od 49 do 55, Pcin nr od 56 do 61, Pcin nr od 38, 63 do 
77, Stary Ciepielów nr od 75, 83 do 95, Stary Ciepielów „Ża-
bianka” nr od 50 do 54, Stary Ciepielów nr od 56 do 60, 125, 
Podwójny a) Ciepielów Kolonia nr od 8 do 22a, b) Ciepielów 
Kolonia” Pod lasem” nr od 2 do 31, Podwójny: a) Kawęczyn nr 
od 8 do 33, b) Kawęczyn nr od 34 do 41, Rekówka nr od 17 do 
30, Rekówka „Górna” nr od 1 do 14, Podwójny: a)Świesielice 
„Ławki” nr od 135 do 154, b) Świesielice nr od 81 do 84, 46-47, 
Podwójny: a)Świesielice „Nowiny” nr od 74 do 134, b) Świe-
sielice „Morgi” nr od 59 do 73, Potrójny: a) Kawęczyn nr od 15 
do 27, b) Świesielice „Celiny” nr od 14 do 33, 33a, c) Świesie-
lice nr od 34 do 58, Kałków nr od 53 do 97, Kałków „Ogrody” 
nr od 45 do 52, Podwójny: a) Kałków „Pniaki” nr od 16 do 
32, b) Kałków ”Piaski” nr od 37 do 42, Dąbrowa „Pod lasem” 
nr od 127 do 132, Pcin nr od 24 do 31, Marianki nr od 1 do 3, 
Podwójny: Marianki nr od 4 do 6, nr od 8 do 54, Chotyze nr od 
21 do 52. Po zamontowaniu wszystkich wykonanych tablic na 
całym terenie gminy Ciepielów Urząd Gminy będzie otwarty na 
sugestie mieszkańców co do wykonania dodatkowych drogo-
wskazów oraz zgłaszania braków w numeracji tych już ustawio-
nych celem zlecenia wykonania brakujących drogowskazów jak 
i poprawienia tych zawierających błędy.
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Budowa przydomowych oczyszczalni
Już ponad 140 przy-

domowych oczyszczal-
ni ścieków na terenie 
gminy Ciepielów zo-
stało wykonanych. Po-
zostałe z łącznej ilości 
160 sztuk zostaną wy-
budowane na posesjach 
mieszkańców w najbliż-

szych dniach. Wykonawcą jest firma Jacek Wojtaś SOLAR-
PROFI Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Lendo Ruskie 
42, 08-504 Ułęż, która wygrała ogłoszony przez Urząd Gminy 
w marcu 2014 roku przetarg nieograniczony. Po rozpoczęciu 
prac związanych z budową, 25 czerwca 2014 roku wójt gminy 
Artur Szewczyk oraz skarbnik gminy Grażyna Szczodra pod-
pisali w Warszawie umowę na unijne dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków tj. projektu pn. „Poprawa 
stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów” realizowane-
go w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013. Kwota dofinansowania zgodnie 
z podpisaną umową wynosi 684 872,00 złotych przy czym cał-
kowita wartość zadania to 1 168 602 złotych. Nasza gmina pod-
pisała umowę jako jedna z pierwszych, a dofinansowanie jakie 
uzyskaliśmy było jednym z największych w naszym regionie. 
Ocena naszego wniosku zakończyła się najwcześniej, w związ-
ku z tym jako pierwsi mogliśmy się cieszyć z unijnego dofi-
nansowania. Całość zadania zgodnie z zasadami konkursowymi 
będzie rozliczona do końca maja przyszłego roku. Dofinanso-
wanie wyniesie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

Równolegle z ogłoszeniem przetargu na budowę oczysz-

czalni ścieków, od 3 marca 2014 trwał kolejny nabór wniosków 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski były 
przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2014 roku włącznie. Na chwi-
lę obecną zostało wykonanych 46 szt. projektów technicznych 
biologicznych indywidualnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków, a ich budowa wg złożonych w tym roku wniosków, 
będzie zrealizowana w roku 2015. Wszystkich zainteresowa-
nych, którzy chcieli by, aby na ich posesji wybudowana została 
przydomowa oczyszczalnia ścieków, informujemy, że zgodnie 
z zasadami przyjętymi w Gminnym Programie Budowy Przy-
domowych Oczyszczalni Ścieków 2013-2020 następny nabór 
wniosków zostanie przeprowadzony w przyszłym roku. Zainte-
resowani będą mogli składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie 
stosowne wnioski od połowy marca do 15 kwietnia 2015 roku.

