www.ciepielow.pl
www.ciepielow.pl e-mail: gmina@ciepielow.pl

ISSN
ISSN1730-7929
1730-7929, Egzemplarz
Egzemplarzbezpłatny,
bezpáatny,wydanie
wydanie74–75
74-75

W BIULETYNIE:

Gmina Ciepielów – Lider Regionu w kategorii
INWESTYCJE OŚWIATOWE

Budowa największej od lat
inwestycji sportowo-rekreacyjnej

Uroczyste otwarcie inwestycji
w szkole podstawowej w Ciepielowie

Patriotyczne spotkanie pod Dąbrową

Ślubowanie pierwszoklasistów

Budowa nowego ośrodka zdrowia

C

– G

Nasza Gmina – nr 74/75

O W

G

ne są tylko w bogatych prywatnych szkołach. Nie jest to nasza opinia, ale osób, które brały udział
w uroczystości otwarcia szkoły po przeprowadzonych inwestycjach. Ale budynki to nie wszystko.
Inwestując w oświatę, inwestujemy w dzieci, kolejny już rok w całości finansując bezpłatne – jedyne takie w Polsce – dla uczniów wyjazdy na zieloną szkołę nad morze i w góry. Zapewniając jak
najlepsze warunki do nauki, uprawiania sportu, chcemy dać naszym dzieciom także wspaniałe
wspomnienia z lat nauki w gminie Ciepielów. Zielone szkoły będziemy realizować także w kolejnych latach, bo kto jak kto, ale nasze dzieci na to zasługują.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciepielów,
mija trzeci rok obecnej kadencji naszego samorządu. Kadencji, która przyniosła w naszej
Małej Ojczyźnie szereg znaczących zmian,
nie tylko w zakresie realizacji inwestycji, ale
przede wszystkim w zakresie ukierunkowania działań samorządu na poprawę istniejących warunków prospołecznych. Patrząc na
ilość zrealizowanych już zadań, można śmiało stwierdzić, że te ostatnie trzy lata w pełni
wykorzystaliśmy, a działania, które podjąłem
wraz z Radą Gminy sprawiły, że o naszej gminie mówi się nie tylko na terenie subregionu
radomskiego, ale na całym Mazowszu. Inwestycje w gminie Ciepielów stawiane są przez
wiele ważnych w naszym regionie osób jako
wzór do naśladowania. Do naszej gminy chętnie przyjeżdżają posłowie, władze wojewódzkie i krajowe. Gmina Ciepielów nie jest już jedną z wielu małych gmin wiejskich, jest gminą
wielkich interesujących inwestycji. Realizacja
inwestycji oświatowych, sprawne wprowadzenie w życie reformy oświatowej, sprawiło, że
w tym roku zostaliśmy wyróżnieni Liderem Regionu Radomskiego w kategorii „Samorząd –
Inwestycje Oświatowe 2017”. To wspaniałe
wyróżnienie w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów miałem zaszczyt odebrać w dniu, w którym odbyła się uroczystość
otwarcia inwestycji zrealizowanych w szkole
podstawowej w Ciepielowie. Dbamy o oświatę,
inwestujemy w nasze
dzieci. Na oświatowe inwestycje w bieżącej kadencji wydatkowaliśmy
już ponad 5,5 milion
złotych.
Po zakończeniu inwestycji w szkole podstawowej w Ciepielowie,
na którą wydatkowaliśmy ponad 3,5 miliona
złotych, nasza największa podstawówka należy
do najlepszych, najlepiej
wyposażonych
szkół
podstawowych w Polsce. Takie warunki jakie
stworzyliśmy najmłodszym dzieciom spotyka-
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Przed nami ostatni rok bieżącej kadencji. Obiecałem Państwu, że będę z Państwem konsultował działania gminy i dotrzymuję danego słowa. W czasie tworzenia budżetu gminy przeprowadziłem spotkania we wszystkich 29 sołectwach. Na spotkaniach zadałem Państwu pytanie,
„Co według mieszkańców sołectwa samorząd gminy powinien wykonać w 2018 roku”. Cieszę się
ze wszystkich spotkań z Państwem. Zgłoszone przez Was problemy postaram się jak najszybciej
rozwiązać. Cieszę się, że podczas spotkań wyraziliście Państwo aprobatę do już wykonanych inwestycji. Jest to dla mnie zobowiązanie do jeszcze cięższej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy.
A budżet na 2018 rok zakłada realizację wielu zgłaszanych przez Państwa inwestycji. Na ich realizację przeznaczymy ponad 7 milionów złotych. To zdecydowanie więcej niż wydatki inwestycyjne łącznie kilku sąsiadujących z nami gmin. Mam nadzieję, że nasze starania i podjęte w 2018
roku zadania inwestycyjne przyczynią się do Państwa zadowolenia, a nam wszystkim będzie się
żyło po prostu lepiej.
Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów
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a 2018 rok – zgłaszanych podczas zebrań z mieszkańcami jest budowa ponad 250 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, na którą przeznaczono kwotę: 2 250 000,00 zł. Na budowę drogi powiatowej Odechów – Sarnówek (od skrzyżowania na Rzeczniów przez Antoniów –
Czerwoną) przeznaczyliśmy kwotę 220 285,00 zł. W ramach środków unijnych (wniosek został
złożony i pozytywnie oceniony) przeznaczyliśmy kwotę: 200 000,00 zł (do tego dojdzie unijna
dotacja prawie 300 tysięcy złotych, którą wprowadzimy do budżetu po podpisaniu stosownej
umowy na unijne dofinasowanie) na budowę infrastruktury turystyczno – sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Antoniów, Bielany, Anusin, Łaziska. Z innych inwestycji: 150 000,00 zł
przeznaczymy na budowę parkingu przed kościołem w Wielgiem, na przebudowę miejsca pamięci w Antoniowie: 20 000,00 zł,na termomodernizację remizy OSP Bielany: 150 000,00 zł, na
termomodernizację budynku OSP Ciepielów: 150 000,00 zł, na termomodernizację remizy OSP
Łaziska: 50 000,00 zł, na dostosowanie budynku po ośrodku zdrowia w Ciepielowie na potrze-

