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Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciepielów,

minął pierwszy rok nowej kadencji, 
a wraz z nim pierwszy rok działania nowo 
wybranego wójta i radnych gminy. Podsumo-
wując ten okres, można go określić jako do-
bre rozpoczęcie nowej kadencji samorządu. 
Na tegoroczne inwestycje wydatkowaliśmy 
ponad 5 milionów złotych, budując między 
innymi 12,5 km nowych dróg, przystępując 
do budowy nowego gminnego przedszkola, 
kończąc inwestycje związane z pierwszym 
etapem budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Ilość wykonanych inwestycji i środ-
ki jakie na nie przeznaczamy kolejny raz dają 
nam pod tym względem zdecydowane pierw-
sze miejsce wśród sąsiadujących z nami gmin 
wiejskich. Nasze inwestycyjne osiągnięcia 
dostrzeżono poza gminą, poza powiatem, na 
szczeblu subregionu radomskiego. W tego-
rocznym konkursie przeprowadzanym przez 
redakcję „Echo Dnia” Lider Regionu Radom-
skiego, Gmina Ciepielów została wyróżniona 
prestiżowym tytułem Lider Regionu Radom-
skiego 2015 w kategorii Inwestycje. Cieszy 
fakt, że nasze starania w podejmowaniu in-
westycyjnego wysiłku poprawy stanu gmin-
nej infrastruktury zostały nagrodzone, tym 
bardziej, że nasza gmina nie jest ani duża, ani 
zasobna finansowo. Naszych gminnych in-
westycji zazdrości nam wielu włodarzy gmin 
i miast, z czym spotkaliśmy się odbierając na-
grodę podczas uroczystej gali. Wielu wójtów 
z nieukrywaną zazdrością gratulowało nam 
nagrody, wypytując się jak my w Ciepielowie 
to robimy, że co roku z tak małego budżetu, 
przeznaczamy na inwestycje tak duże środki 
finansowe. Ta wspaniała nagroda jest nagro-
dą dla całej naszej gminy, dla wszystkich na-
szych mieszkańców.

Mam nadzieję, że jej otrzymanie w pierw-
szym roku nowej kadencji będzie dobrym 
prognostykiem na kolejne lata, co z pewnoś-
cią przyczyni się do polepszenia warunków 
życiowych w naszej gminie. Trzeba jednakże 
podkreślić, że tegoroczne inwestycje w dużej 
części nie były by możliwe gdyby nie odzyska-
ny z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT 
za inwestycje z ostatnich pięciu lat. Ciężko 
przepracowany 2014 rok, kiedy to wykony-
waliśmy wszystkie czynności zmierzające do 
złożenia wniosku o zwrot VAT i złożenie same-
go wniosku (29 grudnia 2014 roku), dały nam 
wspaniały efekt w postaci już 1,7 miliona zło-

OD WÓJTA GMINY tych dodatkowego dochodu, który w całości 
mogliśmy spożytkować na budowę dróg. 

2015 rok, to jednak nie tylko rok inwe-
stycji, to przede wszystkim zmiany, które 
wspólnie z radnymi postanowiliśmy wprowa-
dzić w funkcjonowaniu naszego samorządu, 
kładąc przede wszystkim nacisk na realiza-
cję zadań rozwiązujących problemy społecz-
ne. Pierwszą naszą decyzją było rozpoczęcie 
konsultacji z mieszkańcami gminy w najważ-
niejszych sprawach dotyczących działalności 
naszego samorządu. Przeprowadziliśmy ze-
brania sołeckie, na których Państwo zgłasza-
liście do nas swoje najważniejsze postulaty, 
następnie konsultowaliśmy projekty budowy 
dróg z mieszkańcami posesji zlokalizowanych 
przy projektowanych drogach. Pozwoliło nam 
to lepiej przygotować inwestycje (mieszkańcy 
zgłaszali między innymi potrzebę wykonania 
dodatkowych przepustów pod drogą, udroż-
nienia rowu przy budowanej drodze, itp.), co 
w przyszłości z pewnością przyczyni się do 
lepszego użytkowania drogi i przedłuży jej 
żywotność. Zgodnie ze złożoną obietnicą od 
drugiej połowy grudnia rozpoczynamy kolej-
ne spotkania z mieszkańcami poszczególnych 
sołectw, na które już teraz serdecznie zapra-
szam, razem decydujmy o tym w jakim kie-
runku mają iść działania podejmowane przez 
nasz samorząd.

Z początkiem roku wprowadziliśmy 
w Urzędzie Gminy bezpłatne porady praw-
ne. Wiem, że odebraliście to Państwo bardzo 
pozytywnie, a o tym że była taka potrzeba, 
świadczy bardzo duża liczba osób korzysta-
jących z porad świadczonych przez panią ad-
wokat.

Najważniejszymi działaniami prospołecz-
nymi są jednak decyzje, które wraz z radnymi 
gminy jednomyślnie podjęliśmy w zakresie 
działań związanych z budową przedszko-
la z przeznaczeniem dla wszystkich dzieci 
z całej gminy. Tak dużo ostatnio mówi się 
w różnego rodzaju mediach o działaniach 
prorodzinnych, o umożliwieniu młodym ro-
dzicom warunków do wychowywania dzieci 
i jednoczesnej możliwości wykonywania przez 

nich pracy zawodowej. Młodzi rodzice, którzy 
przecież są przyszłością naszej gminy, bardzo 
często zwracali uwagę, że w naszej gminie nie 
ma warunków aby najmłodsze dzieci mogły 
korzystać z przedszkola. Rozumiejąc to pod-
jęliśmy się bardzo trudnego i kosztownego 
zadania uruchomienia nowoczesnego przed-
szkola dla wszystkich dzieci. W ciągu pierw-
szego półrocza przeprowadziliśmy cały proces 
związany z planowaniem, projektowaniem, 
pozwoleniem na budowę, postępowaniem 
przetargowym, podpisaniem umowy i rozpo-
częciem realizacji inwestycji. Koszt budowy 
w całości finansowany z gminnego budżetu to 
1,67 milion złotych. Przedszkole służyć będzie 
125 dzieciom, a postęp prac jest tak duży, że 
z dnia na dzień zarówno teren wokół jak i sam 
budynek zmieniają się nie do poznania.

Oprócz przedszkola, w tym roku przygo-
towaliśmy także dokumentację techniczną 
związaną termomodernizacją budynku szkoły 
podstawowej i budowy boisk wokół szkoły. 
Inwestycje wraz z budową sali gimnastycz-
nej chcielibyśmy rozpocząć jak najszybciej. 
Niestety, napotkaliśmy trudności związane 
z własnością terenu, na którym od kilkudzie-
sięciu lat funkcjonuje szkoła. Część działek 
zlokalizowanych pod szkołą stanowi własność 
Skarbu Państwa, a dwie mikroskopijne dzia-
łeczki na wysokości chodnika i ogrodzenia 
przed szkołą stanowią własność prywatną. 
Korzystając z prawa zasiedzenia chcieli-
śmy te działki przejąć na rzecz gminy i szko-
ły w związku z budową sali gimnastycznej 
i zagospodarowania terenu szkoły ponieważ 
przez długie lata nikt z nich nie korzystał. Jed-
nak przy procedurze zasiedzenia spotkaliśmy 
się ze sprzeciwem właścicieli dwóch działek 
przed szkołą. Zdecydowaliśmy jednak, że nie 
warto starać się o odkupienie tych działek 
wydając dodatkowo pieniądze, które prze-
znaczone są na budowę sali gimnastycznej 
dla naszych dzieci. Poniesiemy mniejszy koszt 
przesuwając ogrodzenie, chodnik przed szko-
łą i projektując nowy wjazd w innym miejscu 
nie prosząc nikogo, inwestycja przedłuży się 
ewentualnie tylko w czasie.

Z budową szkoły powiązana jest zmiana 
siedziby ośrodka zdrowia, jeżeli tylko przystą-
pimy do inwestycji szkolnej równolegle zmie-
nimy siedzibę ośrodka zdrowia uruchomiając 
go w innym miejscu w Ciepielowie, dostoso-
wując warunki przyjmowania pacjentów do 
obowiązujących standardów.

Mam nadzieję, że nasze decyzje i ich re-
alizacja spotka się z Państwa przychylnością, 
a dzięki zrealizowanym inwestycją w zakresie 
oświaty i służby zdrowia rozwiążemy te prob-
lemy na długie lata. Z tą myślą przygotowali-
śmy projekt budżetu gminy na 2016 rok. Pod 
względem inwestycji projekt ten jest chyba 
najambitniejszym budżetem ostatnich kilku-
nastu lat.

Najpierw jednak chcielibyśmy skonsulto-
wać nasze założenia z mieszkańcami podczas 
zebrań sołeckich, na które jeszcze raz serdecz-
nie zapraszam. 

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów
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Dla uczczenia 25 rocznicy istnienia odro-
dzonego samorządu gminy Ciepielów, w dniu 
27 listopada br. odbyła się uroczystość odsło-
nięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 
wieloletniego gospodarza gminy Ciepielów 
śp. wójta Bogdana Czaplę. Uroczystość od-
słonięcia tablicy pamiątkowej prowadził wójt 
Artur Szewczyk – do śmierci wójta Czapli, se-
kretarz gminy i jego zastępca. 

Uroczystość rozpoczęła się od powitania 
rodziny śp. wójta Bogdana Czapli, na czele 
z żoną Elżbietą i córką Magdaleną oraz wszyst-
kich przybyłych gości. W uroczystości wzięli 
udział między innymi: ksiądz Stanisław Sławiń-
ski proboszcz z parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Ciepielowie, radni i sołtysi gminy 
Ciepielów I, II i IV kadencji, radni i sołtysi obec-
nej kadencji, pracownicy i emeryci Urzędu 
Gminy w Ciepielowie, kierownicy i pracownicy 
oraz emeryci z jednostek organizacyjnych gmi-
ny, radni powiatowi I kadencji oraz pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Lipsku, burmistrz 
Zwolenia Bogusława Jaworska, burmistrz Iłży 
Andrzej Moskwa, wójt Chotczy Janusz Wit-
czak, wójt Solca nad Wisłą Marek Szymczyk, 
wójt Tarłowa Leszek Walczyk, starosta lipski 
Roman Ochyński, starosta zwoleński Walde-
mar Urbański, radni z samorządów gminnych, 
powiatowych i sejmiku wojewódzkiego, pocz-
ty sztandarowe, przedstawiciele środowisk 
kombatanckich, strażacy z OSP i PSP, przedsta-
wiciele lasów państwowych, policji, wojska, 
związku strzeleckiego, członkowie Związku 
Gmin na Iłżanką, młodzież wraz z nauczycie-
lami z placówek oświatowych gminy, przed-
siębiorcy, współpracownicy i przyjaciele wójta 
Czapli oraz mieszkańcy gminy Ciepielów. 

Jako pierwszy rozpoczynając uroczystość 
głos zabrał wójt gminy Artur Szewczyk.

Szanowni Państwo! Marszałek Polski Józef 
Piłsudzki powiedział kiedyś, że „Naród, któ-
ry nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje 
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa 
do przyszłości”. Dlatego też mottem dzisiej-
szej uroczystości niech będą słowa: „budując 
przyszłość pamiętajmy o przeszłości”. W tym 
roku, mija 25 lat od dnia pierwszych wybo-
rów samorządowych, które odbyły się w dniu 

ODS ONI CIE TABLICY PAMI TKO EJ
27 maja 1990 roku. Były to pierwsze po II woj-
nie światowej wolne wybory, dzięki którym 
stało się możliwe odrodzenie polskiej lokalnej 
społeczności samorządowej. W całym naszym 
kraju bardzo hucznie obchodzono rocznicę 
pierwszych wolnych wyborów samorządo-
wych. W naszej gminie dla uczczenia 25 rocz-
nicy istnienia odrodzonego samorządu gminy 
Ciepielów, postanowiliśmy uhonorować czło-
wieka, który przez wiele lat pełnił służbę na 
rzecz naszej lokalnej społeczności. Postanowi-
liśmy upamiętnić wieloletniego wójta naszej 
gminy śp. Bogdana Czaplę odsłaniając w dniu 
dzisiejszym tablicę pamiątkową, aby kolejnym 
pokoleniom mieszkańców gminy Ciepielów 
przypominać o twórcy podwalin naszej lokal-
nej społeczności.

Wójt Bogdan Czapla wspaniale zapisał się 
na kartach najnowszej historii naszej gminy. 
Przed 1990 rokiem sprawował funkcję Naczel-
nika Gminy, a od 1990 roku zarządzał gminą 
jako pierwszy Wójt Gminy Ciepielów. Dzięki 
jego osobie transformacja ustrojowa przebie-
gła w naszej gminie bardzo spokojnie. Na pod-
kreślenie zasługuje również fakt, iż po przerwie 
w sprawowaniu funkcji wójta gminy w latach 
1998–2002, kiedy pełnił funkcję urzędującego 
członka Zarządu Powiatu Lipskiego pierwszej 
kadencji, ponownie w roku 2002 został wybra-
ny na wójta gminy Ciepielów w pierwszy bez-
pośrednich wyborach wójta gminy. Ludzie mu 
ufali, darzyli szacunkiem. Był niewątpliwie dla 
wielu dużym autorytetem.

Szanowni Państwo, wójt Bogdan Czapla 
urodził się w dniu 4 września 1950 roku w Kę-
pie Gosteckiej w gminie Solec nad Wisłą. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej 
miejscowości, naukę kontynuował w Lice-
um Ogólnokształcącym w Solcu nad Wisłą. 
W 1972 roku ukończył studia w Wyższej Szkole 
Rolniczej w Lublinie. W tym samym roku jako 
młody inżynier rolnik rozpoczął pracę zawodo-
wą w spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” 
w Solcu nad Wisłą i Lipsku, następnie w latach 
1974–1979 pracował w Spółdzielni Kółek Rol-
niczych w Ciepielowie. Z Ciepielowem i gminą 
Ciepielów związał się na stałe w 1979 roku, 
kiedy tu zamieszkał wraz z rodziną i rozpoczął 
pracę. W 1981 roku rozpoczął pracę w Urzę-
dzie Gminy w Ciepielowie. W wyniku wyborów 
od dnia 1 czerwca 1983 roku został powołany 
na Naczelnika Gminy Ciepielów. Miał wów-
czas niespełna 33 lata. 
Wybór na Naczelnika 
Gminy jak sam mi wójt 
Czapla opowiadał, był 
dla niego dość dużym 
zaskoczeniem. Żartował 
na ten temat, że kiedy 
wychodził z domu na 
wybory, nie spodziewał 
się, że do domu wróci 
już jako Naczelnik Gmi-
ny. Według jego wspo-
mnień naczelnikiem 
miał zostać starszy, 
bardziej doświadczony 
pracownik Urzędu Gmi-

ny, postanowiono jednak inaczej, wybrano 
młodego, co w tamtych czasach nie było zbyt 
często spotykane. Tak więc od 1983 roku pan 
Bogdan Czapla rozpoczął pracę jako Naczelnik 
Gminy i funkcję tę pełnił przez dwie kadencje 
do pierwszych wolnych wyborów samorządo-
wych, a więc do roku 1990. Po latach wspomi-
nając okres przemiany 1990 roku, stwierdził, 
cytuję słowa wójta Czapli, że „Gmina Ciepie-
lów przeszła przez kolejny etap transformacji 
ustrojowej bez rewolucyjnych zmian”.

W wyniku pierwszych wyborów do sa-
morządu gminnego, które odbyły się w dniu 
27 maja 1990 roku, przez Radę Gminy Cie-
pielów pierwszej kadencji został wybrany na 
pierwszego Wójt Naszej Gminy i służbę tę peł-
nił przez dwie kadencje do 1998 roku. W wy-
borach samorządowych w 1998 roku został 
wybrany na radnego Rady Powiatu w Lipsku 
i od 1 stycznia 1999 roku rozpoczął pracę jako 
urzędujący członek Zarządu Powiatu. W Sta-
rostwie Powiatowym w Lipsku pracował do 
2002 roku. W 2002 roku w pierwszych bez-
pośrednich wyborach wójta gminy (w których 
o wyborze nie decydowała już Rada Gminy, ale 
wszyscy mieszkańcy gminy Ciepielów) został 
ponownie wybrany wójtem gminy Ciepielów. 
Po czteroletniej przerwie w sprawowaniu funk-
cji wójta uzyskał bardzo duże poparcie miesz-
kańców, którzy docenili jego pracę na rzecz 
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gminy. Dla niego osobiście była to olbrzymia 
satysfakcja. Pamiętam to bardzo dobrze, tym 
bardziej, że w wyborach tych wspólnie z wój-
tem ubiegaliśmy się o to stanowisko i poparcie 
mieszkańców gminy. Wraz z wójtem braliśmy 
udział w pierwszej i drugiej turze wyborów. 
Pan Bogdan Czapla wygrał, ale jakże inne wów-
czas były to wybory, wybory w których liczył 
się przede wszystkim człowiek i to co on sobą 
reprezentuje, czego dokonał i co chce jeszcze 
zrobić, a nie tak jak dzisiaj… O tym, że były to 
inne czasy, ale przede wszystkim, że wójt był 
innym człowiekiem, niech świadczy to, że kon-
kurując o Urząd Wójta później ściśle współ-
pracowaliśmy, a najlepszym dowodem na to 
jest fakt, iż pomimo sprawowania przeze mnie 
funkcji Sekretarza, w okresie choroby powie-
rzył mi również funkcję Zastępcy Wójta. Nauka 
którą z tej współpracy wyciągnąłem była i jest 
dla mnie doświadczeniem bezcennym.