Mariusz Borek
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Zabłyśnij na drodze – VIII rajd rowerowy
W dniach 9–10 października oraz 16 i 17 października 2014 

roku odbył się VIII rajd Związku Gmina nad Iłżanką. W dniu 
9 października w czasie pierwszej część VIII Rajdu „Po Szla-
kach Związku Gmin Nad Iłżanką” nastąpiła jesienna inaugu-

racja kampanii Mazowieckiej Policji „Zabłyśnij na drodze”, 
promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne 
bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął patronatem Mazo-
wiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski. 
Na starcie uczestników rajdu przywitali Prezesa Związku Gmin 
nad Iłżanką Artura Szewczyka oraz Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP w Radomiu mł. insp. Jacka Mnicha. Prezes 
Związku, jednocześnie wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk 
przybliżył uczestnikom rajdu działalność Związku Gmin nad 
Iłżanką, który powstał w 1995 roku i jest najstarszym związ-

kiem gmin na południowym Mazowszu. Związek tworzą cztery 
gminy: Iłża ( powiat radomski), Kazanów ( powiat zwoleński) 
oraz Ciepielów i Chotcza ( powiat lip-
ski). Zadaniem Związku jest przede 
wszystkim ochrona środowiska doli-
ny rzeki Iłżanki, przedstawianie wa-
lorów i promocja gmin wchodzących 
w skład Związku, w szczególności 
podejmowanie działań na rzecz tu-
rystyki. Na terenie wszystkich gmin 
wyznaczono ponad 260 kilometrów 
szlaków rowerowych, a chcąc zachę-
cić wszystkich do aktywnego spędza-
nia czasu, jednocześnie kultywując 
dziedzictwo krajobrazowe i kulturo-
we organizowany jest właśnie rajd ro-
werowy szlakiem Związku Gmin nad 

Iłżanką. Władzami Związku jest Zarząd Związku, w skład które-
go wchodzą wójtowie gmin Kazanów, Ciepielów i Chotczy oraz 
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Zgromadzenie Związku, które tworzą radni Związku w liczbie 
12, wybierani w liczbie 3 osób przez Rady Gmin wchodzących 
w skład Związku Gmin nad Iłżanką. Radni i członkowie związ-
ku pracują dla niego społecznie, nie pobierając żadnego wyna-
grodzenia, zaś budżet związku tworzony jest poprzez wpłaty 
gmin tworzących Związek Gmin nad Iłżanką.

Prezes Związku, dziękując za pomoc w organizacji rajdu 
Mazowieckiej Komendzie Policji z siedzibą w Radomiu, po-
informował, że patronat nad rajdem po raz kolejny objął Ma-
zowiecki Komendant Wojewódzki insp. Cezary Popławski, 
którego na rajdzie reprezentuje mł. insp. Jacek Mnich Naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogowego Mazowieckiej Komendy Wo-
jewódzkiej. Następnie zasad bezpieczeństwa poruszania się na 

drodze podczas rajdu wyjaśnił kierownika rajdu Dariusza Zając. 
W pierwszej części rajdu wzięło udział ponad 100 uczestników, 
którzy pod nadzorem policji, opiekunów i członków Klubu 
Turystyki Kolarskiej i Wspinaczki „ADEPT” wyruszyli na ro-
werach w dwudniową wyprawę z Chotczy do Iłży po szlakach 
Związku Gmin Nad Iłżanką. Razem z uczniami na rowerach 
wyruszyli wójt gminy Artur Szewczyk, mł. insp. Jacek Mnich 
z MKWP oraz samorządowcy z ternu Związku Gmin Nad Ił-
żanką. 

Po przybyciu rowerzystów do Ciepielowa w Publicznym 
Gimnazjum odbyła się prelekcja dla młodzieży poświęcona 
bezpieczeństwu niechronionych. Na prelekcję, która była jedno-
cześnie inauguracją jesiennej kampanii „Zabłyśnij na drodze”, 
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zaproszono wielu gości, między innymi Komendantów Powia-
towych Policji z Lipska, Zwolenia, Radomia, władze samorzą-
dowe z gmin Chotcza, Iłża, Kazanów, Ciepielów, dyrektorów 
gimnazjów gmin wchodzących w skład Związku Gmin nad Ił-
żanką, członków Zgromadzenia ZGnI, dyrektora Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego. Zaproszonych gości przywitał 
Prezes ZGnI, następnie w kilku słowach opowiedział o akcji, 
która towarzyszy kampanii „Zabłyśnij na drodze”, a mianowi-
cie „Bądź widoczny na drodze” związanej z noszeniem odbla-
sków po zmroku podczas poruszania się pieszych na drogach 
publicznych. W tym celu dla mieszkańców gminy zakupiono 
specjalne breloczki w kształcie trójkąta odblaskowego z herbem 
gminy, a dla uczestników rajdu specjalne opaski odblaskowe 
z logo Związku gmin nad Iłżanką. 

Następnie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Mazo-
wieckiej Wojewódzkiej Komendy Policji pan mł. insp. Jacek 
Mnich zapoznał wszystkich z obowiązkami jakie spoczywają 
na poruszających się po drodze rowerzystach – niechronionych 
uczestników ruchu, a także w związku zez zmianą przepisów 
prawo ruchu drogowego o obowiązkach spoczywających na 
pieszych. Każdego roku na drogach Mazowsza ma miejsce kil-
ka tysięcy wypadków drogowych, często ich sprawcami i ofia-
rami są właśnie rowerzyści i piesi. W roku 2013 rowerzyści byli 
sprawcami 145 wypadków drogowych, piesi przyczynili się do 
powstania 241. Te dwie grupy uczestników ruchu spowodowały 
łącznie 17% wszystkich zdarzeń z ofiarami w ludziach. Nie-
chronieni uczestnicy ruchu to 965 ofiar, tj. 28%. Na drogach 
Mazowsza w ubiegłym roku zginęło tragicznie 158 pieszych 
i rowerzystów, 809 zostało rannych. Starajmy się by te liczby 
były coraz mniejsze, bądźmy rozsądni, zabłyśnijmy na dro-