Po przeprowadzeniu zebrań sołeckich
i wysłuchaniu postulatów mieszkańców gminy, wójt gminy opracował projekt budżetu na
2018 rok. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców prośby, a także kontynuacją określonej na początku kadencji polityki budżetowej w zakresie realizacji inwestycji
prospołecznych. Po podpisaniu, projektu budżetu został skierowany do Rady Gminy, która
w grudniu dokona jego analizy, a następnie na
ostatniej w tym roku sesji podejmie Uchwałę
w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2018
rok. Wydatki tegorocznego budżetu to kwota
25 951 238,00 zł. Największe wydatki tradycyjnie przeznaczone są na pomoc społeczną:
8 818 853,00 zł, w tym miedzy innymi: program 500 plus (4 785 000,00 zł), świadczenia
z pomocy społecznej (3 266 000,00 zł). Drugie
miejsce wśród przyszłorocznych wydatków
zajmuje oświata i jest to kwota 7 431 909,00 zł
(między
innymi:
szkoły
podstawowe:
4 056 921,00 zł, przedszkole: 1 019 084,00 zł,
gimnazjum: 1 456 766,00 zł, dowozy szkolne:
445 290,00 zł, stołówki: 259 306,00 zł). Trzecimi
wydatkami w budżecie na 2018 roku są wydatki na kulturę fizyczną i sport: 2 420 000,00 zł,
między innymi na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego w Ciepielowie, budowę
czterech wielofunkcyjnych obiektów sportowych w Antoniowie, Bielanach, Łaziskach
i Anusinie oraz dofinansowanie realizacji zadań sportowych dla stowarzyszeń. Na wszystkie inwestycje i wydatki inwestycyjne, które
będą realizowane w 2018 roku przeznaczono
w projekcie budżetu ogromną kwotę 7 milionów złotych. Czy to dużo, dla porównania,
taką kwotę na inwestycje przeznacza łącznie kilka sąsiadujących z nami gmin, a więc
to kwota naprawdę znacząca. Dodatkowo
tworząc projekt budżetu gminy wójt i radni
po raz siódmy rok z rzędu nie podnieśli podatków lokalnych, nie sięgając tym samym
do kieszeni podatników. Podatki będziemy
płacić takie jak w roku poprzednim. Jakie będziemy realizować inwestycje w 2018 roku?
Po pierwsze, tak jak wójt gminy informował
na wszystkich zebraniach sołeckich zadaniem,
które będziemy realizować drugi rok jest budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego
w przy ul. Partyzantów: 2 364 500,00 zł. Po
drugie dokończenie budowy nowego ośrodka
zdrowia w Ciepielowie: 635 030,00 zł. Trzecim z najważniejszych zadań inwestycyjnych
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by szkoły podstawowej w Ciepielowie:
150 000,00 zł, na termomodernizację
budynku szkoły podstawowej w Bąkowej: 200 000,00 zł, w tym opracowanie projektu kotłowni olejowej dla PSP
Bąkowa, na budowę linii oświetlenia
ulicznego Ciepielów – most na Iłżance – Stary Ciepielów: 80 000,00 zł, na
termomodernizację świetlicy wiejskiej
w Ciepielowie Kolonii: 150 000,00 zł.
Z innych wydatków podobnie jak
w ostatnich dwóch latach sfinansujemy w całości wyjazd dla 120 uczniów
klas szóstych szkół podstawowych
i klas trzecich gimnazjum na zieloną
szkołę nad morze i w góry (z wyjazdem
do czeskiej Pragi i czeskiego Skalnego
Miasta), 50 000,00 zł przeznaczymy na

Za kwotę ponad 1,1 milion złotych budujemy nowy ośrodek zdrowia

Ponad 3 milion złotych wydamy na nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny

realizację zajęć w piłkę nożną i piłkę siatkową
(zajęcia będzie realizowało Stowarzyszenie
wybrane w ramach konkursu), sfinansowany w całości zostanie Gminny Dzień Dziecka
w Ciepielowie oraz Święto Rodziny w Bąkowej. W projektowanym budżecie gminy, nie
zaplanowaliśmy środków, które w trakcie roku
zamierzamy pozyskać z różnego rodzaju źródeł
zewnętrznych. Po ich pozyskaniu zostaną one
przeznczone na następne inwestycje zgłaszane
przez mieszkańców podczas zebrań z wójtem
gminy. Już teraz wiemy, że konto gminy zasili pozyskana w ostatnich dniach starego roku
dotacja unijna, jaką pozyskał wójt gminy w ramach złożonego wniosku na zakup samochodu
strażackiego dla OSP Ciepielów. Samochód został już kupiony w większości za środki własne
gminy, teraz kwota ponad 300 tysięcy złotych
zasili budżet inwestycyjny w roku 2018. Mamy
nadzieję, że nadchodzący rok 2018 zaowocuje
większą ilością takich wspaniałych wiadomości,
dzięki którym budżet inwestycyjny gminy wzrośnie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.
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Przeznaczając 2,25 miliona złotych zamierzamy wybudować ponad 250 nowych przydomowych
indywidualnych oczyszczalni ścieków
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Pomimo rosnących cen inwestycji realizowanych przez Gminę,
coraz większych kosztów oświetlenia ulicznego i odbioru odpadów,
Rada Gminy w Ciepielowie na sesji w dniu 7 grudnia 2017 roku podjęła
uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. Uchwały
dotyczyły zarówno stawek podatków od nieruchomości jak i stawek
podatku rolnego. Stawki podatków w naszej gminie nie podnoszone
są od 2012 roku. Nie podnosimy podatków, co roku zwiększając środki
wydatkowane na inwestycje. Po wnikliwym przeanalizowaniu możliwości budżetowych naszego samorządu, na wniosek wójta gminy Artura
Szewczyka stawki podatków na 2018 rok utrzymano na poziomie roku
poprzedniego. Nie podniesiono więc stawek podatku rolnego, od nie-