Po wyborze przez mieszkańców gminy na 
wójta w roku 2002, po raz kolejny bez żadnych 
problemów przeprowadził naszą społeczność 

przez kolejną transformację ustrojową wpro-
wadzając naszą gminę do Unii Europejskiej. 
Z tym związane było wcześniejsze przygoto-
wanie i wdrożenie inwestycji po raz pierwszy 
wykorzystujących unijne środki pomocowe. 
W tym okresie przystąpiliśmy do opracowa-
nia i wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego na 
następne lata. Ten proces jednakże został bru-
talnie przerwany, chorobą i niespodziewaną 
śmiercią w dniu 8 października 2004 roku.

Pan Bogdan Czapla zmarł w wieku 54 lat, 
pozostawiając żonę Elżbietę oraz dzieci, córkę 
Magdalenę z rodziną i syna Wojciecha. Pozo-
stawił także osieroconych mieszkańców gminy 
Ciepielów. Zmarł w sile wieku, mając jeszcze 
przed sobą wiele planów zarówno osobistych 
jak i zawodowych. Do ostatnich swoich dni 
myślał o sprawach dotyczących gminy, jej roz-
woju, jej przyszłości. Będąc w szpitalu telefo-
nicznie za moim pośrednictwem przekazywał 
informacje z prośbą do radnych o podjęcie 
decyzji w sprawie uchwalenia gminnego planu 
zagospodarowania przestrzennego i realiza-

cji inwestycji w 2004 roku. Do końca oddany 
sprawą gminy, jemu naprawdę zależało na 
gminie, jej rozwój stawiał sobie za główny cel. 
Był pasjonatem historii gminy, pieczołowicie 
zbierając wszystkie informacje o historii gminy 
Ciepielów. Bardzo zaangażowany w uroczysto-
ści patriotyczne pod Dąbrową, ale także dba-
jąc o inne miejsca związane z kultywowaniem 
pamięci narodowej w naszej gminie.

Dokonując retrospekcji jego życia, uważ-
nym obserwatorom, zwłaszcza osobom, które 
znały wójta Czaplę, nasuwają się ważne cechy 
jego niezwykłego charakteru, a mianowicie 
pracowitość i sumienność. W swoim postępo-
waniu był człowiekiem niezależnym, nie da-
jącym sobie narzucić czyjegoś zdania. Bardzo 
szanował swoich współpracowników, umiał 
dostrzec ich problemy. Przede wszystkim był 
człowiekiem otwartym na troski i potrzeby 
mieszkańców. A przyszło mu zarządzać gmi-
ną w dwóch, a nawet trzech okresach zmian 
ustrojowych. Jakże bowiem inna była Polska, 
jakże inna była nasza gmina przed 1990 ro-
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kiem, jaka była po 1990 roku, a jakaż inna była 
po wejściu do Unii Europejskiej. 

Chciałbym w tym miejscu wyrazić ogrom-
ne zadowolenie i jednocześnie wdzięczność, 
że tak licznie zgromadziliśmy się na dzisiejszej 
uroczystości, aby oddać hołd człowiekowi, któ-
ry nie tylko 17 lat zarządzał gminą Ciepielów, 
ale przede wszystkim był człowiekiem o wiel-
kim sercu. Dlatego też po 11 latach od dnia 
śmierci to jego osoba zgromadziła tu przed 
Urzędem Gminy w Ciepielowie tak wielu ludzi, 
którzy doceniali i doceniają jego osobę.

My mieszkańcy gminy zawdzięczamy mu 
bardzo dużo. Był inicjatorem i głównym rea-
lizatorem wielu inwestycji. To między innymi 
dzięki jego staraniom gmina przejęła prowa-
dzenie oświaty, budując szkoły podstawowe 
w Ciepielowie i Bąkowej, salę gimnastyczną 
przy ciepielowskim gimnazjum. Rozpoczęto 
wodociągowanie gminy, wybudowano pierw-
szą w okolicy oczyszczalnię ścieków. Przystą-
piono do budowy dróg, poprawy funkcjono-
wania Ochotniczych Straży Pożarnych. Podjął 
się także bardzo trudnego działania wybudo-
wania nowego budynku Urzędu Gminy, przed 
którym dzisiaj się zebraliśmy. Ta inwestycja 
była jego oczkiem w głowie i właśnie na tym 
jego dziele dzisiaj odnowionym uhonorujemy 
jego pamięć.

Dla mnie osobiście był bardzo dobrym 
nauczycielem, umiejącym odróżnić dobre 
pomysły, od tych które nic szczególnego nie 
wniosą do rozwoju lokalnej społeczności. Miał 
niewątpliwie zaletę umiejętności dostrzega-
nia spraw naprawdę ważnych i na tym skupiał 
swoja uwagę. Pamiętam, kiedy jechaliśmy 

w sprawach urzędowych do wójta w Solcu nad 
Wisłą i omawialiśmy sprawy gminne, zmiany 
w zakresie zarządzania, dobry pomysł przyjął 
z ojcowską aprobatą, natomiast o innym pro-
jekcie zmian powiedział, że nie warto, że skutki 
nie będą adekwatne do zysków, do dzisiaj pa-
miętam jego słowa, „panie Arturze, to nie jest 
zgodne z prawami fizyki żeby cała para poszła 
w gwizdek”. Takim właśnie był człowiekiem, 
człowiekiem umiejącym odróżnić dobro od 
zła, człowiekiem o dobrym otwartym sercu.

Za jego zaangażowanie w sprawy rozwoju 
gminy Ciepielów, za wieloletnią pracę i służbę 
na rzecz lokalnej społeczności, zgodnie z mot-
tem zamieszczonym na tablicy: „Myśl i dzia-
łaj sercem wtedy małe sprawy ludzi stają się 
wielkie”, odsłaniamy dzisiaj tablicę pamiątko-
wą jako wyraz naszej pamięci i podziękowania 
za służbę na rzecz mieszkańców gminy Ciepie-
lów”.

Po wystąpieniu wójta gminy, odczytana 
została Uchwała Rady Gminy w Ciepielowie 
w sprawie upamiętnienia wieloletniego wójta 
gminy Ciepielów śp. Bogdana Czapli poprzez 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 25 roczni-
cę wolnych wyborów samorządowych w Pol-
sce. Uchwałę wraz z uzasadnieniem rodzinie 
śp. wójta wręczył w imieniu Rady Gminy jej 
przewodniczący Waldemar Czapla oraz wi-
ceprzewodniczący Witold Chojak. Następnie 
żona śp. wójta Elżbieta Czapla z córka Magda-
leną dokonały odsłonięcia tablicy.

Niespodzianką przygotowaną przez orga-
nizatorów dla wszystkich zebranych był występ 
wybitnej radomskiej skrzypaczki Magdaleny 
Pałgan, która wykonała Czardasza autorstwa 

Vittorio Montiego. Po wysłuchaniu pięknego 
utworu, który spotkał się z bardzo życzliwym 
przyjęciem, nagrodzonym gromkimi brawami, 
ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński dokonał 
aktu poświecenia tablicy z płaskorzeźbą.

Ksiądz Stanisław przypomniał osobę 
śp. wójta mówiąc między innymi:

Chciałbym na chwilę zatrzymać się nad dzi-
siejszym wydarzeniem, a nade wszystko nad 
osobą śp. naszego wójta Bogdana Czapli. Do 
dzisiejszego wydarzenia mam bardzo osobiste 
podejście i stosunek. Kiedy ponad 19 lat temu 
przybyłem do Ciepielowa jako niespełna 33-
letni duszpasterz nie miałem doświadczenia 
w pracy parafialnej. Byłem pełen obawy, mia-
łem wiele wątpliwości, ale wszystkie te wąt-
pliwości bardzo szybko zostały rozwiane przez 
człowieka, którego z pewnością duch dzisiaj 
się tutaj unosi. Był początek wiosny 1997 roku 
kiedy przyszedłem tutaj do Ciepielowa, po-
stanowiłem odwiedzić miejscową władzę. 
Przyszedłem z wizytą do Urzędu Gminy, byłem 
pełen obaw jak to będzie wyglądało. Wszed-
łem do pokoju wójta, siedział za stołem, na-
tychmiast wstał, wydawał mi się taki surowy, 
pod wąsem, mężczyzna mocny, silny. Pierwsza 
moja myśl była taka, że chyba będzie trudno, 
a tym czasem pierwsze przywitanie, pierwsze 
słowa, ciepło rozpromieniało jego i mnie, tak, 
że od razu potajały lody i to wszystko co się 
wiązało z moją niepewnością. A potem rozpo-
czął się piękny czas, który jest głęboko zakodo-
wany w moim sercu, w mojej pamięci, za co 
dzisiaj Panu Bogu jestem głęboko wdzięczny, 
że na drodze mojego życia mogłem spotkać 
takiego człowieka. Wójt Bogdan Czapla z pew-
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re kilkanaście lat temu sporządził-w związku 
z udzielonym wywiadem. Odczytam Państwu 
fragment:

„W praktyce życiowej obce mi jest mie-
rzenie wartości człowieka jego poglądami po-
litycznymi lub pozycja społeczną. Cenię w lu-
dziach bezpośredniość, uczciwość i rzetelność. 
Zawsze z uwagą wysłuchiwałem innych. Pra-
cowałem wspólnie z radnymi na rzecz naszej 
małej ojczyzny. Duża w tym zasługa przewod-
niczących rad w osobach: Stefana Chorosia, 
Witolda Owczarka, Piotra Nachyły, Andrzeja 
Milera i Waldemara Kominka. Podkreślić rów-
nież należy kompetencje, odpowiedzialność 
i zaangażowanie ludzi, z którymi przyszło Mi 
współdziałać. Z satysfakcją mogę powiedzieć 
o pracownikach administracji gminnej, na któ-
rych nigdy się nie zawiodłem”.

nością był człowiekiem dobrym. Wydawać się 
by mogło, że Pan Bóg w opatrzności swojej 
postawił go na właściwym stanowisku. Nie był 
człowiekiem raptownym, wszystko chciał prze-
myśleć, właściwie rozważyć, aby było dobrze, 
szukał pojednania. I ten rys jego mowy i życia 
niech także będzie dla nas którzy go znaliśmy 
ale nad wszystko do tej młodzieży, która nie 
pamięta jego osoby, niech będzie tym pięk-
nym przesłaniem właściwości serca, ducha 
i zewnętrznych czynów, bo tak się wydaje, że 
czas się zmienia. Jest piękne powiedzenie ła-
cińskie z czasów starożytnych: Tempora mu-
tantur, nos et mutamur in illis „Czasy się zmie-
niają, a my zmieniamy się w nich”, ale jak się 
zmieniamy? Czy z pewnością zmieniamy się 
ku dobremu, na lepsze do tego aby właściwie 
budować to co Pan Bóg daje nam w nasze dło-
nie. Tak pięknie powiedział dziś pan wójt, za 
co z pewnością jesteśmy Mu bardzo wdzięcz-
ni i wielce zobligowani: o jego osobie, o tym 
co zewnętrzne, o urzędzie. A ja chciałbym 
powiedzieć, że był także jakże głębokim du-
chowo człowiekiem. Nie wstydził się tego, że 
wierzy w Boga. Dziś wiarę chce się zepchnąć 
jako coś wewnętrznego dla życia człowieka. 
Tylko w jego domu, w jego sercu. Nic bardziej 
mylnego, to ma być harmonia człowieka du-
szy i ciała. I dlatego stajemy tutaj aby dzisiaj 
dokonać poświecenia tego popiersia wspo-
minającego o naszym wójcie, a żeby też robić 
projekcję na przyszłość tego, by budować, jed-
noczyć, ale jednocześnie byśmy wiedzieli na 
czym budujemy, kto jest najważniejszy, jakie 
jest przesłanie, które chcemy dać tym młodym 
stojącym tutaj: Bóg, Honor Ojczyzna, podwa-
lina bożych przykazań, które są odniesieniem 
do tego wszystkiego co człowiek może zbu-
dować na przestrzeni czasu. Był człowiekiem 
wielkiego serca ale i też ogromnego ducha, 
wielkiego zawierzenia względem Boga i mod-
litwy. Dlatego myślę, że nie będzie tu jakimś 
nadużyciem z mojej strony jako proboszcza 
ale ostatnie sakramenty przyjmował z mojej 
ręki tam, w stolicy gdy pojechaliśmy go odwie-
dzić. Sakrament spowiedzi i komunii świętej 
i namaszczenia chorych. To przejaw piękna 
ludzkiego życia, za którym tak bardzo dzisiaj 
tęsknimy. Dlatego ogromnie się cieszę, że tutaj 
w Ciepielowie na Urzędzie Gminy jego wizeru-
nek będzie na zawsze. Kiedy my się zestarzeje-
my i odejdziemy stąd, kiedy przyjdą pokolenia 
po nas i dzisiaj Ci młodzi ludzie tu obecni przy-
prowadzą swoje dzieci do urzędu, będą mogli 
powiedzieć swoim dzieciom, że ja tutaj wtedy 

byłem, gdy odsłaniano tablicę z popiersiem. 
Bo to był człowiek, który zasługuje na to, aby 
o nim pamiętać. Społeczność w której żyjemy, 
nasza mała Ojczyzna Ciepielów jest godna 
tego żeby wspaniale się rozwijała, byśmy mo-
gli korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, 
które niesie dla nas trwanie we wspólnocie 
Europy, ale jednocześnie byśmy nie zapomina-
li tego jakie są nasze korzenie, jakie są podwa-
liny naszej cywilizacji. Jakie odniesienie ma do 
tego Chrystus, Kościół i pełnia nauki płynącej 
z Ewangelii. Wszystkich bardzo serdecznie po-
zdrawiając jako proboszcz Wspólnoty, bardzo 
gratuluję panu wójtowi dzisiejszej uroczystości 
i z miłością pozdrawiam całą rodzinę śp. wójta 
i wszystkich państwa tutaj obecnych. A przez 
wspólną modlitwę za niego, za jego tak-tak, 
nie-nie, Pan Bóg nagrodził go tam życiem 
wiecznym nieba.

Bezpośrednio po dokonaniu aktu poświę-
cenia głos zabrała żona śp. wójta Bogdana Cza-
pli, która powiedziała:

W imieniu własnym i mojej rodziny chcia-
łabym podziękować za tą piękną uroczystość 
i uczczenie pamięci mojego męża organizato-
rom: w osobie wójta gminy Ciepielów – Pana 
Artura Szewczyka, przewodniczącego Rady 
Pana Waldemara Czapli oraz radnym. Dziękuję 
wszystkim przybyłym mieszkańcom gminy Cie-
pielów, zaproszonym gościom i rodzinie. Dzię-
kuję księdzu proboszczowi Stanisławowi Sła-
wińskiemu za przybycie i poświęcenie tablicy 
oraz za powiedzenie tylu ciepłych słów o moim 
mężu. Jest to dla mnie wzruszające przeżycie, 
że 11 lat po śmierci męża wspomnienie o nim 
jest nadal żywe, a dorobek jego pracy został 
doceniony.