dze… Po tych słowach, Prezes Związku wręczył podziękowa-
nia za patronat nad rajdem i po raz już kolejny przeprowadzoną 
w Ciepielowie wojewódzką jesienną inaugurację akcji „Zabły-
śnij na drodze”. Statuetki otrzymali: insp. Cezary Popławski 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki, insp. Marek Świszcz 
Zastępca Mazowieckiego Komendanta, mł. insp. Jacek Mnich 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Mazowieckiej KWP, 
prelegenci Mirosław Guziński i Jan Borowski. W dalszej części 
prelekcję poprowadzili policjanci z Komendy Wojewódzkiej, 
którzy w sposób bardzo przystępny dla młodzieży opowiedzieli 
o zasadach ruchu drogowego. Kampania „Zabłyśnij na drodze” 
skierowana jest do tzw. niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego, a w szczególności do pieszych i rowerzystów. Jej ce-
lem 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 okazji, przypomnieć, m.in. 
pieszym o właściwym zachowaniu na drodze, a rowerzystom 
o konieczności wyposażenia roweru w obowiązkowe oświetle-
nie. Pierwsza edycja kampanii miała miejsce jesienią 2008r.

W VIII rajdzie rowerowym w dwóch terminach, pierwszym 
skierowanym do młodzieży gimnazjalnej i w drugim skierowa-
nym do uczniów szkół podstawowych wzięło udział ponad 250 
osób. Wszyscy uczestnicy rajdu jechali w kamizelkach odbla-
skowych i w kaskach, promując korzystanie z tych ważnych dla 
bezpieczeństwa elementów wyposażenia rowerzysty. Organi-
zatorzy rajdu wszystkim uczestnikom zakupili pamiątkowe ko-
szulki z logo Związku oraz opaski odblaskowe. Początek rajdu 
miał miejsce w Chotczy, skąd uczestnicy w zwartej kolumnie 
pod opieką funkcjonariuszy Policji przejechali do Ciepielowa. 

W Ciepielowie zaplanowany był odpoczy-
nek i obiad. Następnie rajdowcy udali się do 
Kazanowa, gdzie posilili się kolacją i uda-
li się na nocleg. Drugiego dnia po śniada-
niu uczestnicy rajdu odbyli drogę do Iłży, 
gdzie w budynku gimnazjum zjedli obiad 
i zakończyli dwudniową rowerową przygo-
dę. Wszyscy uczniowie byli ubezpieczeni, 
podczas rajdu jak i podczas noclegu zapew-
niono im opiekę medyczną. Rajd w całości 
sfinansował Związek Gmin nad Iłżanką. 
W tym miejscu chcielibyśmy złożyć ser-
deczne podziękowanie panu rademu Witol-
dowi Chojakowi za bezinteresowną pomoc 
w postaci transportu rowerów do Chotczy 
oraz przywóz rowerów po zakończeniu raj-
du z Iłży.

Uczestnicy rajdu
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4 lata fizjoterapi w Pcinie
To już 4 lat jak na terenie naszej gminy, w miejscowości 

Pcin funkcjonuje Dzienny Ośrodek Fizjoterapii. Przypomnijmy, 
że sam pomysł uruchomienia fizjoterapii zrodził się już w 2009 
roku. Wójt Artur Szewczyk wraz z Radą Gminy postanowił 
wykorzystać zmodernizowany ze środków unijnych budynek 
po szkole podstawowej na gminny ośrodek fizjoterapii. W tym 
czasie usługi fizjoterapeutyczne świadczył dla naszych miesz-
kańców szpital powiatowy, ale z informacji przekazywanych 
przez mieszkańców o konieczności bardzo długich oczekiwań 

na termin zabiegów, posta-
nowiono wykorzystać po-
siadany budynek i urucho-
mić w nim dzienny zakład 
fizjoterapii. 

Decyzja lokalizacyj-
na była podyktowana 
przede wszystkim tym, iż 
budynek po byłej szkole 
podstawowej przeszedł 

w latach 2007-2008 gruntowna modernizację, na którą nasza 
gmina wydatkowała ponad 350 tysięcy złotych. Budynek na-
leżało tylko dostosować do wymogów zakładów rehabilitacji 
i fizjoterapii, co zrobiono w pierwszych miesiącach 2010 roku. 
Między innymi: wybudowano podjazd dla osób niepełnospraw-
nych, przebudowano pomieszczenia, łazienki, zainstalowano 
systemu alarmowy, wymieniono centralne ogrzewanie, a tak-
że zakupiono profesjonalne urządzenia do fizjoterapii. Łączne 
koszty modernizacji i dostosowania budynku na potrzeby fizjo-
terapii to suma około pół miliona złotych. Pracownia Fizjote-
rapii w Pcinie w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej rozpoczęła swoją działalność od 1 czerw-
ca 2010 roku. Od maja 2012 roku fizjoterapia jako Dzienny 
Ośrodek Fizjoterapii w Pcinie działa na podstawie kontraktu na 
świadczenie usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Opłaciło się ryzyko podjętych starań przez wójta i radę gminy. 