ruchomości i środków transportowych. Aby utrzymać wysokość stawki
podatku rolnego, radni gminy obniżyli stawkę określoną komunikatem
Głównego Urzędu Statystycznego. Na terenie Gminy Ciepielów tradycyjnie już zrezygnowano z pobierania opłaty targowej. Mieszkańcy gminy nadal nie będą także ponosić opłaty za posiadanie psów.

S
Jeszcze kilka lat temu w naszej gminie nikt nawet nie pomyślał,
żeby do placówek oświatowych zakupić indywidualne szafki szatniowe. Inwestycje gminne w zakresie budowy infrastruktury technicznej
(dróg, wodociągów, itp.), uniemożliwiały dokonanie takiego zakupu.
Dzisiaj z dumą możemy ogłosić, że w naszej gminie wszystkie dzieci,
wszyscy uczniowie mają swoje indywidualne szafki szatniowe. W ciągu dwóch lat wszystkie nasze oświatowe placówki zostały wyposażone w nowoczesne szafki. W budynku gimnazjum zainstalowaliśmy 300
szafek, w budynku szkoły podstawowej w Ciepielowie 200, w budynku
przedszkola 125, a w budynku szkoły podstawowej w Bąkowej 100.
Każdy uczeń otrzymał identyfikator z kluczem do swojej szafki. W nowoczesnych szafkach z przegródkami oprócz ubrań, można dodatkowo
pozostawić książki, przybory szkolne, ubrania na wychowanie fizyczne.
Zakup wszystkich szafek to koszt 100 tysięcy złotych. Ostatnią szkołą,
do której zakupiliśmy szafki jest szkoła podstawowa w Bąkowej. Nowe
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W Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu odbył się IX Festiwal Produktów Regionalnych, zorganizowany przez Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój”. Tegoroczny festiwal przebiegał pod hasłem
„Smaki Jesieni”. Głównym jego celem była animacja środowisk wiejskich, tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, a współczesną
kulturą oraz kultywowanie, prezentacja i dokumentacja autentycznych
ludowych zwyczajów, wierzeń oraz potraw. W tegorocznej imprezie
wzięło udział dziesięć zespołów z gmin należących do Lokalnej Grupy
Działania:- Zespół „Po Co Ci To” – Gmina Ciepielów, – Zespół „Gozdo-

szafki to niby niewiele, ale uśmiech na twarzach dzieci ze szkoły podstawowej w Bąkowej bezcenny. To co nie dawno wydawało się nie możliwe, dzisiaj staje się normalną codziennością. A nasz dzieci zasługują na
naukę w najlepszych warunkach.