Kiedy przygotowywałam się do tej uroczy-
stości przypomniałam sobie, że ciężko chory 
będąc już w szpitalu nie przestawał myśleć 
o problemach gminy. W swoim kalendarzu 
sporządził notatkę dotyczącą: planowanej sesji 
rady gminy, prosząc mnie abym ją przekazała 
ówczesnemu sekretarzowi, a obecnemu Panu 
wójtowi. Szczególnie zależało Mu na podjęciu 
uchwały w sprawie: Planu rozwoju lokalnego 
gminy oraz zawarcia porozumienia na budowę 
chodników przy drodze krajowej numer 79, 
tj. ul. Sandomierska. Bogdan zmarł kilka dni po 
spisaniu tej notatki. Chodnik został położony 
– służy nam do dziś. Mówię o tym nie dlatego, 
że to największe osiągniecie mojego męża jako 
wójta, ale dlatego, że całe to zdarzenie charak-
teryzuje jego życiową postawę, jego stosunek 
do ludzi i do pracy. Podobnie jak notatki, któ-
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Już z naszej rodzinnej „Praktyki życiowej” 
dobrze pamiętam, że mój mąż miał zawsze 
czas dla ludzi. Nigdy też nie zapomniał o tym 
skąd pochodzi i dlatego miał wielki szacunek 
do rolników i ich pracy. Pamiętam takie zda-
rzenie: Czekałam na męża. Po pracy, mieliśmy 
jechać w ważnej sprawie. Mąż długo nie wra-
cał, z niecierpliwiona wyszłam mu naprzeciw, 
Bogdan stał na drodze, rozmawiał ze znajo-
mym rolnikiem, zdenerwowana wykrzycza-
łam: więcej czasu z chłopami rozmawiasz niż 
ze mną. Na to mój mąż: ale czy ty Elu masz 
pole? Właśnie ten spokój oraz poczucie humo-
ru nawet w stresujących momentach, a przede 
wszystkim odpowiedzialność za rodzinę i spra-
wy społeczne bardzo ceniłam w moim mężu. 
Szanowni Państwo, dla naszej rodziny to wielki 

7

Uchwalając budżet gminy na 2015 rok, 
założyliśmy budowę pięciu dróg. Świesieli-
ce „Morgi” (1500 mb.), przez wieś Podolany 
(1400 mb.), Dabrowa „pod lasem” (1150 mb.), 
Czerwona „Olszyny” (550 mb.), Pcin Kolonia 
etap II (870 mb.). Łącznie zaplanowaliśmy 
budowę 5,5 kilometrów nowych dróg asfal-
towych. Po zmianach dokonanych w budżecie 
gminy, przede wszystkim w związku z odzyska-
niem przez Urząd Gminy zwrotu podatku VAT 
z Urzędu Skarbowego w kwocie początkowo 
1,57 miliona złotych, rozszerzono zakres bu-
dowy dróg na terenie gminy o kolejnych osiem 
zadań drogowych, w tym o budowę dróg: 
Kunegundów–Podgórze (880 mb), Kawęczy-
nie „Dolnym” (1520 mb.), Pasieki–Bąkowa 
(500 mb), Gardzienice Kolonia–Kałków oraz 
Gardzienice Kolonia – Gardzienice „Ogrody” 
(1000 mb.), Pcin Kołchozy” (850 mb.), Reków-
ka – Kawęczyn (720 mb.), Bąkowa (420 mb.), 
w Borowcu (1110 mb.). Po zmianach w budże-
cie wybudowaliśmy 12,5 km nowych asfalto-
wych dróg na terenie gminy, przeznaczając na 
ten cel kwotę 2 milionów złotych.

Dodatkowo w związku z wystąpieniem 
władz powiatu lipskiego z prośbą o dofina-
sowanie dokończenia budowy drogi powia-
towej Ciepielów – Świesielice, Rada Gminy 
postanowiła wesprzeć budowę drogi powia-
towej w wysokości 10% kosztów jej realizacji. 
Decyzję podjęto, rozumiejąc trudną sytuację 
finansową powiatu, który bez wsparcia finan-
sowego gminy nie jest wstanie wybudować 
drogi powiatowej będącej w jego zarządzie. 
W ramach zadań drogowych opracowano 
dokumentację techniczną przebudowy drogi 
gminnej Wólka Dąbrowska – Anusin, a także 
wykonano pierwszy etap budowy chodników 
i parkingu przy ulicy Batalionów Chłopskich 
w Ciepielowie.

Dzięki tegorocznym inwestycjom w zakre-
sie budowy dróg gminnych, nasz sieć drogo-
wa stanowi już 88 kilometrów dróg asfalto-
wych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż drogi 
w gminach wiejskich, także i w naszej nie są 
dofinansowane ze środków unijnych. Zdecy-
dowana większość z nich realizujemy wyłącz-
nie ze środków własnych. Budowa dróg to 
główny priorytet naszego samorządu na lata 
2015–2018. Budując już w pierwszym roku 

WYBUDOWALI MY 12,5 KM NOWYCH DRÓG

W tym roku przedłużono drogę w miejscowości Pasieki, aż do zabudowań w Bąkowej
– nowa droga to jak nowe życie dla mieszkańców

Tak jeszcze niedawno wyglądał początek drogi Kawęczyn „Dolny”, a tak po przebudowie.
Najdłuższa tegoroczna inwestycja drogowa – 1520 mb. kosztowała 232 tysiące złotych

Połączenie Podgórza z Kunegundowem stało się faktem. Nowa droga już służy mieszkańcom.

Wybudowanie drogi Pcin „Kołchozy” zakończyło realizację rozpoczętej w roku poprzednim inwestycji.
Po zakończeniu budowy drugiego etapu łączna długość drogi to prawie 1,5 km

12,5 kilometrów nowych asfaltowych dróg 
gminnych mamy ogromną satysfakcję z wy-
konanych inwestycji, tym bardziej, że w tym 

roku wybudowaliśmy ich trzy razy więcej niż 
łącznie wszystkie pozostałe gminy naszego 
powiatu. 

zaszczyt, że dzięki tej uroczystości, tej tablicy 
nie tylko my, ale wszyscy będą mogli pamię-
tać, że Bogdan Czapla przez 17 lat był gospo-
darzem tej gminy. Jak chcielibyśmy wierzyć, 
dobrym gospodarzem.

Wspominając życie wójta Czapli, kuzyn 
wójta profesor Tomasz Stuczyński powiedział:

Chciałbym podziękować panu wójtowi za 
zorganizowanie dzisiejszej uroczystości, bo 
bardzo ważna jest pamięć. Wszyscy pamięta-
my o zdarzeniach, natomiast nie pamiętamy 
o ludziach. Dopiero pamiętając o ludziach, 
ich autentyczności jesteśmy w stanie stwo-
rzyć więzi. Dzisiaj tak liczne Państwa przybycie 
świadczy, że te więzi są tutaj zbudowane. Bog-
dan był człowiekiem niezwykle autentycznym, 
wszyscy którzy go znali wiedzą, że niczego ani 

nikogo nie udawał. Nie musiał nikogo udawać, 
to nie było jego celem. Często go odwiedza-
łem. Kiedyś, kiedy przechadzaliśmy się po 
Ciepielowie, potrafił się z każdym zatrzymać, 
porozmawiać, a pod taką warstwą surowości, 
wręcz siły był dobrym człowiekiem. Potrafił 
słuchać drugiego człowieka, nie udawał tylko 
słuchał. Bardzo Państwu w imieniu własnym 
i całej naszej rodziny serdecznie dziękuję.

Na zakończenie, wójt gminy podziękował 
wszystkim zebranym za udział w uroczysto-
ści i zaprosił wszystkich do przejścia na grób 
śp. wójta Czapli na cmentarzu parafialny 
w Ciepielowie.

Pamiętajmy, że tyle w naszej pamięci 
o człowieku, ile w naszych sercach i modlitwie 
poświęcimy śp. wójtowi Bogdanowi Czapli.
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W Urzędzie Gminy w Ciepielowie odby-
ła się uroczystość 50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego. W jubileuszowej uroczysto-
ści wzięło udział siedem par z terenu gminy 
Ciepielów, między innymi: Krystyna i Adam 
Antonik z Marianek, Marianna i Henryk Ma-
łaczek z Łazisk, Irena i Eugeniusz Niedziela 
z Łazisk, Zofia i Jan Niedziela z Łazisk, Danuta 
i Jan Nowotnik z Marianek, Krystyna i Stani-
sław Pawelczyk z Bielan, Stanisława i Henryk 
Senderowscy z Sajd. W uroczystościach wzięli 
również udział sołtysi i radni z miejscowości 
złotych jubilatów, księża proboszczowie, dy-
rektorzy placówek oświatowych i kultury oraz 
pracownicy Urzędu Gminy oraz Urzędu Stanu 
Cywilnego.

Specjalnie z okazji złotego jubileuszu, 
uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych 
w Ciepielowie, przygotowani przez panie na-
uczycielki Ewę Sulimę i Małgorzatę Kominek 
wystąpili z koncertem dla złotych par. Uroczy-
stości rozpoczął wójt gminy, który przekazał 
złotym jubilatom najserdeczniejsze życzenia.

Dostojni Jubilaci! Szanowni Państwo! 
W tym pięknym Jubileuszowym Dniu pragnę 
złożyć wszystkim „Złotym Parom” serdeczne 

gratulacje za chlubne przeżycie w związku mał-
żeńskim długiej drogi życia. Rocznica ślubu to 
szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć 
wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspól-
nego życia. Państwo 50 lat temu zawarliście 
związki małżeńskie. Od tego dnia wiedliście 
wspólne życie, pokonując wszelkie trudności 
narzucone przez los. Doczekaliście Złotego 
Jubileuszu. Te wspólne 50 lat to wzór i piękny 
przykład dla młodych pokoleń wstępujących 
w związki małżeńskie. Pragnę w imieniu włas-
nym oraz jako wójt gminy w imieniu wszyst-
kich mieszkańców Gminy Ciepielów przekazać 

JUBILEUSZ Z OTYCH GODÓW

Stanisława i Henryk Senderowscy z Sajd

Krystyna i Stanisław Pawelczyk z BielanDanuta i Jan Nowotnik z MarianekZofia i Jan Niedziela z Łazisk

Marianna i Henryk Małaczek z ŁaziskIrena i Eugeniusz Niedziela z ŁaziskKrystyna i Adam Antonik z Marianek

wszystkim Jubilatom życzenia na dalsze lata 
życia. Życzę wszelkiej pomyślności, pociechy 
z dzieci, wnuków i prawnuków oraz doczeka-
nia w dostatku i zdrowiu Diamentowych Go-
dów, bo „Ludzie, którzy się kochają z całego 
serca, nigdy się nie starzeją”. Wszystkiego naj-
lepszego!!!

Następnie odbyła się ceremonia wręcze-
nia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeń-
skie. W imieniu Prezydenta RP medale wrę-
czył wójt i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Ciepielowie pani Barbara Kostyra-Rojecka. 
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Złoci Jubilaci na pamiątkę otrzymali również 
okolicznościowe grawery wykonane na szkle, 
listy gratulacyjne oraz dyplomy od księdza pro-
boszcza Leszka Macha z parafii Wielgie. Na za-
kończenie ceremoniału wręczenia odznaczeń, 
wykonano wspólne zdjęcie oraz pamiątkowe 
zdjęcia wszystkich par. Następnie wszyscy ze-
brani wysłuchali wspaniałego koncertu dla 
jubilatów wykonanego przez młodzież z Ze-
społu Placówek Oświatowych. Zarówno dekla-
mowane wiersze jak i wykonane piosenki co 
chwila przerywane były gromkimi brawami. 
W oczach jubilatów widać było łzy wzruszenia. 
A później jak to na weselu, był jubileuszowy 
tort i wspaniałe życzenia złożone od księdza 
proboszcza z parafii w Czerwonej Mirosława 
Woźniaka, pani dyrektor PSP w Bakowej oraz 
wszystkich zebranych. Wszystkim naszym 
wspaniałym Jubilatom życzymy wszystkiego 
co tylko najlepsze. 

W Skaryszewie odbyła się 55 wystawa 
Ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Ho-
dowców z naszej gminy reprezentował pan 
Henryk Sumigowski. Pan Henryk jest właści-
cielem 20 hektarowego gospodarstwa rolnego 
w miejscowości Stary Ciepielów. 

Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie 
zbóż oraz w hodowli koni (sześć sztuk) i bydła 
(trzynaście sztuk). Gospodarstwo pana Henry-
ka znane jest także z pięknego jabłoniowego 
sadu. Za udział i promocję gminy Ciepielów 
podczas wystawy w Skaryszewie oraz za osiąg-
nięcia hodowlane wójt i Rada Gminy w Ciepie-
lowie uhonorowała Pana Henryka Sumigow-
skiego specjalnym wyróżnieniem.

WYSTAWA KONI ZIMNOKRWISTYCH

Podczas sesji Rady Gminy w Ciepielowie, 
wójt i radni Rady Gminy podziękowali radne-
mu sejmiku wojewódzkiego panu Zbigniewo-
wi Gołąbkowi za dotychczasową pomoc w po-
zyskiwaniu środków na realizację gminnych 
inwestycji. Podziękowanie wręczył wójt i Prze-
wodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Wal-
demar Czapla. Zbigniew Gołąbek jest radnym 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz 
Wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódz-

PODZI KOWANIE DLA ZBIGNIEWA GO BKA
kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
Wręczając podziękowanie wykonane na gra-
werowanym szkle z napisem „w imieniu Rady 
Gminy w Ciepielowie oraz całej społeczności 
lokalnej Gminy Ciepielów składamy serdecz-
ne podziękowanie za pomoc w pozyskiwaniu 
środków na realizację gminnych inwestycji”, 
wójt gminy dodał, że pomoc okazana nasze-
mu samorządowi przez sejmik mazowiecki, 
zawsze wykorzystywana jest na zrównowa-
żony rozwój całej gminy. Jednocześnie wójt 
zwrócił się z prośbą o pomoc w dofinasowaniu 
zaplanowanego na przyszły rok zakupu nowe-
go samochodu pożarniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ciepielowie. Na ten cel gmi-
na przeznaczy 150 tysięcy złotych, pozostałą 
kwotę w wysokości 500 tysięcy złotych dzięki 
pomocy pana radnego Zbigniewa Gołąbka 
zamierzamy pozyskać z zewnętrznego dofina-

sowania. Łączny koszt zakupu nowego samo-
chodu to kwota 650 tysięcy złotych. Pan rad-
ny Zbigniew Gołąbek podziękował wójtowi, 
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radnym oraz mieszkańcom gminy, dla których 
każdego dnia sprawuje funkcję w Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Jednocześnie po-
dziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy 
i możliwość spotkania się z osobami, z którymi 
na co dzień współpracuje. Podkreślił, iż bardzo 
wysoko ceni wójta i radnych gminy za gospo-
darskie podejście oraz za aktywność w poszu-
kiwaniu środków z zewnątrz na zadania in-
westycyjne realizowane w Gminie Ciepielów. 
Projekty składane przez Gminę w Urzędzie 
Marszałkowskim są przemyślane i bardzo do-
brze przygotowane. Gmina Ciepielów należy 
do tych gmin, które przodują w wykorzysty-
waniu środków zewnętrznych, a zdolność 
przeznaczenia w strukturze własnego budżetu 
ponad 5 mln powoduje, że gmina należy do 
najlepszych w subregionie radomskim. „Chcę 
podkreślić, iż opłaca się aktywność. Ludzie 
z czasem docenią, że to co robimy, robimy dla 
nich i ich otoczenia”. Pan radny Zbigniew Gołą-
bek, dziękując za wyróżnienie, złożył życzenia 
wszystkim mieszkańcom gminy.

W dniach 1–2 oraz 8–9 października 
2015 roku odbył się IX rajd Związku Gmin nad 
Iłżanką połączony z jesienną inauguracją kam-
panii Mazowieckiej Komendy Policji z siedzibą 
w Radomiu „Zabłyśnij na drodze”. 

Związek Gmin nad Iłżanka jest najstarszym 
związkiem gmin subregionu radomskiego. Po-
wstał w 1995 roku z inicjatywy czterech gmin 

ZAB Y NIJ NA DRODZE
przez które przepływa rzeka Iłżanka, miano-
wicie: miasto i gminę Iłża (powiat radomski), 
gminę Kazanów (powiat zwoleński), gminę Cie-
pielów (powiat lipski) i gminę Chotcza (powiat 
lipski). Siedzibą związku jest Iłża, a władzami 
związku są: Zgromadzenie Związku, składające 
się z dwunastu członków (po trzy osoby z każ-
dej gminy wchodzącej w skład związku, na cze-
le z przewodniczącym, którym jest burmistrz 
Iłży pan Andrzej Moskwa) oraz Zarząd Związku 
(w składzie trzyosobowym, wójt gminy Chot-
cza pan Janusz Witczak, wójt gminy Kazanów 
pani Teresa Pancerz Pyrka oraz prezes związ-
ku wójt gminy Ciepielów pan Artur Szewczyk). 
Prace w związku są nieodpłatne, a środki finan-
sowe, którymi gospodaruje związek pochodzą 
z wpłat poszczególnych gmin tworzących zwią-
zek. Głównym celem działania związku są pra-
ce w zakresie ochrony środowiska doliny rzeki 
Iłżanki, promocja walorów gmin położonych 
na Iłżanką, a także podejmowanie działań na 
rzecz rozwoju turystyki, szczególnie turystyki 
rowerowej.

W dziesiątą rocznicę utworzenia związku na 
terenie gmin tworzących związek wyznaczono 
ponad 260 kilometrów szlaków rowerowych, 
zachęcając zarówno mieszkańców jak i odwie-
dzających te tereny turystów do aktywnego 
spędzania wolnego czasu, jednocześnie kulty-
wując dziedzictwo krajobrazowe i kulturowe 

związek przygotował przewodniki turystyczne 
po szlakach związku. Przewodniki dostępne 
w urzędach gminy zawierają opis najważniej-
szych atrakcji Związku Gmin nad Iłżanką. Każdy 
znajdzie w nich coś interesującego dla siebie. 
Czy to będzie jednodniowa wycieczka, czy też 
dłuższa wyprawa, z przewodnikiem gminnym 
z pewnością będzie atrakcyjniejsza.