Osiągnęliśmy sukces, bo takiego gminnego ośrodka fizjoterapii 
zazdroszczą nam w całym regionie. 

Dzisiaj z perspektywy czterech lat funkcjonowania zakładu 
możemy być wszyscy dumni. Dobry pomysł i konsekwencja dzia-
łania, a dla wszystkich mieszkańców tak potrzebna w dzisiejszych 
czasach fizjoterapia na wyciągnięcie ręki. U nas nie trzeba czekać 
miesiącami na zabiegi, trzeba tylko udać się do lekarza pierwszego 
kontaktu i już uruchamiane są zabiegi lecznicze. Fizjoterapia po 
czterech latach działalności pracuje i dalej się rozwija. W tym roku 
dla wszystkich pacjentów, wybudowano zatoki postojowe wraz 
z parkingiem przy budynku fizjoterapii. Wszystko to, aby pacjen-
tom naszej gminnej fizjoterapii zapewnić jak najlepsze warunki. 
W ramach podpisanej umowy z NFZ przyjmujemy wszystkich 
pacjentów posiadających skierowania na zabiegi fizjoterapeu-
tyczne wystawione przez dowolnego lekarza posiadającego kon-
trakt z NFZ (rodzinny, specjalista). Wykonywane zabiegi: pole 
magnetyczne, laseroterapia, elektrolecznictwo, prądy Traberta, 
TENS, prądy Kotza, prądy diadynamiczne, prąd galwaniczny, prąd 

neofaradyczny, prądy interferencyjne wg Nemecka, ultradźwięki, 
masaż klasyczny, masaż limfatyczny, lampa sollux, kinezyterapia. 
Wszystkich mieszkańców gminy potrzebujących pomocy fizjo-
terapeutycznej serdecznie zapraszamy do korzystania z usług 
Dziennego Ośrodka Fizjoterapii w Pcinie. 

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie, ul. Papuzińskiego 57, 27-310 Ciepie-

lów – zatrudni lekarza internistę lub lekarza rodzinnego do pracy. Oferujemy bardzo dobre warunki płacowe. 
Szczegółowe informacje pod nr tel: 48 3788 011

Kierownik SPZOZ w Ciepielowie Tadeusz Rybus  
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Pozostali w naszej pamięci 
W pierwszych dniach listopada ob-

chodzimy Dzień Wszystkich Świętych 
oraz Zaduszki. W tym pełnym zadumy 
okresie pamiętamy o wszystkich ze 
swych rodzin, pamiętajmy także o lu-
dziach, którzy w naszej małej lokalnej 
społeczności, swoim życiem, działa-
niem odcisnęli znak swojej osoby na 
zawsze. Pamiętajmy, że nasza gmina 
bardzo wiele im zawdzięcza, a pa-
mięć po nich będzie w nas na zawsze. 
Wspominamy wieloletniego wójta 
gminy Ciepielów śp. Bogdana Cza-
plę, dyrektora Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Bąkowej śp. Ireneusza Jaworskiego, śp. płk. Wła-
dysława Owczarka ps. „Bula” ostatniego dowódcę Batalionów 
Chłopskich, radnego V i VI kadencji śp. Kazimierza Lenar-

30-lecie OSW w Hucie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie służy 

dzieciom i młodzieży już 30 lat. Z tej jedynej tego typu placówki 
na terenie powiatu lipskiego, korzystają także najmłodsi miesz-
kańcy gminy Ciepielów. 19 września br. OSW w Hucie obcho-
dził jubileusz. Placówce nadano sztandar, a w uroczystościach 

jubileuszowych 
u c z e s t n i c z y ł 
Rzecznik Praw 
Dziecka Marek 
Michalak. Gminę 
Ciepielów repre-
zentował wójt 
Artur Szewczyk 
oraz dyrektor 
PSP w Bakowej 
Anna Kozieł, 
której placówka 
ściśle współpra-
cuje z ośrod-
kiem. Jubileusz 
uświetniły wy-
stępy artystyczne 
wychowanków 
i absolwentów. 
Wspaniały solo-
wy koncert mu-
zyczny wykonał 
mieszkaniec na-
szej gminy, wcze-

Punkt informacyjno– konsultacyjny
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Ciepielo-

wie działa Gmina Komisja do spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscypli-
narny. Zarówno komisja jak i Zespół powołane są do 
rozwiązywania problemów do jakich dochodzi w ro-
dzinach, a związanych z nadużywaniem alkoholu, 
przemocą w rodzinie itp. Osoby i rodziny dotknięte 

problemem alkoholowym zapraszamy do bezpłatnego 
punktu informacyjno – konsultacyjnego, który znaj-
duje się w Domu Ludowym w Wielgiem. W punkcie 
prowadzone są działania na rzecz osób z problemami 
alkoholowymi i ich rodzin oraz związanych z prze-
mocą w rodzinie. Zapewniamy pełną anonimowość, 
udzielamy porad, motywujemy do podjęcia leczenia. 
W celu umówienia się na spotkanie z terapeutą prosi-
my o kontakt telefoniczny, tel. 500-329-880 w godz. 
16-20 PN-PT.