wianki” – Gmina Gózd, – Zespół „Raz na ludowo” – Gmina Jastrzębia,
– „Gminny Klub Seniora w Jedlni-Letnisko, Zespół Alebabki” – Gmina
Jedlnia-Letnisko, – Zespół „Kazanowianki znad Iłżanki” – Gmina Kazanów, – Zespół „Sobódka” – Gmina Policzna, – Zespół „Półborzanki” –
Pionki, – Zespół „Korzenie” z Łaguszowa – Gmina Przyłęk, – KGW „Kukułki” z Bartodziej – Gmina Tczów, – Zespół „Piątkowy Stok” – Gmina
Zwoleń. Każda z grup zaprezentowała krótki program o charakterze
folklorystycznym. Przeprowadzone zostały także dwa konkursy „Stoisko
miłe dla oczu” oraz „Tradycyjna szarlotka – przepis na jesień?”. Zwycięzcy zostali nagrodzeni przez organizatorów cennymi nagrodami rzeczowymi. Serdecznie gratulujemy naszemu zespołowi „Po Co Ci To”, który
otrzymał I wyróżnienie w konkursie na tradycyjną szarlotkę. Uczestnicy
spotkania mieli okazję do posmakowania potraw regionalnych. Na suto
zastawionych stołach królowały tradycyjne dania
i przystawki, wykonane
z wykorzystaniem jesiennych darów natury. Nie
zabrakło kapusty z grochem, pazibrody, bigosu, pierogów z kapustą
i grzybkami, gołąbków,
placków ziemniaczanych
z mięsem, sałatek, marchwiaków oraz przepysznych ciast z owocami.
Impreza była też okazją
do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych
kontaktów pomiędzy artystami oraz wspólnej zabawy w rytmach muzyki
ludowej.
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Wrzesień jest niewątpliwie dla wielu Polaków miesiącem pamięci narodowej. Wspominamy w nim rozpoczęcie jednego z najtragiczniejszych w dziejach naszej ojczyzny
wydarzeń – II wojny światowej, która pochłonęła miliony ludzkich istnień. Spotkanie w lesie
pod Dąbrową, przy pomniku i grobie żołnierzy
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca,
którzy oddali życie za ojczyznę, staczając dramatyczną bitwę z przeważającymi siłami wroga – oddziałem Wehrmachtu, to czas zadumy
i refleksji nad istotnymi wartościami takimi jak
pokój wolność, honor, poświęcenie. Mieszkańcy
Gminy Ciepielów i okolic, goście, rodziny poległych i bestialsko zamordowanych żołnierzy spotykają się, aby oddać honor i cześć bohaterom
kampanii wrześniowej 1939 roku oraz utrwalać
pamięć o nich w młodym pokoleniu. Wielu ze
zgromadzonych w dniu dzisiejszym przybywa
pod Dąbrowę w drugą niedzielę września co
roku. Obecność w tym wyjątkowym miejscu jest
dla nich patriotycznym obowiązkiem, a także
czasem na chwilowe
zatrzymanie się w biegu codziennego życia.
W tym roku uroczystości patriotyczne
w lesie pod Dąbrową
odbyły się 10 września. Rozpoczęły się
w słoneczne południe
od uroczystego apelu
poległych przeprowadzonego przez harcmistrza
Kazimierza
Niedzielę. Znowu polegli i pomordowani
bohaterowie wojennych czasów zaistnieli
wśród żywych. W ten
sposób została przywołana pamięć o tych,
którzy oddali swe życie w walce o wolność
ojczyzny. Apel, jak co
roku, poruszył w ser-
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cach zgromadzonych
czułą nutę. Z łezką
w oku spostrzegliśmy
również już tylko garstkę kombatantów, dumnie trzymających swoje sztandary. Niejeden
z nas pomyślał, że jeszcze kilka lat, a zabraknie żywych świadków
tragicznych wydarzeń
II wojny światowej.
Po apelu rozpoczęła się msza święta,
którą odprawił ksiądz
Michał Krawczyk. Swoje kazanie, pełne głębokiego sensu i skłaniające wiernych do
refleksji, rozpoczął od
uzmysłowienia nam, że
Maryja była opiekunką
naszej ojczyzny przez
kolejne stulecia. Jej
obecność czuli także ci, którzy oddawali za nią
życie. W dalszej części kazania podał kilka powodów naszej obecności w tym miejscu uświęconym krwią polskich żołnierzy. Pierwszym
z nich jest wdzięczność. Podkreślił, że ten, kto
umie patrzeć mądrze na karty naszej historii,
wie, iż wolność sama się nie zrodziła. Zrodziły
ją ból, krew, poświęcenie i śmierć wielu naszych
rodaków. Drugi element to ciągłe przypominanie sobie o tym, jaka powinna być tożsamość
nas Polaków. Zastanowienie się nad tym, czego
to wydarzenie spod Dąbrowy uczy nas w dzisiejszym świecie. W tym miejscu kazania została
przywołana postać „Inki” – siedemnastoletniej bohaterki bestialsko zmordowanej przez
UB, która wypowiedziała jedno przejmujące
do głębi zdanie: ,,Powiedzcie mojej babci, że
zachowałam sie jak trzeba’’. Ksiądz podkreślił,
że powinno ono powracać jak refren w czasie
każdej uroczystości patriotycznej. To jest ten kolejny powód naszej obecności dzisiaj. Przychodzimy tutaj, aby czcić pamięć bohaterów naszej
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ojczyzny, brać z nich przykład. Żołnierze 74 Pułku Piechoty z Lublińca,
których los akurat rzucił we wrześniu 1939 roku wraz ze zmieniającym
się frontem w to miejsce, pokazują nam, że jeśli chcemy budować
w świecie jedną, niepodległą ojczyznę, musimy w sobie ćwiczyć, tak
jak nasi przodkowie, ducha wspólnoty i poświęcenia. Ten, kto żyje tylko własnym życiem, a nie obchodzi go los ojczyzny, nie odrobił jeszcze
tej lekcji odczytania przesłania polskich bohaterów. Oni oddali życie,
zostawili swoje rodziny, aby walczyć dla dobra innych. To jest dla nas
współczesnych znak, że bez poświęcenia w imię wyższych racji, nie zdołamy zbudować dobrej, mądrej, przyszłościowej ojczyzny. Ksiądz Michał
uświadomił wiernym, że myślenie o Polsce to myślenie na jakich wartościach chcemy ją dalej budować. Polska przetrwała, bo była w sercach
ludzi, którzy potrafili postawić ją wyżej od rzeczy materialnych. W kolejnych słowach kazania zgromadzeni usłyszeli prośbę, abyśmy wracali
na Dąbrowę z kolejnymi pokoleniami, z młodzieżą, dziećmi i mówili im
o historii tego miejsca. To przesłanie wraca do nas każdego roku. Ksiądz
na zakończenie kazania poprosił, abyśmy modlili się dzisiaj przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski w intencjach naszej ojczyzny oraz
tych, którzy zginęli w jej obronie, ale też prosili o to, by nigdy przez
podziały, niezgodę, grzech rozłamu nie zaprzepaścić tego, co wywalczyli
z takim trudem nasi przodkowie. Zaapelował także, abyśmy odchodząc
z tego miejsca, mieli świadomość, że uczestniczyliśmy w ważnym wydarzeniu, które pozwala przypominać sobie na co dzień, że jesteśmy
Polakami i możemy być z tego dumni.
Po zakończeniu mszy głos zabrał wójt Gminy Ciepielów pan Artur
Szewczyk. Powitał wszystkich zgromadzonych bardzo serdecznie na
uroczystości uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Następnie podkreślił
niezwykłość miejsca, w którym się zgromadziliśmy. Dziś skupia się na
nim pamięć Polaków. Dodał, że w lesie pod Dąbrową dokonał się bowiem największy i pierwszy tego typu w czasie II wojny światowej mord
żołnierzy regularnego wojska, jeńców wojennych. Ci młodzi żołnierze
w liczbie ponad 300, którzy tutaj zginęli, stali się jednymi z pierwszych
ofiar totalitaryzmu i chorego snu o panowaniu nie tylko nad Europą,
ale nad całym światem. Następnie bardzo gorąco powitał w szczególności kombatantów, bohaterów, którzy przelewali krew w czasie II wojny
światowej. Podkreślił, że to przed nimi jako młodsze pokolenie dzisiaj
chylimy czoło, na nich dziś skupiamy nasze serca i oddajemy jeden
z najwyższych hołdów. Kontynuując swoje przemówienie, pan wójt
podkreślił, że wspominamy tutaj pod Dąbrową czas bolesny i heroiczny,
bowiem ta najkrwawsza z dotychczasowych wojen, zebrała zatrważające żniwo. Morze krwi i łez rozlało się po całym świecie. Naszą ludzką
cywilizację ogarnął mrok. Nigdy już nic nie będzie takie samo jak wcześniej. Po chwili dodał, że my – Polacy mamy szczególne powody, aby
pamiętać. Wojenne doświadczenia już na trwałe wpisały się w naszą
tożsamość narodową. Polski naród doznał wielu strasznych cierpień,
ale wytrwał i nie dał się ujarzmić. Mimo że od wydarzeń pod Dąbrową
upłynęło już 78 lat, my tu dziś jesteśmy. I to jest dowód na to, że ta krew
przelana przez młodych żołnierzy w dniu 8 września 1939 roku nie poszła na marne. Dla nas mieszkańców Gminy
Ciepielów, ale także Lublińca oraz wszystkich
Polaków to miejsce jest miejscem szczególnym, cmentarzem skropionym krwią ponad
trzystu niewinnych żołnierzy. Chwała i cześć
bohaterów spod Dąbrowy na trwale została
wyryta na jednej z tablic Grobu Nieznanego
Żołnierza. Nasza pamięć o żołnierzach września 1939 roku trwa i mamy nadzieję, że dzięki
tym młodym ludziom, którzy dzisiaj tu licznie
przybyli, będzie trwać na następne dziesięciolecia. W tym miejscu pan wójt Artur Szewczyk
podziękował księdzu Michałowi Krawczykowi
za odprawioną mszę. Po chwili podkreślił, że
patronat nad dzisiejszymi uroczystościami po
raz kolejny sprawuje Wojewoda Mazowiecki pan Zdzisław Sipiera, a także w ostatnich
dniach Minister Obrony Narodowej. Dodał, że
do Urzędu Gminy w Ciepielowie przyszło kilkanaście listów gratulacyjnych. W dalszej części patriotycznego spotkania pan wójt powitał
rodziny poległych żołnierzy, członków Stowa-