Promując turystykę rowerową wśród naj-
młodszych już po raz dziewiąty, Związek Gmin 
zorganizował rajd rowerowy szklakami rowe-
rowymi związku. W rajdzie, który przeprowa-
dzany jest w dwóch terminach (czwartek, pią-
tek) wzięło udział ponad 250 uczniów ze szkół 
gmin tworzących związek. W pierwszej turze 
uczniowie szkół podstawowych wyruszyli 
z Chotczy, przez Ciepielów (gdzie podczas od-
poczynku rajdowcy zjedli obiad) następnie do-
jechali do Kazanowa (kolacja, ognisko, nocleg). 
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ruchu drogowego o obowiązkach spoczywają-
cych na pieszych.

Każdego roku na drogach Mazowsza ma 
miejsce kilka tysięcy wypadków drogowych, 
często ich sprawcami i ofiarami są właśnie 
rowerzyści i piesi. W roku 2014 rowerzyści 
byli sprawcami ponad 140 wypadków dro-
gowych, piesi przyczynili się do powstania aż 
ponad 230. Te dwie grupy uczestników ruchu 
spowodowały łącznie 17% wszystkich zdarzeń 
z ofiarami w ludziach. Niechronieni uczestnicy 
ruchu to ponad 25%. Na drogach Mazowsza 
co roku ginie tragicznie około 150 pieszych 
i rowerzystów, ponad 700 zostało rannych. 
Starajmy się by te liczby były coraz mniejsze, 
bądźmy rozsądni, zabłyśnijmy na drodze… 
W dalszej części prelekcję poprowadzili po-
licjanci z Komendy Wojewódzkiej na czele 
z podins. Stanisławem Popielem, którzy w spo-
sób bardzo przystępny dla młodzieży opowie-
dzieli o zasadach ruchu drogowego. Kampania 
„Zabłyśnij na drodze” skierowana jest do tzw. 
niechronionych uczestników ruchu drogowe-
go, a w szczególności do pieszych i rowerzy-
stów. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa 
tej grupy uczestników ruchu drogowego, po-
przez promowanie wśród nich przekonania, że 
„bycie widocznym na drodze” (dzięki, np. no-
szeniu 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 wypo-
sażenia roweru w obowiązkowe oświetlenie. 
Po zakończone prelekcji, młodzież mogła sko-
rzystać z symulatora jazdy na motorowerze, 
następnie po zjedzeniu pysznego obiadu udała 
się w dalszą drogę do Kazanowa.

Na drugi dzień, po obfitym śniadaniu wyruszy-
li przez teren gminy Kazanów do Iłży (pożeg-
nalny obiad i zakończenie rajdu). Uczestnicy 
rajdu zostali wyposażeni przez organizatorów 
w kamizelki odblaskowe, kaski rowerowe, na 
pamiątkę każdy otrzymał okolicznościowa 
koszulkę z logo Związku Gmin and Iłżanką. 
Uczestnikom zapewniono pełne nieodpłatne 
ubezpieczenie, wyżywienie, opiekę medyczną, 
zabezpieczenie służb porządkowych, profe-
sjonalny serwis rowerowy na całej trasie oraz 
opiekę przewodnika rajdu.

Druga tura rajdu, w której wzięli udział ucz-
niowie gimnazjów, powiązana została z jesien-
ną inauguracją kampanii Mazowieckiej Policji 
„Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. 
niechronionych uczestników ruchu drogowego 
noszenie elementów odblaskowych i dbanie 
o własne bezpieczeństwo na drodze. Impre-
zę objął patronatem Mazowiecki Komendant 
Wojewódzki Policji insp. Rafał Korczak. Na 
starcie uczestników rajdu przywitali Prezes 
Związku Gmin nad Iłżanką Artur Szewczyk, 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP 
w Radomiu mł. insp. Jacek Mnich oraz podins. 
Stanisław Popiel ekspert WRD w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu, którzy 
po przywitaniu wraz z młodzieżą wzięli udział 
w rajdzie. 20 kilometrowy przejazd z Chotczy 
do Ciepielowa zajął rowerzystom dwie godzi-
ny i w samo południe rajdowcy zameldowali 
się w gimnazjum w Ciepielowie gdzie czekał 
na nich obiad i atrakcje związane z inauguracja 
kampanii „Zabłyśnij na drodze”.

Uczestnicy rajdu, uczniowie i zaproszeni 
goście, między innymi burmistrz miasta i gmi-

ny Iłża Andrzej Moskwa, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Iłży Józef Skrobisz, wójt gminy 
Chotcza Janusz Witczak, przewodniczący Rady 
Gminy Chotcza Krzysztof Śmietanka, wójt gmi-
ny Kazanów Teresa Pancerz – Pyrka, wójt gmi-
ny Ciepielów Artur Szewczyk, przewodniczący 
Rady Gminy Ciepielów Waldemar Czapla, za-
stępca przewodniczącego Rady Gminy w Cie-
pielowie Witold Chojak, radni gminy Ciepielów, 
wójt gminy Mirów Artur Siwiorek, wójt gminy 
Solec nad Wisłą Marek Szymczyk, Naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Radomiu 
mł. insp. Jacek Mnich, podins. Stanisław Po-
piel ekspert WRD w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji z/s w Radomiu, kom. Sylwester 
Kacprzak z KWP z/s w Radomiu, Komendant 
Powiatowy Policji w Zwoleniu insp. Kazimierz 
Wojdyło, zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Lipsku nadkom. Michał Skwarczyński, 
Komendant Policji w Iłży podin. Robert Galas, 
Naczelnik WRD z Komendy Powiatowej Policji 
w Lipsku nadkom. Jacek Choroś, Kierownik Po-
sterunku Policji w Ciepielowie mł. asp. Tomasz 
Bąk, funkcjonariusze z wydziału ruchu drogo-
wego Mazowieckiej Komendy Policji i komend 
powiatowych, a także Elżbieta Giemza dyrek-
tor ZPO w Ciepielowie, Janusz Szmit dyrektor 
PG w Iłży oraz dyrektorzy placówek oświato-
wych z terenu działania Związku Gmin nad Ił-
żanką, wzięli udział w inauguracji jesiennej ak-
cji organizowanej przez Mazowiecka Komendę 
Policji „Zabłyśnij na drodze”. Witając młodzież 
oraz wszystkich gości, wójt gminy Ciepielów, 
pełniący funkcję prezesa Związku Gmin nad 
Iłżanką, w kilku słowach zaprezentował działa-
nia związku gmin. Następnie w imieniu władz 
związku złożył specjalne podziękowania za 
pomoc w organizacji rajdu i objęcie patrona-
tu nad rajdem przez Komendę Mazowieckiej 
Policji z siedzibą w Radomiu. Statuetki wręczo-
no Komendantowi Mazowieckiej Policji insp. 
Rafałowi Korczakowi, zastępcy Komendanta 
Mazowieckiej Policji insp. Markowi Świszczo-
wi, Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego 
KWP w Radomiu mł. insp. Jackowi Mnichowi, 
podins. Stanisławowi Popielowi eksperto-
wi WRD w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
z/s w Radomiu, kom. Sylwestrowi Kacprzako-
wi z KWP z/s w Radomiu, mł.asp. Tomaszo-
wi Bąkowi Kierownikowi Posterunku Policji 
w Ciepielowie, wójtowi gminy Kazanów pani 
Teresie Pancerz – Pyrka, przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Iłży panu Józefowi Skrobi-
szowi oraz wójtowi gminy Mirów panu Artu-
rowi Siwiorkowi. Prezes Związku wyróżniając 
wójta gminy Mirów, poinformował, że już od 
przyszłego roku, Związek Gmin nad Iłżanką 
powiększy swoje terytorium, właśnie o gminę 
Mirów, skąd swój początek bierze rzeka Iłżan-
ka. X jubileuszowy rajd w roku 2016 rozpocznie 
się w gminie Mirów, a rajdowcy przez dwa dni 
przejadą przez gminy Iłża, Kaznów, Ciepielów 
aż do ujścia Iłżanki do Wisły w gminie Chotcza. 
Następnie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego Mazowieckiej Wojewódzkiej Komen-
dy Policji mł. insp. Jacek Mnich, dziękując za 
wyróżnienie Mazowieckie Komendy Policji, 
zapoznał wszystkich z obowiązkami jakie spo-
czywają na poruszających się po drodze rowe-
rzystach – niechronionych uczestników ruchu, 
a także w związku zez zmianą przepisów prawo 
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Na lekcji biologii pani pyta Kazia:
– Co to jest?
–Szkielet.
–Czego?
–Zwierzęcia.
–Ale jakiego?
–Nieżywego!

Do gabinetu dyrektora wbiega sekretarka 
i mówi

– Panie dyrektorze! Wiosna przyszła!
Dyrektor na to:
–To niech wejdzie!

POMOC
DLA UZALE NIONYCH 

Od dnia 2015 roku, w skład Gminnej Ko-
misji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych wchodzi Pracownik Poradni Terapii 
Uzależnień i Współuzależnień w Lipsku Pani 
Magdalena Wyrostek-Stępień – certyfikowa-
ny specjalista psychoterapii uzależnień. Jej 
rolą jest motywowanie i ukierunkowanie osób 
nadużywających alkoholu do podjęcia terapii, 
a także sprawowanie opieki, nad osobami, któ-
re terapię już podjęły. Wszyscy zainteresowani 
podjęciem terapii, mogą zgłaszać się do Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Ciepielowie, lub bezpośrednio do 
Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnie-
nia od Alkoholu w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2, 
czynnej w dni robocze w godz. od 700 do 1430.

Jedzie motocyklista 222 km/h. Nagle po-
trąca małego wróbla. Zawozi go do domu, 
daje mu klatkę, jedzenie i picie. Rano ptaszek 
odzyskuje przytomność. Rozgląda się dookoła 
i widzi kraty, wodę i jedzenie.

– Rety chyba zabiłem motocyklistę – myśli 
sobie.

Pani w szkole pyta Jasia:
– Jasiu, masz zadanie domowe?
– Tak, mam.
– To pokaż mi je.
– Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwie-

rzyli.

Dwaj chłopcy dzień przed Wigilią śpią 
u babci i idą się modlić:

– Modlę się o: nowy statek piracki, samo-
lot i klocki lego.

– Dlaczego tak głośno mówisz, Bóg nie jest 
głuchy.

– Bóg nie ale babcia tak

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują 
ospale siano nałożone tu przez gajowego. 
W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:

– Chciałbym, żeby już była wiosna.
– Tak ci mróz doskwiera?
– Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe 

jedzenie!

KTO SI  MIEJE TEN SI  NIE STARZEJE

CIASTO „AMBASADOR”
Biszkopt: 6 jajek, 1 szkl. cukru, 1 szkl. mąki, 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia, 1 kisiel cytrynowy
Wykonanie: Upiec biszkopt.
Krem: 3–4 żółtka, 1 szkl. cukru, 2 kostki masła, 2 budynie waniliowe 

(na ½ l), ¾ l mleka
Wykonanie: ½ litra mleka zagotować z cukrem. Pozostałe składniki 

zmiksować na jednolitą masę i wlać do gotującego się mleka z cukrem. 
Powstanie budyń. Masło utrzeć dodając wystudzony budyń. 

Dodatki do masy: 10 dag orzechów włoskich, 10 dag rodzynek, 
puszka brzoskwiń, 1 gorzka czekolada.

Masę dzielimy na 2 części. Do jednej dodajemy 2 łyżki kakao i ½ cze-
kolady pokrojonej w małe kawałki oraz rodzynki. Do drugiej pokrojone 
orzechy oraz pokrojoną w małe kawałki brzoskwinię.

Biszkopt dzielimy na 2 części. Pierwszy nasączamy sokiem z brzos-
kwini i smarujemy ciemną masą z czekoladą i rodzynkami. Nakładamy 
drugą część biszkoptu, smarujemy białą masą wymieszaną z orzechami 
i pokrojoną brzoskwinią. Na posmarowaną masę ścieramy ½ gorzkiej 
czekolady.

Smacznego! 

PYSZNO CI Z NASZEJ GMINY
Zarówno makowiec japoński jak i ciasto leśny mech których zdjęcia i przepisy prezentowaliśmy na łamach poprzedniego numeru naszego 

biuletynu spotkało się z Państwa życzliwym przyjęciem, dlatego kontynuujemy cykl naszych gminnych porad kulinarnych. Tym razem przepisy 
pochodzą od pani sołtys (imię i nazwisko znane redakcji). Przepis sprawdzony, ciasto naprawdę pyszne, warto polecić każdemu łasuchowi. Nowe 
przepisy wraz ze zdjęciami prosimy przesyłać na adres: biuleytn@ciepielow.pl. 

CIASTO „ MIETANOWO-MAKOWE”
Pieczemy dwa ciasta
I Ciasto makowe: 8 białek, 1 szkl. mąki, 1 szkl. cukru, ½ szkl. maku 

pół łyżeczki proszku do pieczenia. Białka ubijamy na sztywno, doda-
jemy cukier i dalej ubijamy, następnie do ubitych białek dosypujemy 
mąkę z proszkiem do pieczenia i suchym makiem. Delikatnie mieszamy 
łyżką, a następnie wlewamy na blachę i pieczemy około 30–40 minut 
(180°C)

II Ciasto – biszkopt z żółtek: 8 żółtek, 2 całe jajka, 7 łyżek cukru, 
8 łyżek mąki,1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Wykonanie: 2 białka ubijamy na sztywno z cukrem, następnie żółt-
ka roztrzepujemy z proszkiem do pieczenia i dokładamy do białka, dalej 
ubijamy. Następnie do ubitych już żółtek dokładamy resztę składników 
delikatnie mieszając łyżką. Pieczemy biszkopt.

Masa:0,5 l kremówki, 2 galaretki np. wiśniowa i cytrynowa, powid-
ła lub dżem do przedłożenia ciasta makowego. Wykonanie: 0,25 l śmie-
tany kremówki ubić na sztywno. Do ubitej śmietany dodajemy jedną 
tężejącą galaretkę, wcześniej rozpuszczoną w 1 szklance wrzącej wody. 
To samo należy zrobić z drugą galaretką. Wykonanie warstwowe ciasta. 
Ciasto makowe przekroić na pół. Ciasto biszkoptowe również przekroić 
na pół. Na dno blachy kładziemy ciasto biszkoptowe, następnie wlewa-
my masę śmietanową z dowolnym kolorem galaretki. Następnie ukła-
damy jedną część ciasta makowe-
go smarujemy powidła, po czym 
układamy drugie ciasto makowe. 
Na ciasto makowe wlewany dru-
gą masę śmietanową i przykrywa-
my ciastem biszkoptowym.

Smacznego!
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ZAWSZE PAMI TAJ  O BOHATERACH
– 76 ROCZNICA MORDU O NIERZY POD D BROW

11 września, samorząd gminy Ciepielów 
zorganizował uroczystości patriotyczne 76 rocz-
nicy mordu jeńców wojennych, żołnierzy 
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. 
W tym roku, zgodnie z wystosowanymi przez 
władze gminy zaproszeniami, uroczystości roz-
poczęły się od akademii przygotowanej przez 
nauczycieli i młodzież szkół w Ciepielowie.

Akademię rozpoczęła witając przybyłych 
gości pani dyrektor Zespołu Placówek Oświa-
towych Elżbieta Giemza, następnie głos zabrał 
włodarz gminy wójt Artur Szewczyk.