śniej podopieczny ośrodka Piotr Dłużewski. Piotra i młodych 
artystów oklaskiwali goście, m.in. przedstawiciele wojewódz-
kich i gminnych władz oświatowych, samorządowych, repre-
zentanci zaprzyjaźnionych firm i instytucji wspierających na co 
dzień działania huckiej placówki, emerytowani nauczyciele, ro-
dzice, absolwenci i liczne grono przyjaciół Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego. Rzecznik Praw Dziecka Marek 
Michalak w swoim wystąpieniu przypomniał idee, przyświeca-
jące Kawalerom Orderu Uśmiechu i szkołom, które wybierając 
to zacne grono za patronów ze szczególnym zaangażowaniem 
realizują prawa dziecka do nauki i zabawy, do szacunku i god-
nego życia. Na spotkaniu jubileuszowym nie mogło zabraknąć 
wieloletniej dyrektorki placówki pani Wandy Faber, dr Czesła-
wa Barańskiego, który był pomysłodawcą ośrodka. O tym, jak 
ważny jest uśmiech i przenoszenie akcentu z siebie na innych 
ludzi, opowiadała Dorota Sokołowska z radomskiego Kurato-
rium Oświaty. Doceniając pracę OSW w Hucie, dziękując za 
pracę jaką pracownicy ośrodka wykonują na rzecz dzieci z gmi-
ny Ciepielów, wójt gminy Artur Szewczyk przekazał na ręce 
dyrektora Tadeusza Kosińskiego specjalne gratulacje.

ta, radnego III kadencji 
śp. Stanisława Kwietnia, 
sołtysa Starych Gardzienic 
śp. Andrzeja Rusina, far-
maceutę i ciepielowskiego 
kronikarza śp. Jerzego 
Jaglińskiego, wielolet-
niego lekarza i kierowni-
ka SPZOZ w Ciepielowie 
śp. Władysława Burakowskiego oraz Wszystkich Zmarłych 
Mieszkańców Gminy Ciepielów. Wspominamy pomordowa-
nych żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, 
mieszkańców Rekówki i Starego Ciepielowa, którzy ponieśli 
śmierć za ratowanie Żydów. Każdego roku, w tym okresie pra-
cownicy Urzędu Gminy odwiedzają groby, w których spoczy-
wają zmarli związani z Gminą Ciepielów. Tradycyjnie już zni-
cze na grobach osób związanych z naszą gminą zapala młodzież 
z Zespołu Placówek Oświatowych. Pamiętajmy i śpieszmy się 
kochać ludzi tak szybko odchodzą…

Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów
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Cztery lata minęły – osiągniecia ostatniej kadencji 
VI kadencja działalności władz samorządowych naszej gmi-

ny właśnie dobiega końcowi. Czas na podsumowanie tego, co 
wspólnie przez ostatnie cztery lat zrobiliśmy dla gminy i jej 

m i e s z k a ń c ó w . 
Z perspektywy 
tych czterech mi-
jających lat, trze-
ba podkreślić, że 
były to lata spo-
kojnej pracy, kiedy 
cała Rada Gminy 

współpracowała z wójtem, rozwiązując wiele spraw zarówno 
w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury technicznej gminy, 
a więc budowy dróg, wodociągów, jak i podejmując działania 
w zakresie spraw społeczno – kul-
turalnych gminy. Zdecydowana 
większość uchwał Rady Gminy 
podejmowana była jednogłośnie. 
To najlepiej świadczy o współpra-
cy i wzajemnym zaufaniu. Tak jest 
wówczas, gdy głównym działa-
niem samorządu jest budowa i roz-
wój. Kiedy budżet podporządko-
wany jest w całości inwestycjom. 
Wtedy to zgoda buduje, wtedy 
można dążyć do zrównoważonego 
rozwoju całej gminy. Zrobiliśmy 
bardzo dużo, chociaż oczywiście 
potrzeby zwłaszcza w zakresie 
budowy nowych dróg jeszcze wy-
stępują. Zakończyliśmy wreszcie 
wodociągowanie, a to umożliwiło 
nam zmianę priorytetów w zakresie 
inwestycyjnym, teraz najważniej-
szym dla nas zadaniem jest właśnie 
budowa dróg. Według danych jakimi dysponujemy, budowę 
większości dróg powinniśmy zakończyć do 2018 roku. W kilku 
miejscowościach naszej gminy ( tam gdzie wodociągi powsta-
ły najwcześniej) posiadamy już 100% dróg asfaltowych, teraz 
przyjdzie pora na pozostałe. 