rzyszenia Rodzina Wojskowa im. Żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku
Piechoty z Lublińca, mieszkańców Lublińca i okolic, delegacje z Lublińca na czele z panią dyrektor Katarzyną Górecką, wszystkich kombatantów, którym oddano hołd oklaskami, pułkownika Zbigniewa Zielińskiego, pułkownika Mieczysława Orzełka oraz generała brygady Henryka
Dziudka, przedstawiciela wojewody mazowieckiego pana Pawła Sagana, wszystkich samorządowców ziemi radomskiej i województwa mazowieckiego, samorządowców powiatowych, radnych powiatowych,
radnych gminy, wójtów sąsiednich gmin, sołtysów, przedstawicieli
służb mundurowych, poczty sztandarowe, przedstawicieli wojska, policji, nadleśnictwa, strzelców, harcerzy, uczniów ze szkół powiatu i gminy,
nauczycieli, dyrektorów szkół oraz wszystkich zgromadzonych mieszkańców. Podkreślił, że szczegółowa historia 74 Górnośląskiego Pułku
Piechoty z Lublińca znajduje się na tablicach. W tym roku została postawiona piąta z nich, żeby pokazać prace wykonane w poprzednim roku,
ale o pamięci tamtych wydarzeń świadczy przede wszystkim dzisiejsza