– Szanowni Państwo, zaproszeni goście, 
droga młodzieży. Spotykamy się dzisiaj na 
najważniejszym święcie patriotycznym na-
szej gminy, 76 rocznicy mordu pod Dąbrową 
żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 
z Lublińca. Spotykamy się tutaj na sali Publicz-
nego Gimnazjum, bowiem ta uroczystość win-
na być skierowana przede wszystkim do was 
młodych ludzi, to wy musicie znać historię bi-
twy pod Dabrową, to wy w przyszłości będzie-
cie świadczyć o pamięci historycznej naszych 
przodków. Obowiązkiem każdego Polaka jest 
pamięć po swoich przodkach, szczególnie po 
przodkach, którzy swój szlak bojowy znaczyli 
własną krwią. Musicie pamiętać, że Ci bardzo 
młodzi chłopcy, żołnierze spod Dąbrowy od-
dali w obronie ukochanej Rzeczypospolitej, 
to co człowiek ma najważniejsze – swoje ży-
cie, abyśmy dzisiaj mogli mówić po Polsku, żyć 
w Polsce. Od września 1939 roku minęło już 
76 lat. Dzisiaj pozostała już tylko garstka kom-
batantów, z roku na rok na nasze patriotyczne 
uroczystości przyjeżdża coraz mniej starszych 
ludzi, którzy jeszcze pamiętają ogrom krzyw-
dy wywołany II wojną światową. Dlatego to 
wy młodzi ludzie musicie znać i kultywować 
w przyszłości pamięć o bohaterach spod Dą-
browy. Musicie także wiedzieć, że pomimo 
bezsensowności wojny, bo przecież nie ma nic 
gorszego niż sytuacja, w której człowiek zabi-
ja drugiego człowieka, to wojna może przyjść 
także i do nas. Jak uczy nas historia nic nie 
jest dane po wieczne czasy, a sytuacja w są-
siedniej Ukrainie jest tego najwymowniejszym 
przykładem. 1 września na Westerplatte ob-
chodziliśmy rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej. Były przemówienia nowego prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, przemawiała również pani 
premier Ewa Kopacz. Mnie jednak najbardziej 
poruszyło przemówienie Prezydenta Gdańska, 
który powiedział, że 1 września 1939 roku całe 
zło wojny zaczęło się w Gdańsku i na Wester-
platte, a dzisiaj mamy ukraiński Mariampol, 

zróbmy wszystko aby historia II wojny świato-
wej nigdy się nie powtórzyła, by świat nigdy 
więcej nie spłynął morzem krwi.

Następnie pan wójt, zwracając się do mło-
dzieży przypomniał historię żołnierzy 74 Gór-
nośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, których 

wojenny los zakończył się tragicznie w lesie 
pod Dąbrową. Przedstawiona historia, bardzo 
poruszyła zebraną młodzież, która z zapartym 
tchem słuchała każdego słowa. Ta lekcja żywej 
historii na długo pozostanie w głowach i pa-
mięci młodych ludzi. Według informacji histo-

Okolicznościowe podziękowania dla osób zaangażowanych w przeprowadzenie uroczystości patriotycznych.
Statuetki z rąk wójta gminy otrzymali: chór szkolny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń Zbigniew Jamróz,

nauczyciele: Marta Balcerowska i Anna Marek, sołtys wsi Dąbrowa Danuta Hamela,
drużyna harcerska „Bordowe Płomienie”. 

Harcerze i zaproszeni goście składają wieńce przed grobem żołnierzy na Dąbrowie
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rycznych, w lesie pod Dąbrową rozegrała się 
bitwa żołnierzy 74 GPP z Lublińca. Żołnierzy, 
którzy z dala od swoich domów, osamotnieni, 
ostatkiem sił po długich wielogodzinnych mar-
szach i potyczkach z niemieckim najeźdźcą, 
stoczyli swój ostatni bój w obronie Rzeczypo-
spolitej. Za swoją odwagę, męstwo w obronie 
ukochanej Ojczyzny ponieśli śmierć poprzez 
bestialskie rozstrzelanie z rąk niemieckich 
oprawców, żołnierzy Wehrmachtu. Dlaczego? 
po co? na te pytania nigdy nie otrzymamy od-
powiedzi. Naszym zadaniem dzisiaj, ale przede 
wszystkim zadaniem młodych ludzi, do któ-
rych uroczystości są skierowane, jest pamięć 
o tych, którzy zginęli oraz przestrzeganie przed 
nienawiścią zapaloną w sercach i umysłach 
ludzi poddanych zbrodniczych idei faszyzmu 
i komunizmu.

Po przemówieniu wójta, głos został prze-
kazany młodzieży, która przygotowana przez 
nauczycieli przedstawiła na bardzo wysokim 
poziomie artystycznym akademię patriotyczną 
„Obowiązek swój spełnili do końca”. Akademię 
prowadzili uczniowie gimnazjum Przemysław 
Zięba i Izabela Drąg. Występ młodzieży prze-
niósł wszystkich zebranych w czasy II wojny 
światowej. Dzień po dniu przybliżono losy żoł-
nierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, ich 
drogę począwszy do dnia 1 września w Lubliń-
cu, aż do 8 września 1939 roku kiedy stoczyli 
swój ostatni bój pod Dąbrową. Na przemian 
z opowieściami z kart historii, młodzież prezen-
towała wiersze i pieśni patriotyczne. Młodzież 
zaprezentowała między innymi wiersz miesz-
kańca gminy pana Stefana Siepietowskiego 
z Chotyz, którego pierwsza zwrotka brzmi:

„Składamy Wam hołd i szacunek,
Obrońcy narodu polskiego,
Schylamy przed Wami swe czoło,
Jak przed relikwią świętego”. 
Prezentowane wiersze i pieśni w wyko-

naniu uczniów szkoły podstawowej w Cie-
pielowie i gimnazjum, co chwila przerywane 
były oklaskami. Poziom artystyczny akademii 
był na najwyższym poziomie. Po zakończonej 
akademii, pani dyrektor ZPO w Ciepielowie 
podziękowała nauczycielom, którzy przygoto-
wali akademię, w tym pani Małgorzacie Komi-
nek za pracę z chórem, paniom: Annie Marek, 
Marcie Balcerowskiej, Danucie Wiktorowskiej, 
Agnieszce Stępień, Ewie Sulimie za przygoto-
wanie uczniów, pani Marzenie Nowakowskiej 
za przygotowaną scenografię. Następnie pani 
dyrektor poprosiła na środek sali wszystkich 
solistów i prezentujących wiersze, w tym re-

cytatorów wierszy; Olgę Boniecką (wiersz „Oj-
czyzna”), Julię Przepiórkę, Adama Mordaka 
(fragment wiersza „Oblicze Ojczyzny” T. Róże-
wicza), Olgę Rozwadowską (fragment wiersza 
„Oblicze Ojczyzny” T. Różewicza), Julię Wikto-
rowską (wiersz „Byłeś jak wielkie stare drze-
wo” K.K. Baczyńskiego), Julie Mężyk, Huberta 
Nachyłę (wiersz „Bagnet na broń” W. Broniew-
skiego), Jakuba Pietrzyka, Aleksandrę Gębkę 
(fragment wiersza „Z lasu” K.K. Baczyńskie-
go), Mateusza Grzeszczyka, Dariusza Pietrzy-
ka (wiersz „8 września pod Dąbrową” A. Dą-
browskiego), Jakuba Czerwonkę, Julię Kapciak 
(wiersz „W hołdzie piechurom z Lublińca” 
S. Siepietowskiego), Monikę Giemzę (wiersz 
„Elegia o chłopcu polskim” K.K. Baczyńskie-
go), Patryka Zająca, Monikę Szewczyk, Izabelę 
Górską, Patryka Szczodrego, Huberta Wólczyń-
skiego (wiersz „Poległym” S. Siepietowskiego). 
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Następnie podziękowano wszystkim solistom 
wykonującym pieśni patriotyczne, w tym Emi-
lii Kacy (piosenka „Ojczyzna”), Natalii Korczak 
(piosenka „Straż nad Wisłą”), Monice Szew-
czyk (piosenka „Gdy w noc wrześniową”), Iza-
beli Górskiej (piosenka „Piechota”), Patrycji 
Fabiszewskiej (piosenka „Taki kraj”), Martynie 
Kwiecień (piosenka „Biały krzyż”), Zuzannie 
Tracz (piosenka „Dziewczyna z granatem”), ze-
społowi wokalnemu z gimnazjum w składzie: 
Edyta Wiśnios, Emilia Siwierska, Monika Giem-
za, Aleksandra Gębka, Weronika Skoczylas, 
Weronika Drąg, Wiktoria Kramek, Anita Gajek, 
Justyna Nowotnik, Aleksandra Pastuszka, Ag-
nieszka Sulima, Katarzyna Wojciechowska, Na-
talia Siwiec, Martyna Kwiecień, Izabela Drąg 

(piosenka „Dziś idę walczyć mamo”), chórowi 
szkolnemu za wykonanie „Mazurka Dąbrow-
skiego” i piosenki „Niepodległość”). 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał 
wójt gminy, który zgodnie z tradycją wręczył 
okolicznościowe podziękowania osobom za-
angażowanym w przeprowadzenie tegorocz-
nych uroczystości patriotycznych. Statuetki 
z rąk wójta gminy otrzymali: chór szkolny pod 
kierunkiem pani Małgorzaty Kominek, Nadleś-
niczy Nadleśnictwa Zwoleń Zbigniew Jamróz, 
nauczyciele gimnazjum pani Marta Balcerow-
ska i pani Anna Marek, sołtys wsi Dąbrowa 
Danuta Hamela, drużyna harcerska „Bordowe 
Płomienie”. Zapraszając do złożenia wieńców 
i kwiatów pod pomnikiem w Dąbrowie, wójt 

poinformował, że 
Urząd Gminy przystą-
pił do prac związa-

nych z wybudowaniem nowego pomnika pod 
Dąbrową, planowane jest także wykonanie 
nowego zagospodarowania miejsca pamięci 
pod Dąbrową. Po wręczeniu statuetek, mło-
dzież która brała udział w akademii zaproszo-
na została na słodki poczęstunek, natomiast 
zaproszeni goście pojechali pod Dąbrowę zło-
żyć kwiaty i wieńce.

Tak jak co roku, Urząd Gminy zakupił oko-
licznościowe wieńce oraz znicze, które po-
łożono na grobach żołnierzy 74 GPP. Wieńce 
złożono na grobie żołnierzy na ciepielowskim 
cmentarzu, na pomniku dowódcy pułku mjr. 
Józefie Pelcu i grobie lekarza pułku mjr. Cesa-
rzu, przed pomnikiem Jana Sońty przed cie-
pielowskim gimnazjum oraz przed pomnikiem 
i grobem na Dąbrowie. 

ZAPROSZENIE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie serdecznie 

zaprasza na Przegląd Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i ob-
rzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”, który odbędzie się 
w dniu 20 grudnia (niedziela) 2015 roku o godz. 15 w sali gim-
nastycznej Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
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Pomysłodawcą, organizatorem i instytucją 
finansującą ogólnopolski cykl wystaw „Pry-
waciarze – początki polskiej mikroprzedsię-
biorczości” jest Akademia Liderów Innowacji 
i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława 
Federa, której statutowym celem jest mię-
dzy innymi wspieranie idei przedsiębiorczości 
i mikro firm. Inauguracja cyklu wystaw miała 
miejsce w lipcu 2012 r. w Senacie RP na spe-
cjalnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Sena-
tu RP, przy okazji prezentacji przez Akademię 
Liderów wyników badania sytuacji mikro firm 
w Polsce. Od tego czasu wystawa była pokazy-
wana w wielu miastach Polski. Przedsięwzię-
cie ma na celu wzbudzenie wśród regionalnej 
społeczności zainteresowania historią polskiej 
mikro przedsiębiorczości oraz poszerzenie 
wiedzy z tym związanej.

Wystawa „Prywaciarze” zawitała również 
do naszej gminy. Dnia 19 listopada 2015 r. w lo-
kalu Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Wiel-
giem odbyło się uroczyste jej otwarcie. Na 
wernisaż wystawy przybyli liczni goście, wśród 
nich przedstawiciele władz samorządowych 
na czele z panem wójtem, przedstawiciele pla-
cówek oświatowych i kulturalnych, proboszcz 
parafii Wielgie, członkinie zespołu ludowego, 
harcerze z 3SHD, czytelnicy, mieszkańcy gminy 
Ciepielów. Zebranych gości przywitała biblio-
tekarka Iwona Standowicz, a następnie uro-
czystość poprowadził komisarz wystawy pan 
Piotr Kutkowskiego – dziennikarz, specjalista 
od publicystyki społecznej i reportaży podróż-
niczych. Pan Piotr przekazał zebranym wiele 
ciekawych informacji na temat wystawy i sytu-
acji ludzi próbujących wbrew ideologiom PRL 
rozwijać własną inicjatywę. Dla młodzieży była 
to atrakcyjna lekcja historii. Dla osób bardziej 
dojrzałych była to osobliwa podróż w czasie, 
pełna wspomnień i refleksji. Spotkanie prze-
biegło w miłej atmosferze. Zwiedzaniu towa-
rzyszyła muzyka z tamtych lat. Nie zabrakło 
również poczęstunku przypominającego czasy 
PRL-owskie, tak więc był chleb ze smalcem, ki-
szone ogórki oraz na osłodę pyszne domowe 

PRYWACIARZE – WYSTAWA W BIBLIOTECE

ciasta. W wydzielonym miejscu wystawiona 
została „Złota Księga”, w której goście dokony-
wali pamiątkowego wpisu.

Wystawa „Prywaciarze – początki pol-
skiej mikroprzedsiębiorczości” to wystawa 
fotografii zaprezentowanych na 24 wielkofor-
matowych planszach. Zobaczyć na nich moż-
na m. in. fotografie rzemieślników ze swoimi 
wyrobami, kupców na tle małych sklepów 
i straganów, zbitą z desek szopę na gruzowisku 
Warszawy, a na niej reklamy zachęcające do 
skorzystania z pedicure i manicure. To również 
4 plansze z informacjami o wydawanych przez 
władze PRL przepisach i tajnych instrukcjach 
dotyczących zwalczania „prywaciarzy” i efek-
tach takich działań.

Wystawę wzbogacają oryginalne przed-
mioty z minionych dekad, prasa codzienna i ko-
lorowe magazyny, opakowania i plakaty, tablice 
informacyjne, wtedy obowiązujące, dziś wy-
wołujące uśmiech na twarzy. Ekspozycja czyn-
na była w bibliotece w Wielgiem przez dwa ty-
godnie i cieszyła się dużym zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców naszej gminy. Z wielkim 
zaciekawieniem obejrzeli ją uczniowie ze szkół 
w Ciepielowie i w Bąkowej wraz ze swoimi 
opiekunami. Eksponaty można było nie tylko 
oglądać, ale też dotknąć. Szczególnym zainte-
resowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszyły 
się takie rekwizyty jak adapter z pocztówkami 
dźwiękowymi, maszyna do pisania, stare apa-
raty telefoniczne z obrotowymi tarczami, czy 
matryca do wyrobu landrynek. Nie mniej emo-
cji wywoływały maszynka do napełnia tuszem 
wkładów długopisowych z radomskiej firmy 

„Długopis”, autosyfon, czy pamiętające dawne 
lata radio „Pionier”. Chłopcy chętnie pozowa-
li do zdjęć w milicyjnym hełmie. Dodatkową 
atrakcją była możliwość przybijania pamiątko-
wej pieczęci na materiałach informacyjnych, co 
wszyscy chętnie czynili. Dla młodego pokolenia 
wystawa była wyjątkową lekcją historii i przed-
siębiorczości, okazją do poznania ludzi wielu 
zawodów, uprawiających prawdziwe rzemiosło 
w trudnych czasach PRL.

Serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Kut-
kowskiemu za udostępnienie wystawy. Gratu-
lujemy pomysłodawcom tego przedsięwzięcia 
i wyrażamy wdzięczność za ocalanie przeszło-
ści od zapomnienia.

Wydarzenia mające miejsce w ostatnich 
latach na polskich drogach zaowocowały zmia-
ną przepisów kodeksu karnego oraz z uwagi na 
corocznie nasilający się problem prowadzenia 
pojazdów mechanicznych pod wpływem al-
koholu. Warto w okresie przedświątecznym 
wspomnieć o konsekwencjach prawnych, 
które niesie ze sobą prowadzenie pojazdu 
mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub 
pod wpływem środków odurzających. Przez 
prowadzenie pojazdu rozumieć należy każdą 
czynność wpływającą bezpośrednio na ruch 
pojazdu, w szczególności rozstrzygającą o kie-
runku i prędkości jazdy. W sytuacji gdy pojazd 
obsługiwany jest przez grupę osób wspólnie 
wykonujących wspomniane czynności, każdą 
z nich należy uważać za kierującą pojazdem. 
Nie jest prowadzeniem pojazdu prowadzenie 
go obok siebie (np. motocykla) albo pchanie 
siłą mięśni ludzkich. W zakres pojęcia prowa-

PRZE YJMY TE WI TA WSZYSCY
dzenia pojazdu, zgodnie ze stanowiskiem Sądu 
Najwyższego, wchodzi również kierowanie ho-
lowanym pojazdem mechanicznym. Zgodnie 
z przepisami kodeksu karnego osoba, która 
znajduje się w stanie nietrzeźwości posiada 
zawartość alkoholu we krwi w dawce przekra-
czającej 0,5 promila albo prowadzącej do stę-
żenia przekraczającego tę wartość lub zawar-
tość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza 
przekraczającą 0,25 mg albo prowadzącą do 
stężenia przekraczającego tę wartość.