Poddając dokładnej analizie ostatnie cztery lata na 
gminne inwestycje wydatkowaliśmy gigantyczną jak na  na-
sze skromne możliwości kwotę ponad 13,5 miliona złotych. 
Kwota ta, to cztery lata ciągłych, nieustających inwestycji. 
Planowanie, zabezpieczenie funduszy, przygotowywanie wnio-
sków o unijne dofinasowanie ( jeżeli tylko takie jest możliwe), 
przetargi, realizacja inwestycji, rozliczenia. Każda inwestycja 
to bardzo długi proces. Długi i ciężki, ale przynoszący wymier-
ne efekty w postaci zrealizowanych inwestycji.

W latach 2010–2014 zrealizowaliśmy.
I. BUDOWA WODOCIĄGÓW
a) wybudowano sieć wodociągową Podgórze – Antoniów – 

Czerwona – Bielany – Pasieki –19 km (142 przyłącza) – 
941 508,00 zł,

b) wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami 
Bąkowa – Kochanów – Sajdy – Czarnolas – 19,6 km 
(121 przyłączy) – 939 720,00 zł,

c) wybudowano sieć wodociągową Kawęczyn – Świesielice 
etap II oraz Borowiec, Podolany, Ciepielów ul. Sando-

mierska – 31,7 km (131 przyłączy) – 1 196 389,00 zł,
d) wybudowano sieć wodociągową Ciepielów ul. Witosa, 

Stare Gardzienice, Łaziska „Zamoście” – 5 km (17 przy-
łączy) – 148 338,00 zł.

II. GOSPODARKA ŚCIEKOWA 
a) wybudowaliśmy punkt zlewny wraz z otuliną filtracyjną 

przy oczyszczalni ścieków w Ciepielowie – 379 000,00 zł,
b) opracowaliśmy projekt kompleksowej modernizacji 

oczyszczalni ścieków w Ciepielowie – 80 000,00 zł
c) wprowadziliśmy w życie gminny program budowy przy-

domowych oczyszczalni ścieków, budując w pierwszym 
roku jego funkcjonowania 160 indywidualnych przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy – 
1 268 602,00 zł,

d) wykonaliśmy nowe projekty przydomowych oczyszczalni 
ścieków na rok 2015 – 30 000,00 zł.
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III. ZAGOSPDOAROWANIE GMINY
a) wykonaliśmy inwestycję „Poprawa wizerunku otoczenia 

Kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza pa-
rafialnego w Ciepielowie – 446 826,00 zł,

b) zamontowaliśmy siłownię zewnętrzną, szachy, monito-
ring wizyjny oraz nowe chodniki w parku w Ciepielo-
wie – 145 000,00 zł,

c) wykonaliśmy kompleksową termomodernizację budyn-
ku Urzędu Gminy w Ciepielowie – 425 762,00 zł,

d) wykonaliśmy oświetlenie parkowe od centrum Ciepielo-
wa do cmentarza grzebalnego – 68 000,00 zł,

e) wybudowaliśmy chodnik z kostki brukowej na ul. Ko-
nopnickiej w Ciepielowie – 70 000,00 zł,

f) wybudowaliśmy chodnik przy ul. Słonecznej w Ciepielo-
wie wraz z instalacją oświetlenia solarnego – 70 000,00 zł,

g) odnowiliśmy otoczenie Kościoła parafialnego w Czerwo-
nej wraz zagospodarowaniem centrum Antoniowa i drogą 
do cmentarza parafialnego oraz instalacją oświetlenia 
solarnego – 571 780,00 zł,

h) wybudowaliśmy zatoki postojowe i parking na potrzeby 
fizjoterapii w Pcinie – 34 000,00 zł,

i) wybudowaliśmy parking przy cmentarzu w Wielgiem – 
78 000,00 zł,

j) wykonaliśmy projekt sali gimnastycznej wraz z koncep-
cją zagospodarowania terenu dla Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Ciepielowie – 67 650,00 zł,

k) opracowaliśmy projekt miasteczka ruchu drogowego 
w Ciepielowie na potrzeby najmłodszych mieszkańców 
gminy – 18 0000,00 zł,

l) wykonaliśmy tablice kierunkowskazowe z oznaczeniem nr 
budynków mieszkalnych oraz nowe wiaty przystankowe – 
55 000,00 zł,

ł) wybudowaliśmy nowy parking z kostki brukowej przy 
budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie – 14 000,00 zł

m) dobudowaliśmy oświetlenie uliczne Dąbrowa pod lasem 
oraz w Wielgiem – 70 000,00 zł.

IV. BUDOWA DRÓG 
a) wybudowano drogę Wólka 

Dąbrowska etap I i etap II – 
430 000,00 zł,

b) wybudowano drogi w Starym 
Ciepielowie „Górki” i Stary 
Ciepielów – Rekówka – 343 
500,00 zł,

c) wybudowano ulice w Cie-
pielowie: ul. Źródlaną, 
ul. Polną, ul. Partyzantów, 
ul. Szkolną oraz dofinanso-
wano budowę drogi Ciepielów 
(ul. Czachowskiego) - Łazi-
ska – 412 000,00 zł, 
d) wybudowano drogi w Bą-
kowej: Bąkowa „Hektary”, 
Bakowa „pod lasem”, Bą-
kowa „do stawów” –  
383 000,00 zł,
e) wybudowano drogi w Cie-
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pielowie Kolonii: 
Ciepielów Kolonia 
od drogi wojewódz-
kiej, Ciepielów Ko-
lonia „pod lasem” – 