7

Nasza Gmina – nr 74/75

obecność na Dąbrowie. Jeszcze raz bardzo serdecznie podziękował wszystkim
przybyłym. Następnie pan wójt odczytał
wzruszający wiersz ,,Pod Ciepielowem”
autorstwa pana Edwarda Karpe z Lublińca, który specjalnie go na tę uroczystość
napisał.
„Pod Ciepielowem”
Szumią lasy Dąbrowy
szumiąc pochylają głowy
pokłon oddają pochwalny
nad żołnierskimi groby
Młode życie stracili
bestialsko pomordowani
za Ciebie, dla Ojczyzny
Kochana Ojczyzno!
Ginęli świadomie
bohatersko i dumnie
śmierci w oczy patrzyli
przez hitlerowców rozstrzelani
Bolesne, bo w oddali
swe życie oddali
daleko od rodzin
które bardzo kochali
Po Was wojacy
pamięć pozostała
smutna lecz godna
Wam cześć i chwała
Edward Karpe, Lubliniec
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Po odczytaniu utworu rozległy się oklaski uznania i podziękowania.
Na zakończenie swojego przemówienia pan wójt Artur Szewczyk
podkreślił, że od sześciu lat w tym miejscu dziękuje ludziom, którzy
angażują się w utrwalanie pamięci o żołnierzach 74 Górnośląskiego
Pułku Piechoty z Lublińca. W tym roku statuetkami zostali wyróżnieni:
p. dyrektor PSP w Lublińcu Katarzyna Górecka, druh Kazimierz Niedziela, pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie – p. Radosław Drąg, Jan
Wyrwich, radny Gminy Ciepielów p. Krzysztof Zaborski,
przedstawiciele rodziny pomordowanego pod Dabrową
żołnierza, lekarza p. Danuta i p. Jan Cesarz, kombatant
Stanisław Gębka, generał brygady Henryk Dziudek,
przedstawiciel wojewody mazowieckiego p. Paweł Sagan, sołtys wsi Dąbrowa p. Danuta Hamela. Nagrodzeni
zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu.
W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni
goście. Jako pierwszy wystąpił p. Paweł Sagan w imieniu
wojewody mazowieckiego pana Sipiery. Skierował do
wszystkich serdeczne słowa podziękowania za wysiłek
i trud, którego owocem jest nieustająca pamięć mieszkańców Gminy Ciepielów o bohaterskich walkach żołnierzy polskich, którzy na tej ziemi we wrześniu 1939
roku stoczyli nierówną, ale pełną oddania i poświęcenia
bitwę w imię wolności i dalszego bytu naszej ojczyzny.
Podkreślił, że barbarzyńska postawa hitlerowców podczas II wojny światowej stała się tragedią wielu Polaków.
Już we wrześniu 1939 roku doświadczyli tego żołnierze
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca.
W odwecie za bohaterską, choć przegraną walkę,
spotkał ich okrutny los. Wielu z nich zostało zamordowanych. Zbrodnia wojenna w Dąbrowie koło Ciepielowa stała się zwiastunem tego, czym będzie II wojna
światowa. Dzisiaj, w 78 rocznicę tego tragicznego wydarzenia, należy przypomnieć, że sprawców tego mordu
nie spotkała zasłużona kara, a wyrządzone przez nich
krzywdy nie doczekały się sprawiedliwego osądu i zadośćuczynienia. Między innymi z tego powodu bardzo
ważne jest podtrzymywanie pamięci społecznej i troska
o przekazywanie prawdy historycznej z pokolenia na pokolenie. Pan Paweł Sagan podkreślił, że przypominając
te i inne wydarzenia, należy zdecydowanie mówić, kto
był ofiarą, a kto katem. Oddając hołd poległym i pomordowanym, troszczymy się zarówno o prawdę historyczną, jak i utrwalamy własną narrację na ten temat.
W ten sposób jako Polacy budujemy pamięć zbiorową,
która w istotny sposób wpływa na utrwalanie właściwego wizerunku Polski i Polaków wobec innych narodów
i państw. Obejmując honorowym patronatem dzisiejsze
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uroczystości pod Dąbrową, Wojewoda Mazowiecki pragnie oddać hołd
żołnierzom, którzy na tej ziemi walczyli i ofiarowali swoje życie za wolną
Polskę. Swoje przemówienie p. Paweł Sagan zakończył słowami: ,,Cześć
i chwała bohaterom, wieczna pamięć pomordowanym”.
Jako następny wystąpił pan pułkownik Zbigniew Zieliński. W pierwszych słowach podziękował za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość.
Pogratulował panu wójtowi Arturowi Szewczykowi takiego wspaniałego gospodarowania na tej ziemi przesiąkniętej krwią polskiego żołnierza. Następnie przedstawił bardzo obrazowo ciekawą historie pułku,
który jeszcze pod inną nazwą brał udział w powstaniu wielkopolskim,
jedynym w historii Polski udanym powstaniu, dzięki któremu mamy
obecne granice. Inaczej byłyby one na wysokości Łowicza i Łodzi. Pan
pułkownik podkreślił, że w 1920 roku, kiedy zagrażało Polsce niebezpieczeństwo zalewu sowieckiego, 74 Pułk Piechoty z Lublińca został skierowany na przedmieścia Warszawy i gonił bolszewików aż pod Niemen.
Za poświęcenie i zasługi marszałek Józef Piłsudski wręczył mu sztandar