W obecnym stanie prawnym osobie, która 
zostanie zatrzymana jako prowadząca pojazd 
w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat dwóch. W praktyce najczęściej 
wymierzana jest kara grzywny, która zgodnie 
z przepisami kodeksu karnego może wynosić 
od 100 zł aż do 1 080 000 zł. Co do zasady każ-
dy sąd wymierzając karę powinien brać pod 

uwagę, aby dolegliwość nie przekraczała stop-
nia winy. Sąd przy wymiarze kary powinien 
brać pod uwagę cele zapobiegawcze i wycho-
wawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku 
do skazanego, dlatego też co do zasady kara 
grzywny w przypadku prowadzenia pojazdu 
w stanie nietrzeźwości w praktyce orzekana 
jest od 1000 PLN do około 5000 PLN, w za-
leżności od ilości spożytego alkoholu i jego 
zawartości w wydychanym powietrzu oraz po-
stawy sprawcy w toku postępowania. Jednak-
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że sprawca czynu zabronionego musi się liczyć 
się z tym, że zgodnie z nowo wprowadzonymi 
przepisami, w przypadku skazania sprawcy, 
sąd musi wymierzyć wobec niego także środek 
karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów 
na okres minimum 3 lat oraz świadczenia pie-
niężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej 
w wysokości co najmniej 5000 PLN. W razie 
skazania sprawcy ponownie za przestępstwo 
prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwo-
ści, wymierza się wobec niego karę pozba-
wienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy 

do lat 5 oraz środek karny w postaci dożywot-
niego prowadzenia pojazdów i co najmniej 
10.000 PLN świadczenia pieniężnego na rzecz 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz po-
mocy Postpenitencjarnej. Jeżeli chodzi o wy-
mierzenie świadczenia pieniężnego na rzecz 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz po-
mocy Postpenitencjarnej kwoty, które zostały 
podane są kwotami minimalnymi, które w tym 
przypadku sąd musi oskarżonemu wymierzyć. 
Nie istnieje prawna możliwość, aby kwoty te 
decyzją sądu zostały przyznane w niższej wy-
sokości, co oznacza, że sąd musi wymierzyć 
oskarżonemu kwotę minimum 5000 PLN, 
a w przypadku skazania ponownego za pro-
wadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, 
kwota pieniężna nie może być mniejsza niż 
10.000 PLN. W związku z powyższym, należy 
mieć na uwadze, że w chwili obecnej zarówno 
przepisy prawa jak i sądy podchodzą do nie-
trzeźwych kierowców bardzo rygorystycznie. 
Należy o tym pamiętać, aby sobie i bliskim nie 
zrobić na Święta przykrej niespodzianki, pro-
wadząc pojazd w stanie nietrzeźwości.

Korzystając z okazji pragnę wszystkim 
mieszkańcom gminy życzyć, aby „Nadchodzą-
ce Święta Bożego Narodzenia przyniosły ze 
sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących 
minionego okresu i planów na nadchodzący 
Nowy Rok. Życzę Wam nieustającej nadziei 
zmieniającej codzienność, mądrości w działa-
niu oraz wiary w ludzi.”

Zapraszam na bezpłatne porady prawne 
w każdy czwartek do Urzędu Gminy w Ciepie-
lowie – Kancelaria Adwokacka

Adwokat Karolina Jurendt

Dnia 28 października 2015 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. dr. Mariana Papu-
zińskiego w Ciepielowie odbyło się ślubowa-
nie klas pierwszych, na które przybyli rodzi-
ce uczniów i zaproszeni goście m.in.: Artur 
Szewczyk – wójt Gminy Ciepielów, ksiądz pro-
boszcz – Stanisław Sławiński, Elżbieta Giemza 
– dyrektor ZPO, Małgorzata Rusinowska, Zofia 
Kucharska – wicedyrektor PSP, Helena Rzep-
kowska – pielęgniarka szkolna, Adam Greś 
– przewodniczący Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się od części ar-
tystycznej, którą przygotowały panie: Iwona 
Leszczyk-Kaca, Małgorzata Kominek i Mał-

Rada Gminy w Ciepielowie na sesji w dniu 
3 grudnia 2015 r. podjęła uchwały w spra-
wie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok. 
Uchwały dotyczyły zarówno stawek podatków 
jak i wzorów deklaracji i informacji podatko-
wych.

Pomimo tego, że nasza gmina z roku na rok 
wykonuje więcej inwestycji, na wniosek wójta 
gminy stawki podatków na 2016 rok utrzyma-
no na poziomie 2015 r. Nie podniesiono stawek 
podatku rolnego, od nieruchomości i środków 
transportowych. Na terenie Gminy Ciepielów 
zrezygnowano z pobierania opłaty targowej 

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W CIEPIELOWIE
gorzata Synderowska. Dzieci wspaniale za-
prezentowały swoje zdolności recytatorskie 
i wokalne. Następnie odbyła się oficjalna ce-
remonia ślubowania i pasowania, do którego 
przystąpiło 57 uczniów – sześciolatków i sied-
miolatków.

Grupa 12 dzieci 6-letnich została odroczo-
na i kolejny rok uczęszcza do klasy „0”. Pierw-
szoklasiści ślubowali na Sztandar Szkoły, że 
będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, 
dbać o dobre imię szkoły oraz jak najlepiej ją 
promować. Na ich twarzyczkach można było 
zobaczyć powagę i przejęcie w czasie wypo-
wiadanych słów: „Pasuję Cię na ucznia kla-

sy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Ciepielowie”.

Uczniowie klas I otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz mnóstwo prezentów: były na-
jukochańsze misie – na wszystkie radości 
i smutki od wójta, odblaskowe gadżety – dla 
bezpieczeństwa przybory szkolne – aby nauka 
przychodziła z łatwością, pamiątkowe kubeczki 
z logo od Rady Rodziców, a na koniec – słodycze 
od księdza proboszcza, by słodziły każdy dzień 
szkolnej nauki. Po zakończeniu ślubowania i pa-
sowania na ucznia, dzieci pozowały do pamiąt-
kowych zdjęć, a następnie udały się na słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

PODATKI I OP ATY 2016 BEZ ZMIAN

w związku z powyższym uchylono uchwałę 
o opłacie targowej. Mieszkańcy gminy nadal 
nie będą ponosić opłaty za posiadanie psów. 
Zmieniono wzory deklaracji i informacji podat-
kowych, które będą obowiązywać od 1 stycz-

nia 2016 roku. Podobnie jak w przypadku po-
datków, utrzymano również dotychczasowe 
stawki opłat za wywóz i segregację odpadów: 
5 zł – jedna osoba w domu, 10 zł dwie osoby 
w domu, 15 zł – trzy i więcej osób w domu.
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W czwartkowe popołudnie, 26 listopada 
2015r. w Przedszkolu Samorządowym w Cie-
pielowie miała miejsce uroczystość, której 
głównym celem było wprowadzenie najmłod-
szych dzieci do społeczności przedszkolnej. 
Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, bo 
to o niej właśnie mowa, to wielkie przeżycie 
nie tylko dla najmłodszych dzieci, ale również 
dla ich rodziców. Od września ich pociechy po-
znają nowe środowisko, jakim jest przedszko-
le, nawiązują bliższy kontakt z rówieśnikami, 
integrują się we wspólnej zabawie. Nauczy-
ciele i personel naszej placówki starają się, 
aby maluchy w atmosferze radości, przyjaźni 
i zaufania zdobywały umiejętności i nawyki tak 
potrzebne w późniejszym życiu.

Pasowanie na Przedszkolaka wieńczy okres 
adaptacyjny dzieci i rodziców w nowym, przed-

W sierpniu 2015 r. weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące wycinki drzew. Wynika-
ją one z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 627, ze zm.). Co dokładnie się zmieniło 
i jakie drzewa według nowych przepisów moż-
na wyciąć bez zezwolenia?

Wedle nowych przepisów, w niektórych 
przypadkach, jesteśmy zwolnieni z obowiązku 
uzyskiwania zgody na wycinkę od właściwego 
organu administracyjnego. To znaczy, że nie we 
wszystkich przypadkach trzeba będzie składać 
wniosek o wydanie zgody na wycinkę. Jakie to 
dokładnie przypadki? Według wcześniejszych 
przepisów, uzyskanie zezwolenia nie było ko-
nieczne dla drzew poniżej 10 lat, a także drzew 
owocowych, ale nie objętych ochroną konser-
watorką czy krajobrazową. Po wprowadzeniu 
zmian, bez zezwolenia można wyciąć drzewa, 
których obwód pnia na wysokości 5 cm nad 
ziemią nie przekracza: 35 cm – w przypadku 
topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klo-
nu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego, 25 cm 
– w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
Bez zezwolenia można usunąć również krzewy 
w ogrodach przydomowych, które mają mniej 
niż 10 lat oraz drzewa i krzewy złamane lub 
wywrócone. Jednak w przypadkach złomów 
lub wywrotów, drzewa muszą zostać poddane 

WYCINKA DRZEW PO NOWEMU

oględzinom przez organ właściwy do wydania 
zezwolenia. O pozwolenie na wycinkę powi-
nien wystąpić posiadacz nieruchomości, na 
której rośnie drzewo. Jeżeli wnioskodawca nie 
jest właścicielem, do wniosku należy dołączyć 

zgodę właściciela nieruchomości na wycinkę 
drzewa. Dotychczasowe przepisy warunkujące 
uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z tere-
nów leśnych nie uległy zmianie.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
szkolnym środowisku. Nie można powiedzieć, 
że proces ten kończy się w momencie gdy dzie-
ci przestają płakać. Muszą one jeszcze poczuć 
się w przedszkolu pewnie i bezpiecznie. Wów-
czas będą gotowe do podejmowania nowych 
działań i wyzwań. W tym dniu przedszkolaki 
wyglądały pięknie i dostojnie. Do występu przy-
gotowały ich wychowawczynie: p. Małgorzata 
Skoczylas-Sokół i p. Marianna Mróz. Podczas 
uroczystości maluchy swoim zachowaniem po-
twierdziły, że dobrze czują się w nowym śro-
dowisku i wspólnie potrafią już bardzo dużo. 
Zaprezentowały swoim licznie zgromadzonym 
rodzinom oraz zaproszonym gościom piosenki, 
wiersze, tańce i zabawy jakich nauczyły się do 
tej pory w przedszkolu. Dla tak małych dzieci 
stanąć po raz pierwszy do wspólnych wystę-
pów to ogromne wyzwanie.

Po prezentacji swoich umiejętności malu-
chy złożyły uroczyste ślubowanie, a następnie 
p. dyrektor – Elżbieta Giemza i p. wicedyrektor 
Małgorzata Skoczylas- Sokół dokonały ceremo-
nii pasowania. Zaproszeni goście i rodzice przy-
gotowali dla przedszkolaków szereg niespo-
dzianek. Pan wójt Artur Szewczyk – obdarował 
dzieci przepięknymi przestrzennymi książkami, 
ks. Stanisław Sławiński – słodką niespodzian-
ką, p. doktor Miduch-Krasińska i p. Helena 
Rzepkowska – edukacyjnymi zestawami puzzli. 
Uwieńczeniem uroczystości były prezenty od 
rodziców i wspaniały tort podany w niezapo-
mnianej, magicznej scenerii. Pozostaje nam ży-
czyć, aby taka rodzinna, ciepła atmosfera w oto-
czeniu życzliwych, pełnych sympatii i ofiarności 
ludzi towarzyszyła naszym przedszkolakom na 
całej ich dalszej drodze życiowej.
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Zakończyło się zbieranie wniosków i wy-
płata pieniędzy za zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej w 2015 
roku.

W tym roku rolnicy z terenu Gminy Cie-
pielów złożyli 1073 wnioski na łączną kwotę 
524 934,92 zł. Kwota zwrotu w bieżącym roku 
wynosiła 0,95 zł do każdego zakupionego litra 
oleju napędowego, a zwrot przysługiwał w ra-
mach limitu, który obliczany jest, jako iloczyn 
użytków rolnych rolnika i liczby 86.

Informujemy, iż wnioski o zwrot akcyzy 
za olej napędowy w 2016 roku należy składać 

Dzień 9 października to ważna data 
w kalendarzu roku szkolnego 2015/2016 dla 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej. 
W tym dniu bowiem odbyła się uroczystość 
ślubowania i pasowania siedemnastu ucz-
niów klasy pierwszej. Na wstępie prowadząca 
uroczystość – wychowawczyni klasy pierwszej 
Zofia Pastuszka powitała zaproszonych gości: 
Wójta Gminy Artura Szewczyka, panią Dyrek-
tor Annę Kozieł, księdza proboszcza Leszka 
Macha, przedstawicieli Rady Rodziców, Grono 
Pedagogiczne, wszystkich uczniów i rodziców. 
Szczególnie gorąco zostali powitani 
bohaterowie uroczystości – uczniowie 
klasy pierwszej, którzy wyróżniali się 
na sali swoim wyglądem, przystrojeni 
w kolorowe birety i kokardki. Dzieci 
swój program artystyczny rozpoczęły 
tanecznym krokiem poloneza. Następ-
nie wykonywały wiersze i piosenki 
przygotowane specjalnie na tę okazję. 
Mimo stresu związanego z publicz-
nym występem świetnie sobie pora-
dziły. Publiczność nagrodziła dzielnych 
pierwszaków gromkimi brawami. Pani 
Dyrektor oficjalnie oświadczyła, że ucz-
niowie swoją postawą udowodnili, iż są 
gotowi do przyrzeczenia. Pierwszokla-
siści złożyli ślubowanie. Następnie pani 
Dyrektor symbolicznym „ołówkiem” 
pasowała uczniów. Ukoronowaniem 
tego aktu było wręczenie pamiątko-
wych dyplomów.

21 maja Rada Gminy podjęła uchwały 
wprowadzającą w życie pierwszą zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy, któ-
ra umożliwiła mieszkańcom budowę nowych 
domów mieszkalnych oraz zalesienie działek 
między innymi w Bielanach, Ciepielowie Kolo-

ZMIANY W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA GMINY
nii, Wólce Dąbrowskiej, Wielgiem, Pasiekach, 
Łaziskach, Świesielicach, Ciepielowie, Starym 
Ciepielowie, Bąkowej, Pcinie, Mariankach, 
Gardzienicach, Rekówce, Czerwonej i Kawę-
czynie. W roku bieżącym prowadzimy prace 
związane z drugą zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zmiany do-
tyczą 43 wniosków mieszkańców gminy, które 
złożono do końca czerwca br. Wszystkie zmia-
ny w całości finansowane są z budżetu gminy, 
a ich wykonawcą jest pracownia urbanistyczna 
Marcina Chlebowskiego z Poznania. Opraco-
wanie niezbędnej dokumentacji do projektu 
zmiany planu i studium oraz jego uchwalenia 
potrwa do końca czerwca 2016 r. Zmiany w pla-

nie miejscowym i studium w latach następnych 
nadal wprowadzane będą etapami. Wnioski, 
które mieszkańcy złożą do końca czerwca 2016 
roku będą uwzględniane w latach następnych. 
Wnioski należy składać w urzędzie Gminy 
w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, pok. nr 1 
w godzinach pracy Urzędu.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2015 ROKU

w terminach: od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 
2016 r. producenci rolni powinni złożyć odpo-

wiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycz-
nia 2016 r., od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 
2016 r. producenci rolni powinni złożyć wnio-
sek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lute-
go 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Pieniądze wypłacane będą w 2016 r. w ter-
minach: 1–30 kwietnia 2016 r. w przypad-
ku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 
1–31 października 2016 r. w przypadku złoże-
nia wniosku w drugim terminie.

PASOWANIA NADSZED  CZAS
Uroczystość uświetnił występ uczniów kla-

sy drugiej przygotowanych przez wychowaw-
czynię panią Helenę Nowotnik. Drugoklasiści 
złożyli młodszym kolegom życzenia, dodali im 
otuchy i wiary we własne siły. W miłej atmo-
sferze życzenia uczniom złożyli też: pan Wójt, 
pani Dyrektor, Rada Rodziców. Każdy pierw-
szak otrzymał również wiele upominków: 
„pieski przytulanki” od pana wójta, znaczki od-
blaskowe od pani Dyrektor, ołówki i breloczki 
od kolegów z klasy drugiej, przybory szkolne 
od Rady Rodziców. Korzystając z obecności 

w naszej szkole pana Wójta, pani Dyrektor 
z przedstawicielami Rady Rodziców przekazała 
na Jego ręce gratulacje w związku z wyróżnie-
niem Gminy Ciepielów w IX Edycji „Liderów 
Regionu Radomskiego”. Następnie była chwila 
na pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie wszy-
scy zaproszeni goście oraz główni bohaterowie 
uroczystości wraz z rodzicami oraz kolegami 
z klasy drugiej miło spędzili czas przy słodkim 
poczęstunku przygotowanym przez rodziców. 
Dzień ten był dla pierwszaków wielkim przeży-
ciem i pozostanie na długo w ich pamięci.
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Słowa te stały się mottem przyświecają-
cym VI Gminnemu Konkursowi Pieśni i Poezji 
Patriotycznej, który został zorganizowany 
w PG w Ciepielowie z okazji 97 Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. To 
coroczne święto jest okazją do głębokiej 
refleksji nad bolesnymi losami naszej Ojczy-
zny, ale także nad tym, w jaki sposób współ-
cześnie żyjący pielęgnują wolność, o którą 
walczyli ich przodkowie. Zapisane w tradycji 
szkoły przedsięwzięcie kieruje co roku naszą 
myśl w stronę wszystkich, którzy z oddaniem 
i poświęceniem walczyli o wolność i suwe-
renność naszego kraju, przypomina także 
o wielkich twórcach, których piękne teksty 
literackie i utwory muzyczne opiewają chwa-
lebne czyny wielu pokoleń Polaków, wal-
czących i ginących w imię wspólnego domu 
– Niepodległej Polski.