 178 500,00 zł,
f) wybudowano drogi 

w Łaziskach: Łazi-
ska „Kacze Doły”, 
Łaziska stara Wieś 
do remizy OSP wraz 
z parkingiem –  
137 000,00 zł,

g) wybudowano dro-
gę w Świesielicach 
oraz dofinansowano 
budowę drogi Cie-
pielów – Świesielice 
– 325 500,00 zł,

h) wybudowano drogi 
w Kałkowie: Kał-
ków „Stara Wieś 
– Podgoździak etap I i etap II”, Kałków „Piaski” – 
645 500,00 zł,

i) zakończyliśmy budowę drogi w Ranachowie „B” – 
266 000,00 zł,

j) wybudowano pierwszy etap drogi przez Sajdy –  
89 000,00 zł,

k) wybudowano drogi w Wielgiem: Wielgie „Zapłocie”, Wiel-
gie „Średnia Wieś”, Wielgie „pod lasem” – 460 000,00 zł,

l) dokończono budowę drogi w Dąbrowie – 35 000,00 zł
m) wybudowano drogę Rekówka „Górna” – 186 000,00 zł,
n) wybudowaliśmy drogi w Pcinie: Pcin ( koło p. Wierzbic-

kiego), Pcin „Kołchozy etap I”, Pcin Kolonia etap I, – 
267 000,00 zł,

m) wybudowano drogę przez Pasieki etap I – 288 000,00 zł,

V. Z INNYCH INWESTYCJI
a) zakupiliśmy samochód pożarniczy dla OSP w Bielanach – 

120 000,00 zł,

b) dofinansowaliśmy zakup dwóch nowych radiowozów dla 
Policji – 21 500,00 zł,

c) wyremontowaliśmy samochody pożarnicze dla OSP 
w Ciepielowie i OSP w Bąkowej – 25 000,00 zł,

d) realizujemy działania w zakresie informatyzacji i budowy 
społeczeństwa informacyjnego – 256 666,00 zł

VI. REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH W SZKO-
ŁACH, GMINIE I GOPS

a) W nauce sukces – projekt realizowany przez Publiczne 
Gimnazjum w Ciepielowie – 371 830,00 zł,

b) Nauka droga do szczęścia – projekt realizowany przez Pu-
bliczną Szkołę Podstawową w Bąkowej – 281 044,00 zł,

c) Reaktywizujemy indywidualizację i Dziecięca Akademia 
Przyszłości – projekt realizowany przez Publiczną Szkołę 
Podstawową w Ciepielowie – 94 500,00 zł, 

d) Projekty zrealizowane w ramach Lokalnej Grupy Działa-
nia (rekonstrukcja historyczna pod Dąbrową i publikacje 
książkowe) – 102 000,00 zł,

e) Szansa na Lepsze Jutro – projekt realizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie – 504 000,00 zł.

Obniżka podatku od środków transportowych
W związku z dużym zainteresowaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej 

w zakresie transportu samochodowego, Rada Gminy na wniosek wójta rozpoczęła pra-
cę nad obniżeniem stawek podatku od środków transportowych. Planowaną obniżką 
do 25% dotychczasowych stawek, zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy prowadzący 
działalność na terenie gminy Ciepielów.
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22 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Ciepielowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z udzia-
łem Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego pana Lesz-
ka Ruszczyka. Pan Wicemarszałek przybył do naszej gminy na 
zaproszenie wójta i Rady Gminy w związku z zaplanowanymi 
uroczystościami wręczenia rolnikom z terenu gminy odzna-
czeń „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznanymi przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z okazji jubileuszu 30-lecia 
działalności zespołu ludowego „Po Co Ci To ?” z Wielgiego. 
W uroczystości wzięli udział między innymi: radni, sołtysi, 
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, członkowie 

zespołu ludowego. Uroczystości rozpoczął Przewodniczący 
Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla, który przywitał 
wszystkich przybyłych na sesję Rady Gminy. Następnie oddał 
głos wójtowi gminy. Szanowni Państwo, nasza gmina to gmina, 
w której najważniejsza jest praca rolnika. To z pracy na roli 
utrzymuje się większość naszych domowych gospodarstw. Wszy-
scy doskonale wiemy, że najcięższą pracą jest właśnie praca 
rolnika. Tu nie ma miejsca na odpoczynek, czy to zwykły dzień 
tygodnia, czy to niedziela, w gospodarstwie praca jest zawsze. 
Aby coś osiągnąć z tej pracy, trzeba wielu wyrzeczeń, trzeba 
tej pracy poświecić całe życie. Za taką właśnie pracę należy 