ca, który był bardzo blisko granicy. Następnie walczył w obronie Częstochowy, dalej w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a kiedy znalazł
sie w okolicach Szczekocin trzy dywizje niemieckie okrążyły go i rozbiły. Jeden batalion przedarł sie wpław przez Pilicę. Kiedy znalazł się na
ciepielowskiej ziemi, dowódca tego batalionu powiedział: ,, Żołnierze,
pamiętajcie, że mnie jako dowódcy nie można oddać sie do niewoli,
ja sobie odbieram życie, ale pamiętajcie, musicie walczyć do ostatniej
kuli, a kiedy zabraknie wam amunicji, poddajcie się, bo chroni nas konwencja genewska o jeńcach”. Kiedy ustawiono pozycje na skraju lasu,
a Niemcy nacierali od strony pola, dowódca batalionu, pułkownik kazał
niektórym żołnierzom wejść na drzewa z karabinami maszynowymi.
Gdy Niemcy mieli przewagę ogniową i nasi nie mogli ich powstrzymać,
dał rozkaz strzelania do wroga z góry. Tego hitlerowcy nie spodziewali
się. Poległo 40–50 Niemców, w tym major Wehrmachtu. Kiedy polskim
żołnierzom zabrakło amunicji, poddali się. Hitlerowcy kazali rozebrać
im się z mundurów, zerwali naramienniki i bestialsko rozstrzelali. Swoją
zbrodnię udokumentowali zdjęciami. Pułkownik podkreślił, że ma zdjęcia, na których widać Niemców dobijających w rowach naszych jeszcze
żyjących żołnierzy. Następnie oznajmił, że jego słowa, to tylko krótka
historia. Na tablicach jest opisana bardzo szczegółowo. Na zakończenie przywołał wspomnienie ze swojej młodości. Przed wojną, w 1938
roku, jego ojciec, który był oficerem zawodowym, zabrał go do Lublińca. To było dla niego jako młodego człowieka imponujące, że zobaczył
takie koszary, takie wojsko, tak pięknie wyćwiczone. Zwrócił uwagę nas
wszystkich, że właśnie Ci stamtąd – z Lublińca, w większości Ślązacy,
okazali się wielkimi bohaterami na tej ziemi przesiąkniętej krwią żołnierza polskiego. I to, że tutaj oddajemy rokrocznie im hołd, jest naszym
świętym obowiązkiem. Z drżeniem w głosie zakończył swoje wspaniałe
przemówienie słowami: ,,Kiedy my już odejdziemy na wieczną wartę,
w Lublińcu. Pan pułkownik podkreślił, że ten
pułk przed wojną był najwyżej ceniony jako
bohaterski, miał najwięcej orderów, Krzyży Walecznych, Virtuti Militari. Był to pułk doborowy.
Włączył się również w walki podczas III powstania śląskiego. I za to dostał też wielkie odznaczenia. W tym miejscu przemawiający zaznaczył
dobitnie, że żołnierze 74 Górnośląskiego Pułku
Piechoty z Lublińca, którzy na tej ziemi polegli, honor cenili wyżej niż śmierć. Z drżeniem
w głosie dodał, że Niemcy złamali konwencję
genewską, która zabraniała mordowania więźniów i tutaj pod Dąbrową w bestialski sposób
rozstrzelali jeńców. Nie mieli do tego prawa. Za
to zostali osądzeni w Norymberdze. Ciepielów
został tam wymieniony jako przykład złamania konwencji genewskiej. Kontynuując swoją
opowieść o historii 74 Górnośląskiego Pułku
Piechoty z Lublińca, pan pułkownik nadmienił,
że od 1 września 1939 roku był on włączony do
walki. Najpierw staczał bitwy w rejonie Lubliń-
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a chyba niedługo, to niech ta młodzież, która tu
przyszła, pamięta, że ta ziemia jest święta, bo
przesiąknięta krwią żołnierzy polskich, którzy
szli pod sztandarami Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Wspaniałe przemówienie pułkownika wywołało
wiele wzruszeń i zostało nagrodzone gromkimi
brawami.
W dalszej części uroczystości wystąpił generał Henryk Dziudek, który przyjechał spod Lublina. Swoje przemówienie zatytułował „Okupacja
trwać będzie nadal”. Na początku wspomniał
o potężnym mordzie w Gminie Wojciechów koło
Nałęczowa, dokonanym przez Wehrmacht, później opowiadał o czasach zimnej wojny w latach
1978–1979 i walkach Rosji w Afganistanie, porozumieniu Rosji i Niemiec za czasów Breżniewa,
roku 1985, w którym podpisano układ między
Niemcami a ZSRR. Zagłębił się w zagadnienia
potężnych wpływów Rosji za czasów Gorbaczowa. Oznajmił, że 52% naszych ziem znalazło sie
w rękach sowieckich. Na koniec podkreślił, że
dzisiejsza uroczystość pod Dąbrową to piękne
spotkanie, na które przyszło wiele ludzi. Dodał,
że nie wszędzie tak jest. Wspomniał tragiczne wydarzenie w Konopnicy, gdzie za zabicie jednego Niemca zginęło
wielu Polaków ze wsi,
nawet państwo młodzi
i goście weselni.
Po przemówieniu
pana generała głos zabrał pan Walenty Janik.
W imieniu własnym
oraz władz miasta Lublińca i tamtejszych
organizacji
wygłosił
gorące słowa podziękowania
tutejszym
władzom
lokalnym,
powiatowym , wojewódzkim, a głównie
mieszkańcom okolicy
za pieczołowitą opiekę
nad mogiłami ich żołnierzy. Następnie pan
wójt Artur Szewczyk
został uhonorowany
staraniem władz miasta Lublińca srebrnym medalem Ligi Obrony Kraju.
Dekoracji dokonał pułkownik Zieliński.
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Jako kolejny przemawiał druh Kazimierz Niedziela. Pogratulował
panu wójtowi Arturowi Szewczykowi odznaczenia. Następnie podziękował w imieniu uhonorowanych statuetkami za otrzymane
wyróżnienie. Stwierdził, że jego statuetka uświetni obchody
100-lecia harcerstwa
na Ziemi Lipskiej. Na
początku opisał symbole harcerstwa. Podkreślił, że harcerstwo
jest organizacją patriotyczną.
Wspomniał,
iż kilkunastu harcerzy
z Hufca ZHP Solec nad
Wisłą zginęło w obronie ojczyzny w 1919
roku. W czasie II wojny światowej Niemcy
aresztowali
Komendanta Hufca Jana Wnuka i dwóch jego synów.
Rozstrzelali ich na
Firleju. Dodał, że instruktorzy ZHP przyjeżdżają z harcerzami, by czcić
pamięć o żołnierzach 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, corocznie od 1956 roku. Podkreślił, że sam osobiście przybywa z trzech powodów. Po pierwsze,
pragnie oddać hołd poległym tu żołnierzom, po
drugie – w tym miejscu śp. jego stryj pułkownik
Marian Niedziela, pseudonim ,,Kobek”, dowódca placówki BCh w Wielgiem składał przysięgę
na krew poległych tu żołnierzy, po trzecie – 40
lat temu, kiedy przyjechał z harcerzami na obchody, mieszkaniec Dąbrowy opowiedział im
ze szczegółami, jak wyglądało pobojowisko po
zbrodni z 8 września 1939 roku. Sam bowiem
brał udział w pochówku zwłok. Widok był
okropny. Ciała poległych żołnierzy znajdowały
się od tego miejsca aż do Anusina po obydwu
stronach szosy. Najstraszniejszy obraz przedstawiały strzępki żołnierskich ciał strzelców wyborowych, którzy zwisali z sosen. Żołnierska krew
strumykami spływała po pniach drzew. Druh
podkreślił, że musimy opowiadać o tym dzieciom i młodzieży. Zaapelował o to, byśmy pamiętali również i o innych, którzy ponieśli ofiarę
życia w czasach II wojny światowej – o porucz-
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niku Wojska Polskiego, który zginął tragicznie
w Wielgiem, o żołnierzu Janie Olejniku, którego
Niemcy rozstrzelali w Mariankach też 8 września 1939 roku, polskim pilocie Marianie Futro,
którego Niemcy pochwycili przed Ośrodkiem
Zdrowia w Ciepielowie i rozstrzelali. W dalszej
części przemówienia druh opowiedział o organizowanych wraz z harcerzami rajdach pamięci,
które rozpoczynają w Wielgiem, przy pomniku
porucznika Wojska Polskiego, następnie odwiedzają grób Jana Olejnika, pomnik żołnierzy BCh
na cmentarzu w Kazanowie, miejsce pamięci
narodowej między Kazanowem a Kroczowem,
pomnik Władysława Posłusznego, później oddają hołd pod pomnikiem w Ciepielowie Górkach
(zamordowanych około tysiąca ludzi), dalej jadą
do Świesielic, Solca, Lipska, Dąbrowy, a kończą
swą patriotyczną wędrówkę modlitwą za zmarłych bohaterów wojny na cmentarzu w Ciepielowie. Druh Kazimierz Niedziela bardzo obrazowo
przedstawił trasę rajdu i opowiedział o przerażających obrazach ludzkiego cierpienia. Następnie odczytał listę ofiar wojny – mieszkańców Świesielic sporządzoną
przez pana Stefana Wojewódkę, pseudonim ,,Samotny”. Są to: Michal-