Konkurs o zasięgu gminnym miał na celu 
rozwijanie ducha patriotyzmu wśród młode-
go pokolenia, propagowanie treści patrio-
tycznych w edukacji artystycznej młodych 
wykonawców, integrację środowisk szkolnych 
oraz kształtowanie poczucia świadomości 
narodowej dzieci i młodzieży. Na zaproszenie 
organizatorów odpowiedziało ponad 70 wy-
konawców, wśród których znaleźli się ucznio-
wie klas IV–VI z PSP w Ciepielowie i Bąkowej 
oraz reprezentanci PG w Ciepielowie. Uczest-
nicy, w zależności od kategorii, zobowiązani 
byli do zaprezentowania wiersza lub piosenki 
o tematyce patriotycznej.

Przesłuchania finałowe rozpoczęły się 
9 listopada 2015 roku o godzinie 8.30. Orga-
nizatorzy konkursu powołali dwie niezależne 
komisje konkursowe, których zadaniem było 
dokonanie oceny prezentacji poszczególnych 
uczestników, według wcześniej ustalonych 
kryteriów. Część muzyczną oceniała komi-
sja w składzie: p. Marzena Nowakowska, 
p. Małgorzata Rusinowska, p. Małgorzata 
Skoczylas-Sokół, p. Małgorzata Synderowska. 
Oceny recytacji dokonały nauczycielki języka 
polskiego: p. Danuta Wiktorowska, p. Marta 
Balcerowska, p. Ewa Sulima oraz p. Agnieszka 
Rolnik. Po wysłuchaniu wszystkich uczestni-

B D  DUMNY ZE SWOJEJ HISTORII
ków, komisje udały się na obrady. Wspólne 
konsultacje, wymiana opinii, a przede wszyst-
kim punktacja przydzielona przez każdego 
jurora, pomogły podjąć obiektywną decyzję 
o tym, kto zasługuje na najwyższe miejsca na 
podium.

Wśród najlepszych wykonawców znaleź-
li się: w kategorii pieśń patriotyczna: soliści 
z klas IV–VI szkół podstawowych. Laurea-
ci: Górska Izabela PSP w Ciepielowie, Kaca 
Emilia PSP w Ciepielowie, Korczak Natalia 
PSP w Ciepielowie, Małecka Wiktoria PSP 
w Ciepielowie. Wyróżniona: Marzec Amelia 
PSP w Bąkowej. Zespoły wokalne z klas IV–VI 
szkół podstawowych. Laureaci: Zespół wokal-
ny w składzie: Główka Natalia, Wajs Zuzanna, 
Chmielewska Natalia, Jeruzal Izabela, Wójcik 
Aleksandra, Madejska Wiktoria, Bębenek 
Wiktoria, Nizińska Sandra, Marzec Amelia 
– PSP w Bąkowej, Zespół wokalny w składzie: 
Madejska Wiktoria, Bębenek Wiktoria, Niziń-
ska Sandra, Marzec Amelia – PSP w Bąkowej, 
Zespół wokalny w składzie: Główka Natalia, 
Wajs Zuzanna, Chmielewska Natalia, Jeruzal 
Izabela – PSP w Bąkowej. Soliści z klas I–III 
gimnazjum. Laureaci Fabiszewska Patrycja 
PG w Ciepielowie, Kwiecień Martyna PG 
w Ciepielowie, Tracz Zuzanna PG w Ciepie-
lowie, Siwiec Aleksandra PG w Ciepielowie. 
Wyróżnione: Boniecka Kinga PG w Ciepielo-
wie, Siwiec Natalia PG w Ciepielowie. zespo-
ły wokalne z klas I–III gimnazjum. Laureaci: 
Zespół wokalny w składzie: Giemza Monika, 
Gajek Anita, Siwierska Emilia, Kwiecień Mar-
tyna, Siwiec Natalia, Wiśnios Edyta, Woj-
ciechowska Katarzyna, Sulima Agnieszka, 
Pastuszka Aleksandra, Gębka Aleksandra, 
Hyścińska Milena, Kramek Wiktoria, Drąg 
Izabela, Drąg Weronika, Skoczylas Weroni-
ka, Nowotnik Justyna – PG w Ciepielowie, 
Zespół wokalny w składzie: Tracz Zuzanna, 
Wiktorowska Julia, Boniecka Kamila, Stan-
dowicz Ewelina – PG w Ciepielowie, Zespół 
wokalny w składzie: Fabiszewska Patrycja, 
Kowalska Patrycja, Bednarczyk Patrycja, Pa-
tyk Patrycja, Kwiecień Katarzyna, Grzeszczyk 
Katarzyna, Rusin Aleksandra, Lenart Paulina, 
Kozek Natalia, Matysiak Agnieszka, Szczygiel-
ska Anna – PG w Ciepielowie. W kategorii 
wiersz patriotyczny: recytatorzy z klas IV–VI 
ze szkół podstawowych, laureaci: Boniecka 
Oliwia PSP Ciepielów, Chmielewska Natalia 
PSP Bąkowa, Szewczyk Monika PSP Ciepie-
lów, Przepiórka Julia PSP Ciepielów. Wyróż-
nione: Główka Natalia PSP Bąkowa, Górska 
Izabela PSP Ciepielów. recytatorzy z klas 
I–III gimnazjum, laureaci: Giemza Monika PG 
w Ciepielowie, Wiktorowska Julia PG w Cie-

pielowie, Pietrzyk Dariusz PG w Ciepielowie, 
Gębka Aleksandra PG w Ciepielowie. Wyróż-
nione: Kapciak Julia PG w Ciepielowie, Zając 
Aleksandra PG w Ciepielowie.

Oficjalnego podsumowania konkursu 
dokonała 10 listopada 2015roku Pani Elżbie-
ta Giemza – Dyrektor ZPO w Ciepielowie 
podczas Koncertu Galowego VI Gminnego 
Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod 
patronatem Wójta Gminy Ciepielów. Uroczy-
stego wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy 
Ciepielów – Pan Artur Szewczyk, z rąk które-
go zwycięzcy otrzymali statuetki i pamiątko-
we dyplomy. Po uhonorowaniu najlepszych 
z najlepszych, nadszedł czas na Koncert Ga-
lowy. O trudnej drodze do upragnionej wol-
ności przypomnieli konferansjerzy uroczysto-
ści: Julia Wiktorowska i Szymon Pstrąg. Ich 
komentarz historyczny, w sposób szczególny, 
uzupełniły wiersze i piosenki wykonane przez 
laureatów tegorocznego konkursu. Dziękuje-
my wszystkim, którzy przyczynili się, by ten 
dzień był tak uroczysty. Słowa uznania kieru-
jemy w stronę nauczycieli przygotowujących 
uczniów do konkursu, a także osób, które 
przyjęły zaproszenie do pracy w komisjach 
konkursowych. Szczególne podziękowania 
kierujemy w stronę Pana Artura Szewczyka – 
Wójta Gminy za objęcie patronatem VI Gmin-
nego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. 
Po raz kolejny, dzięki otrzymanemu wspar-
ciu, młodzi wykonawcy mogli zaprezentować 
swoje uzdolnienia, a przez piękne recytacje 
i śpiew dać świadectwo przywiązania do tych 
wartości, które przed prawie stu laty wybrali 
ich przodkowie. 
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„edukacja – kultura”, „produkcja – budowni-
ctwo”, „projekty unijne – pozyskiwanie fun-
duszy unijnych”, „zdrowa żywność”, „wspar-
cie dla regionu”.

Zaszczytny tytuł Lidera Regionu w kate-
gorii samorządy zdobyły cztery gminy: Cie-
pielów (Inwestycje), Garbatka Letnisko (Eko-
logia), Pionki (Gmina Przyjazna Biznesowi) 
i Kozienice (Gmina Przyjazna Mieszkańcom).

– Jest to dla mnie wielki zaszczyt i ho-
nor, że mogę uczestniczyć w tym jakże pięk-
nym wydarzeniu. Cieszę się, że dostrzeżono 
starania samorządu gminy Ciepielów, który 
przecież nie należy do dużych bogatych, ale 
do tych mniejszych, a co za tym idzie bied-
niejszych, a pomimo tego inwestując co roku 
bardzo duże środki na inwestycje może się 
rozwijać i pod względem inwestycji konku-

Już po raz dziewiąty redakcja „Echa Dnia” 
nagrodziła firmy i instytucje z regionu ra-
domskiego tytułem Lidera Regionu. Wśród 
laureatów są znane, duże przedsiębiorstwa 
jak i mniejsze podmioty gospodarcze, które 
osiągnęły bardzo dobre wyniki w porównaniu 
ze swoimi konkurentami na rynku. Przy ich 
wyborze brane są pod uwagę nie tylko wy-
niki finansowe, ich kondycja oraz dynamika 
rozwoju. Liczy się też działanie na rzecz lokal-
nej społeczności. Ideą ustanowienia nagrody 
była chęć uhonorowania twórców sukcesów 
gospodarczych w bardzo różnych dziedzi-
nach i obszarach działalności rynkowej. Co 
roku wyróżniane są także samorządy, które 
zdaniem jury konkursowego wyróżniały się 
inicjatywami lokalnymi, ułatwieniami dla roz-
wijania biznesu, ilością inwestycji albo pozy-
skiwaniem funduszy unijnych. 

Uroczysta gala Liderów Regionu, odbyła 
się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Oskara Kolberga w Radomiu. – Rolą 
gazety jest nie tylko dostarczanie czytelnikom 
jak najszybciej informacji, ale też kreowa-
nie rzeczywistości. Promowanie najlepszych 
firm, najlepszych samorządów, najlepszych 
wzorców. Myślę, że nasz wybór spotka się 
z państwa przychylnością – mówił otwierając 
galę Liderów Regionu Sławomir Baćkowski, 
dyrektor oddziału „Echa Dnia”.

– Kiedy zorganizowaliśmy pierwszą edycję 
konkursu, zastanawialiśmy się, czy w następ-
nym roku będziemy mogli wyłonić laureatów 
zasługujących na szczególne uznanie, wyróż-
niających się na tle innych. Dziewiąta już edy-
cja konkursu pokazuje, że wciąż mamy komu 
dziękować za aktywność i wyniki na rynku, ale 
też ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy 
na rzecz mieszkańców regionu – dodał Mar-
cin Genca, zastępca redaktora naczelnego 
„Echa Dnia”.

Honorowymi członkami kapituły konkur-
sowej, która oceniała tegorocznych preten-
dentów do tego jakże prestiżowego wyróż-
nienia w subregionie radomskim byli między 
innymi: prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz 
oraz marszałek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik. Wśród patronów byli: poseł do 
Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, 
senator Wojciech Skurkiewicz, poseł Małgo-
rzata Woźniak, prezydent Radomia Radosław 

LIDER ZA INWESTYCJE DLA GMINY CIEPIELÓW
Witkowski, wicemar-
szałek województwa 
mazowieckiego Leszek 
Ruszczyk, starosta 
radomski Mirosław 
Ślifirczyk, burmistrz 
Warki Dariusz Gizka, 
wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Rado-
mia Wiesław Wędzon-
ka, wiceprezes Agencji 
Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa 
Zbigniew Banaszkie-
wicz, prezes Izby Prze-
mysłowo-Handlowej 
Ziemi Radomskiej 
Artur Około-Zubkow-
ski, wiceprezes Izby 
Przemysłowo-Handlo-
wej Ziemi Radomskiej 
Katarzyna Owczarek, 
kanclerz radomskiej 
loży Business Center 
Club, prezes Mazowie-
ckiego Zrzeszenia Han-
dlu, Przemysłu i Usług 
Robert Składowski 
i dyrektor radomskie-
go oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecz-
nych Andrzej Janusze-
wicz.

Podczas gali naszą 
gminę reprezentowały władze samorządu 
w osobach wójta Artura Szewczyka, zastęp-
cy wójta Mariusza Borka i Sekretarza Gminy 
Marcina Bieleckiego. Część artystyczną gali 
uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga: zespół 
Hummi Accordion Band oraz zespół perku-
syjny Impacto De Radom pod dyrekcją Artura 
Miedzińskiego. 

W tym roku nagrody i wyróżnienia w róż-
nych kategoriach otrzymało 36 firm, instytucji 
i samorządów. Nagrody przyznano w katego-
riach: „inwestycje”, „zdrowie – profilaktyka”, 
„ambasador regionu”, handel – usługi”, „edu-
kacja ekologiczna”, „usługi – rozrywka”, „usłu-
gi eventowe”, „rewitalizacja – archeologia”, 
„przemysł spożywczy”, „kultura – rozrywka”, 
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rować z dużymi bogatymi jednostkami sa-
morządowymi. W tym roku na inwestycje 
przeznaczyliśmy ponad 5 milionów złotych, 
między innymi budując ponad 12,5 kilome-
trów nowych dróg gminnych, a także rozpo-
czynając budowę nowoczesnego przedszkola. 
To wszystko realizujemy bez jakiegokolwiek 
wsparcia, racjonalnie gospodarując budże-
tem gminy. W podejmowanych działaniach 
dążymy do zapewnienia jak największych 
dochodów budżetowych, ale nie robimy tego 
poprzez podnoszenie podatków i opłat lokal-
nych, bowiem w naszej gminie są najtańsze 
opłaty za wywóz odpadów w województwie, 
a podatków nie zmienialiśmy od kilku lat, my 
działamy inaczej, a skutkiem naszej pracy jest 
odzyskanie podatku VAT za zrealizowane in-
westycje w ostatnich pięciu latach dzięki cze-
mu do budżetu wpłynęło w tym roku ponad 
1,5 miliona złotych, które w całości spożytko-
waliśmy na gminne inwestycje. Oczywiście nie 
jest to tylko i wyłącznie moją zasługą. Słowa 
podziękowania należą się wszystkim pracow-
nikom Urzędu Gminy, a zwłaszcza osobom, 
które bezpośrednio ze mną współpracują 
przy planowaniu, wdrażaniu i realizacji gmin-
nych inwestycji. Dzisiaj tu z nami obecnych 
pana Mariusza Borka zastępcę wójta oraz 
pana Marcina Bieleckiego sekretarza gminy. 
Szanowni państwo, dziękuję za to olbrzymie 

wyróżnienie, tym bardziej że otrzyma-
liśmy je w jakże prestiżowej kategorii 
„Inwestycje”, wiem dobrze, że tylko 
gmina która inwestuje się rozwija, 
żyje, daje szanse na lepsze życie jej 
mieszkańców, ale ta dzisiejsza nagroda 
jest przede wszystkim wyróżnieniem 
dla wszystkich mieszkańców gminy 
Ciepielów. Jestem bardzo szczęśliwy 
i dumny, że mogę wszystkich miesz-
kańców gminy Ciepielów dzisiaj tutaj 
reprezentować i w ich imieniu odebrać 
nagrodę, która mam nadzieję nie jest 
ostatnią nagrodą dla naszego samo-
rządu i że za rok spotkamy się na ko-
lejnej dziesiątej gali, bowiem już teraz 
planujemy wydać na gminne inwesty-
cje większą kwotę niż tegoroczna, co 
z pewnością przyczyni się do lepszego 
zrównoważonego rozwoju całej naszej 
pięknej gminy, do której wszystkich 
państwa serdecznie zapraszam – od-
bierając nagrodę powiedział wójt gmi-
ny Artur Szewczyk 

Z okazji gali Liderzy Regionu 2015, 
redakcja „Echa Dnia” wydała specjalny 
folder prezentujący wszystkich nagro-
dzonych i wyróżnionych, w tym naszą 
gminę (na kolejnych stronach zamieściliśmy 
prezentację przygotowaną przez redakcję 

o gminie Ciepielów. Prezentowane fotografie 
w artykule uzyskaliśmy dzięki uprzejmości re-
dakcji Echo Dnia).
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28 listopada 2015 roku uczniowie PG 
w Ciepielowie razem z uczniami ZS w Tczowie 
pod kierunkiem pana Krzysztofa Górskiego byli 
na IV Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatro-
wych, zorganizowanym przez Piaseczyńską 
Fundację Ekologiczną. Do konkursu zgłosiło 
się ponad 130 drużyn z woj. mazowieckiego, 
łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego. Bartło-
miej Dygas zajął 10 miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej (10 miejsce w konkurencji Największa 
Moc, 13 miejsce w konkurencji Największe 
Obroty oraz 9 miejsce w konkurencji Najwięk-
szy Moment). Amadeusz Boniecki i Konrad Ko-
bylański 19 miejsce w klasyfikacji generalnej 
(15 miejsce w konkurencji Największa Moc, 
16 miejsce w konkurencji Największe Obroty 
oraz 21 miejsce w konkurencji Największy Mo-
ment). Szymon Niziński zajął 25 miejsce w kla-

W związku z nałożeniem rosyjskiego em-
barga na polskie warzywa i owoce, ponownie 
pojawiła się możliwość aby otrzymać owoce 
za darmo dla mieszkańców naszej gminy. Po 
udanej współpracy z Polskim Komitetem Po-
mocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
wzorem ubiegłego roku do wszystkich sołectw 
z terenu naszej gminy zorganizowana została 
bezpłatna dostawa jabłek. Łącznie do naszych 
mieszkańców trafi około 160 ton owoców. Nie 
było by to możliwe bez pomocy sołtysów, któ-

Zgodnie z postulatami zgłaszanymi 
przez mieszkańców podczas zebrań sołe-
ckich, zamontowaliśmy cztery nowe przy-
stanki autobusowe na terenie gminy.