Zasłużeni dla rolnictwa oraz jubileusz zespołu ludowego
się od nas podziękowanie, szacunek 
i uznanie. Dlatego też od kilku już 
lat staram się jako wójt gminy, je-
żeli jest to tylko możliwe nagradzać 
pracę rolników, a także osób na 
co dzień związanych z rolnictwem. 
Niech te odznaczenia będą swego 
rodzaju symbolem naszego uzna-
nia dla waszej ciężkiej nieustającej 
pracy. Dzisiaj, dzięki pomocy mojego przyjaciela, przyjaciela 
całej naszej gminy pana Wicemarszałka Leszka Ruszczyka, na 

którego zawsze mogliśmy i mo-
żemy liczyć, czego największym 
dowodem jest pomoc pana Wice-
marszałka w pozyskanych przez 
naszą gminę środkach unijnych 
na realizację gminnych inwesty-
cji, możemy uhonorować ponad 
czterdziestu mieszkańców naszej 
gminy odznaczeniami „Zasłu-
żony dla rolnictwa”. W sprawie 
odznaczeń razem z panem Wice-
marszałkiem odbyliśmy spotkanie 
z Ministrem Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Wnioski o odznaczenia 
złożyliśmy już dawno, ale dzięki 
pomocy pana Wicemarszałka, 
wszystkie zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Dziękuję panu Wice-

marszałkowi za pomoc w uhonorowaniu naszych mieszkańców. 
Następnie głos zabrał pan Leszek Ruszczyk Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego. „Wszystkim rolnikom Gmi-
ny Ciepielów, a także rolnikom, którzy za chwilę zostaną od-
znaczeni, pragnę przekazać najlepsze życzenia a także wyrazy 
wdzięczności za wasz codzienny trud w pracy na roli. Pracę tę 
znam, ponieważ moja żona pochodzi z pobliskiego Kazanowa 
i wiem co oznacza rolniczy trud. Jestem zaszczycony, że za ten 
trud mogę dzisiaj uhonorować Państwa w imieniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Po słowach pana Wicemarszałka przystą-
piono do ceremonii wręczenia odznaczeń. 

Odznaczeni zostali: Choroś Kazimierz, Lasek Stanisław, Ostrowski Henryk, Zając Mirosław, Drąg Radosław, Fundowicz Robert, Ryło Andrzej, Michalec Zdzisław, Lasek Andrzej, Mazur Adam, Nowotnik Mirosław, Skomra 
Mirosław, Sulima Krystyna, Sumigowski Dariusz, Wajs Stanisław, Kąkol Paweł, Starzyk Dariusz, Mazur Tadeusz, Marzec Agnieszka, Standowicz Maria, Jamka Zygmunt, Kaczmarski Jan
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Po zakończeniu 
ceremonii odznaczeń 
rolników, wójt wraz 
z Przewodniczącym 
Rady Gminy, przeka-
zał na ręce pana Wi-
cemarszałka grawer 
ze specjalnym po-
dziękowaniem. Ser-
decznie dziękujemy 
za udzieloną pomoc 
w wyróżnieniu rolni-
ków gminy Ciepie-
lów odznaczeniem 
„Zasłużony dla rol-
nictwa” przyznanym 
przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. 
Ogromnie się cieszy-
my, że w naszym Sa-
morządzie Wojewódzkim są tak wspaniali ludzie, dla których 
nie jest obojętny los rolników. Gorąco wierzymy, iż współpraca 
z panem Wicemarszałkiem będzie w przyszłości kontynuowa-

na z korzyścią dla całego naszego lokalnego społeczeństwa. 
Kolejnym punktem posiedzenia Rady Gminy była uroczystość 
związana z jubileuszem 30-lecia powstania Zespołu Ludowego 
„Po Co Ci To?” z Wielgiego. Charakterystykę działalności 
zespołu przedstawił wójt gminy. Zespół powstał w 1984 roku 
z inicjatywy pani Marii 
Skupień. Z okazji 30-le-
cia działalności zespołu, 
za wkład i zaangażowanie, 
za reprezentowanie Gmi-
ny, kultywowanie trady-
cji lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, członkowie 
zespołu (co było do same-
go końca niespodzianką) 
zostali wyróżnieni odzna-
czeniami honorowymi 
„Zasłużony dla rolnictwa”. 
Odznaczenia w imieniu Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, członkom zespołu 
w składzie: Iwona Giemza, 

Kazimiera Wojciechowska, Halina Granisz, Urszula Mirecka, 
Zofia Teresa Wójcik, Grażyna Nowotnik, Genowefa Koniusz, 
Rozalia Świostek, Halina Fabiszewska, Stanisława Pięta, Maria 

Sulima, Zofia Siwiec, 
Zofia Jarosz, Krystyna 
Podlak, Maria Kop-
tas, Franciszek Woj-
ciechowski, Stanisław 
Wolak, Jan Koptas, 
Maria Skupień, Irena 
Lenart, wręczył pan 
Wicemarszałek Leszek 
Ruszczyk i wójt gminy 
Ciepielów Artur Szew-
czyk. Po udekorowa-
niu członków zespołu, 
pan wójt zapowiedział 
kolejną niespodziankę 
dla zespołu. Pan Wi-
cemarszałek w imieniu 
Zarządu Województwa 
Mazowieckiego, na 

wniosek złożony przez wójta gminy, nagrodził 30 letnią dzia-
łalność zespołu Ludowego „Po Co Ci To ?” za wybitne zasługi 
oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowiec-
kiego, medalem pamiątkowym „Pro Masovia”. 
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