Wcześniej pracownicy Urzędu Gminy 
i sami mieszkańcy tak jak było w przypad-
ku Dąbrowy wykonali płytę betonową.

W naszej gminie przybywa mieszkań-
ców. W okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 
2015 roku urodziło się 52 dzieci.

Dziewczynki – 23
Chłopcy – 29
Każde narodziny to walka z niżem demo-

graficznym, który od lat dotyka i naszą gmi-
nę. Nowe narodziny mieszkańców to przede 
wszystkim prognostyk pozwalający pozytyw-
nie patrzeć w przyszłość. Wszystkim rodzicom 
serdecznie gratulujemy i prosimy o więcej.

Z EKOENERGI  ZA PAN BRAT
syfikacji generalnej (27 miejsce w konkurencji 
Największa Moc, 29 miejsce w konkurencji 
Największe Obroty oraz 16 miejsce w konku-
rencji Największy Moment).

Głównym zadaniem młodych konstrukto-
rów było zaprojektowanie i wykonanie łopa-
tek wiatraka o średnicy do 500 mm. Zawod-
nicy, możliwie starannie dobierali materiały 
konstrukcyjne, kształt, kąt i nachylenia łopat 
oraz sposób ich zamocowania na wale turbiny. 
Podczas turnieju startujące maszyny badane 
były na profesjonalnym stanowisku pomiaro-
wym i oceniane w trzech kategoriach tj. mak-
symalnej mocy, prędkości obrotowej przy ob-
ciążeniu określonym momentem hamującym, 
oraz momentu obrotowego przy zatrzymanym 
wale. Zajęte miejsce w każdej kategorii było 
punktowane, a suma uzyskanych punktów we 
wszystkich kategoriach decydowała o osta-
tecznie zajętym miejscu. Nadzór nad prawid-
łowym przebiegiem turnieju zgodnym z re-
gulaminem turnieju wiatrowego sprawowała 
komisja sędziowska.

Taki konkurs rozwija wśród młodzieży 
współzawodnictwo w budowie turbin, w ich 
udoskonalaniu, podejmowaniu decyzji o spo-
sobie wykonania łopatek, zamocowania ło-
żysk. Młodzi ludzie zagłębiają się w wiedzę 
z mechaniki, przetwarzania energii, hydrome-
chaniki i fizyki. Poznają również historię wyko-

rzystania energii wiatru. Tym bardziej, że świat 
jest zmuszony poprzez wyczerpujące się ilości 
surowców energetycznych, do wykorzystywa-
nia zielonej energii. Energia odnawialna jest 
niewyczerpalna, stosując ją chronimy środo-
wisko. Młodzież chętnie uczestniczy w walce 
o czyste powietrze dla siebie i następnych 
pokoleń. Wielkie zaangażowanie naszej mło-
dzieży w realizację takiego projektu wróży, 
że w przyszłości mogą osiągać jeszcze lepsze 
wyniki i rozsławiać nasze gimnazjum nie tylko 
w naszej okolicy ale w całej Polsce. Uczniowie 
naszego gimnazjum podjęli także stosowne 
działania i rozpoczęli prace nad skonstruowa-
niem turbin wodnych. Ich prezentacja będzie 
możliwa pod koniec marca 2016 roku. Życzy-
my wszystkim konstruktorom, aby w konkursie 
maszyn wodnych osiągnęli podobny a może 
nawet większy sukces.

JAB KA, MARCHEW, KAPUSTA…
rzy pomogli w realizacji tego zadania. Dodat-
kowo udało nam się również pozyskać 21 ton 
marchewki i 20 ton kapusty, która w pierwszej 
kolejności trafiła do szkół i placówek oświato-
wych naszej gminy, pozostałą część warzyw 
przekazaliśmy bezpośrednio mieszkańcom. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współ-
pracuje także ze Stowarzyszeniem Wspólnota 
Kazanowa, gdzie na dzień dzisiejszy z terenu 
naszej gminy z pomocy żywnościowej korzysta 
około 300 rodzin z terenu całej naszej gminy. 

Informacje w sprawie pomocy można uzy-
skać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ciepielowie. 

CZTERY NOWE PRZYSTANKI NOWI MIESZKA CY 
GMINY

Jednostkowy koszt przystanku to kwo-
ta 3100 zł, łącznie na nowe przystanki wy-
datkowaliśmy 12 400 zł.

Na zdjęciu przystanek w Dąbrowie 
i Anusinie.
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4. Wśród prac konkursowych zostaną wyło-
nione również projekty wyróżniające się, 
natomiast wszystkie pozostałe prace zostaną 
nagrodzone „nagrodami pocieszenia”.
Prawa autorskie:

1. Prawa do propozycji nazwy przedszkola i jej 
graficznego odzwierciedlenia muszą należeć 
do uczestnika konkursu, po rozstrzygnięciu 
konkursu prawa autorskie przechodzą na 
własność Organizatora, czyli Gminy Ciepie-
lów.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 

w Konkursie!
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje 

się na stronie www.ciepielow.pl

3. Program nie dotyczy budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, służących do 
oczyszczania ścieków pochodzących z pro-
wadzonej na terenie nieruchomości dzia-
łalności gospodarczej.

4. Program dotyczy wyłącznie systemów 
oczyszczania ścieków pochodzących z go-
spodarstw domowych, których przepusto-
wość nie przekracza 5m3/dobę.

5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może 
ubiegać się o budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków w ramach poniższego 
programu.

6. Program dotyczy budynków mieszkalnych 
i siedlisk rolniczych, podłączonych do 
gminnej sieci wodociągowej.

W związku z wnioskiem Komendy Powia-
towej Policji w Lipsku w sprawie dofinasowa-
nia zakupu samochodu policyjnego, skiero-
wanym do naszego samorządu, Rada Gminy 
w Ciepielowie na grudniowej sesji postano-
wiła o przekazaniu Komendzie Policji w Lipsku 
środków finansowych z przeznaczeniem na 
zakup nowego radiowozu dla potrzeb Poste-
runku Policji w Ciepielowie. Nowy radiowóz 
zostanie zakupiony jeszcze w tym roku ze środ-
ków Funduszu Wsparcia Policji Województwa 
Mazowieckiego. Porozumienie w tej sprawie 
podpisał wójt gminy.

W związku z realizacją Gminnego Pro-
gramu Budowy Przydomowych Oczyszczalni 
Ścieków 2013–2020, w tym roku zakończy-
liśmy realizację pierwszego etapu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 
158 sztuk za łączną kwotę 1 268 603,26 zł. 
W ramach przeprowadzonych kolejnych na-
borów wniosków na budowę przydomowych 
oczyszczalni w ramach Gminnego Programu 
Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 
w roku 2014 wykonano 46, natomiast w roku 

Wójt gminy w Ciepielowie ogłasza konkurs 
dla rodziców i dzieci na nazwę i logo przedszkola 
samorządowego w Wielgiem. Celem Konkursu 
jest wyłonienie propozycji nazwy i jej graficznego 
odzwierciedlenia (logo) będącej charakterystycz-
nym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym 
określeniem dla Gminnego Przedszkola Samo-
rządowego w Wielgiem.

Założenia konkursu:
1. Praca konkursowa powinna zawierać propo-

zycję nazwy przedszkola i jej graficzne od-
zwierciedlenie (logo).

2. Organizator Konkursu sugeruje krótką nazwę, 
umożliwiającą jej praktyczne zastosowanie, 
projekt logo należy przedstawić w formacie 
A4, w dowolnej technice plastycznej.

3. Nazwa i logo mogą odnosić się do pojęć ze 
świata dziecięcej wyobraźni i wrażliwości, 
które sprawią, że przedszkolny świat dziecka 
będzie integrował się z domem rodzinnym, 
kojarzył z beztroskim dzieciństwem, radosną 
zabawą, poczuciem akceptacji.
Terminarz:

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 
2016 roku.

2. Prace konkursowe należy składać w Sekreta-
riacie Urzędu Gminy w Ciepielowie do dnia 
29 lutego 2016 roku.

3. Laureat lub laureaci zostaną powiadomieni 
pisemnie o przyznaniu nagrody.
Rozstrzygnięcie Konkursu:

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w połowie 
marca 2016 r. podczas posiedzenia Komisji 
Konkursowej, powołanej przez Organizatora.

NOWY RADIOWÓZ 
DLA POLICJI

PROJEKTY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI CIEKÓW
2015 wykonano 144 nowych projektów tech-
nicznych biologicznych indywidualnych przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Decyzją Rady 
Gminy oraz Wójta Gminy Ciepielów do kolej-
nego etapu realizacji (budowy) dotychczas 
zaprojektowanych przydomowych oczysz-
czalni ścieków gmina przystąpi po ogłosze-
niu stosownego naboru wniosków w ramach 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 celem uzyskania na ten cel 
unijnego dofinansowania. Wzorem lat ubie-
głych zgodnie z gminnym programem budo-
wy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Ciepielów w latach 2013–2020 
od miesiąca marca do 15.04.2016 roku Wójt 
Gminy Ciepielów przeprowadzi kolejny nabór 
wniosków na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Wnioskodawca będzie musiał 
spełnić wymogi określone w programie tj.:
1. Wnioskodawcy w okresie 18 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku nie mogą 
zalegać: z opłatami za korzystanie z gmin-
nej sieci wodociągowej (opłaty za pobór 
wody), z opłatami z tytułu podatków 
i opłat lokalnych, z opłatami za odbiór od-
padów.

2. O budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków mogą ubiegać się osoby fizyczne, 
mieszkańcy gminy Ciepielów (wg ewiden-
cji ludności prowadzonej przez Urząd Gmi-
ny w Ciepielowie).

KONKURS NA NAZW  I LOGO NOWEGO PRZEDSZKOLA
2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji 

Komisja wybierze jeden, który zostanie reko-
mendowany Organowi Prowadzącemu z moż-
liwością jego wykorzystania przy wszczęciu 
procedury nadania nazwy dla Gminnego 
Przedszkola Samorządowego w Wielgiem.

3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu 
zwycięzcy większością głosów. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
5. Organizator zastrzega sobie prawa zmodyfi-

kowania zgłoszonej propozycji lub połącze-
nia dwóch lub więcej propozycji. Nie pozba-
wia to zwycięzcy lub zwycięzców należnej 
nagrody.
Nagrody i wyróżnienia:

1. Dla laureatów Konkursu przewidziano na-
grody rzeczowe.

2. Zwycięski projekt będzie podstawą do 
wszczęcia procedury nadania nazwy i opra-
cowania logo dla Gminnego Przedszkola Sa-
morządowego w Wielgiem.

3. Komisja konkursowa wyłoni również projekty, 
które otrzymają odpowiednio II i III miejsce.
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samorząd gminy postanowiły wybudować 
nowy obiekt przedszkolny.

Prace projektowe rozpoczęły się już na 
początku roku, a po ich wykonaniu, a następ-
nie uzyskaniu pozwolenia na budowę, ogło-
szono przetarg nieograniczony na realizację 
inwestycji. W przetargu wzięło udział 12 ofe-

Najważniejszą tegoroczną prospołecz-
ną inwestycją gminną, jest budowa nowego 
przedszkola samorządowego z przeznacze-
niem dla wszystkich dzieci z terenu całej 
gminy. Potrzeba budowy nowego przedszko-
la podnoszona była już od dawna. Jednakże 
brak wodociągów, czy dróg, do tej pory unie-
możliwiał podjęcie decyzji o przeznaczeniu 
większych środków finansowych na realizację 
takiego zadania. Po zakończeniu wodociągo-
wania gminy, a także bardzo dużym postępie 
w zakresie budowy nowych dróg (obecnie 
wybudowanych jest już 88 kilometrów dróg 
asfaltowych), wychodząc naprzeciw oczeki-

NOWE PRZEDSZKOLE JU  W BUDOWIE

waniom mieszkań-
ców, aby zapewnić 
możliwość skorzy-
stania z wychowa-
nia przedszkolnego 
wszystkim dzieciom 
z terenu całej gminy, 

Wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz wykonawca inwestycji prezes firmy Hand-Bud 
Krzysztof Dański, podpisują umowę na realizację budowy nowego przedszkola
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rentów. Zaproponowane przez nich ceny wy-
konania inwestycji wahały się od 1,55 miliona 
złotych, aż do ponad 2,31 miliona złotych. 
Komisja przetargowa wybrała najtańszą ofer-
tę, jednocześnie spełniającą wszystkie wyma-
gania określone w procedurze przetargowej 
– firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Budow-
lane HAN-BUD Krzysztof Dański z Radomia. 
W dniu 27 sierpnia br. wójt gminy podpisał 
umowę na realizację zadania „Termomoder-
nizacja i adaptacja budynku po byłej szkole 
w Wielgiem na przedszkole samorządowe”. 
Całkowita wartość zadania wraz z projektem 
i nadzorem inwestorskim to kwota ponad 
1, 67 mln zł.

Po podpisaniu umowy, przekazaniu tere-
nu, wykonawca przystąpił do prac budowla-
nych. Prowadzone prace dotyczą istniejącego 
budynku i obejmują gruntową przebudowę 
i remont całego obiektu wraz z terenem przed 
budynkiem. W chwili obecnej wykonywane 
są między innymi prace związane z wydziele-
niem dodatkowej klatki schodowej, przebu-

dową schodów zewnętrznych głównych, prze-
budowę segmentu żywieniowego, wykonanie 
nowych kanałów wentylacyjnych. W ramach 
inwestycji przebudowane będą wszystkich 
sanitariaty, dodatkowo wydzielono sanita-
riaty dla dzieci młodszych (dla dzieci przed-
szkolnych przewidziano sanitariaty dostępne 
bezpośrednio z sali zabaw). Przewidziano 
wymianę wszystkich posadzek. Dokonany 
będzie remont wszystkich tynków w obiekcie 
oraz malowanie pomieszczeń, a także wymie-
niona będzie stolarka okienna i drzwiowa, 
docieplenie ścian zewnętrznych nad ziemia 
i podziemia, izolacje tych ścian, wymianę po-
sadzek i pokładów posadzkowych wraz z ich 
dociepleniem. Na dachu będzie wykonany 
remont, podmurowanie kominów, usuniecie 
warstw istniejących, docieplenie stropoda-
chu, montaż rynien, rur spustowych, obró-
bek blacharskich oraz nowe pokrycie. Wybu-
dowana zostanie ekologiczna kotłownia na 
olej opałowy, wymieniona będzie instalacja 
grzewcza, elektryczna i wodno-kanalizacyjna. 

Na zewnątrz obiektu przebudowane zostaną 
schody zewnętrzne, a także plac przed budyn-
kiem, na którym wydzielone zostaną miejsc 
postojowe dla samochodów osobowych. Wy-
dzielony i od podstaw zbudowany zostanie 
placu zabaw dla dzieci. Teren objęty budową 
zostanie ogrodzony. Na terenach zielonych 
dokonane zostaną nowe nasadzenia zieleni 
i krzewów. Wszystkie prace wykonywane są 
zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 
Nad prawidłowością prac czuwa zespół in-
spektorów nadzoru, którzy w imieniu gminy 
odpowiedzialni są za przebieg inwestycji. Do-
konywane są także cotygodniowe inspekcje 
pracowników Urzędu Gminy, wszystko po to 
aby powstający budynek był jak najbardziej 
funkcjonalny, jednocześnie był naszą wizy-
tówką w zakresie warunków jakie chcemy 
stworzyć na potrzeby opieki przedszkolnej. 
W przyszłym roku czeka nas jeszcze wyposa-
żenie przedszkola, na ten cel już zostały zare-
zerwowane odpowiednie środki w budżecie 
gminy na rok 2016. 
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