ski Antoni, Wdowiak Maria, Wdowiak Benedykt, Wdowiak Aleksandra,
Wojewódka Ignacy, Wojewódka Maria, Wojewódka Wacław, Wojewódka Jan, Wojewódka Stanisław, Wojewódka Józef,
Skwira Maria, Rusin Bronisław, Skrzek Wojciech,
Nowotnik Jan, Dobroń Stanisław, Gorczyca Stanisław, Skrzek Lucjan, Czapka Stanisław, Głaz
Maria, Gozek Tadeusz, Łojek Bronisław, Fałek
Jan, Skoczylas Wacław, Lasek Adam, Czapka
Mieczysław, Czapka Eugeniusz, Dobroń Eugeniusz. W Świesielicach stoi pomnik wzniesiony
ku czci pomordowanych.
Na zakończenie wspaniałego patriotycznego spotkania nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów przez poszczególne delegacje
i przedstawicieli. Jak co roku oddano poległym
żołnierzom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
z Lublińca wielki hołd i szacunek. Ten symboliczny gest uwieńczył tegoroczne uroczystości
na Dąbrowie. Pan wójt Gminy Ciepielów Artur
Szewczyk serdecznie podziękował wszystkim za
obecność i zaprosił na spotkanie w przyszłym
roku.

11
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Sport w naszej gminie do niedawna ograniczał się
do oferty skierowanej głównie dla chłopców. W przerwie wakacyjnej grupa dziewcząt zgłosiła się do pana
Artura Szewczyka wójta gminy Ciepielów z inicjatywą utworzenia sekcji siatkówki dla dziewcząt, które
ukończyły gimnazjum i chciałyby dalej rozwijać swoją
pasję. Pan wójt chętnie przystał na tę propozycję i tak
powstała sekcja piłki siatkowej pod nazwą Gminny
Klub Sportowy Ciepielów Champions. Zajęcia odbywają się na nowej sali gimnastycznej w Publicznej
Szkole Podstawowej w Ciepielowie w każdy piątek
w godzinach 15.30–18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczęta. W zajęciach biorą udział
uczennice, które uczęszczają już do szkół średnich,
jak również Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie.
Sekcja liczy 15 zawodniczek, ilość chętnych ciągle się
zwiększa, co świadczy o trafności pomysłu skierowania oferty sportowej do dziewcząt. Na spotkaniu z panem wójtem powstał pomysł zgłoszenia drużyny do
rozgrywek Mazowieckiej Ligi Siatkówki, gdzie dziewczęta będą mogły
rywalizować z drużynami naszego województwa i godnie reprezentować naszą gminę. Pan wójt obiecał wsparcie tej inicjatywy i pomoc
w realizacji tego projektu wraz z zabezpieczeniem środków finansowych na rozgrywki w 2018 roku. Dziewczęta mają za sobą już pierwsze zmagania. Po niespełna dwóch miesiącach treningów wzięły udział
w VII OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU SIATKÓWKI DZIEWCZĄT Z OKAZJI
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI w Solcu nad Wisłą, gdzie udział wzięło
15 zespołów. Nasza drużyna ukończyła zmagania na wysokim VI miejscu. W Zwoleniu 16.12.2017 r. dziewczęta wezmą udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Najświeższe informacje
dotyczące drużyny można śledzić na stronie GKS Ciepielów Champions
na facebooku. Zapraszamy do odwiedzania strony klubu.
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Podczas wizyty w Ciepielowie Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu zapoznał się z inwestycjami realizowanymi przez samorząd gminy. W pierwszej kolejności wraz
z Sekretarzem Gminy Marcinem Bieleckim, wójt gminy Artur Szewczyk
i Kierownik Krzysztof Murawski odwiedzili szkołę podstawową w Ciepielowie, gdzie w tym roku realizowana była największa w tej kadencji
inwestycja oświatowa gminy polegająca na jednoczesnym wykonywaniu trzech zadań inwestycyjnych za ponad 3,5 miliona złotych. Pan
Kierownik szczegółowo zapoznał się z już zakończonymi pracami, szczególnie zwrócił uwagę na jakość i rozmach prac wykonanych w ramach
budowy sali gimnastycznej. Drugą inwestycją, którą wójt gminy wraz
z panem Kierownikiem Krzysztofem Murawskim wizytowali była budo-

wa nowego gminnego ośrodka zdrowia przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie. Wartość tej inwestycji to kwota 1 135 500,00 zł.
Wójt poinformował pana Kierownika, że w ramach wszystkich prac do
czerwca przyszłego roku wybudowany zostanie całkowicie nowy budynek, w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Niewątpliwie
największe wrażenie na panu Kierowniku zrobił postęp i zakres prac na
naszej największej inwestycji związanej z budową kompleksu sportowo
rekreacyjnego w Ciepielowie. Inwestycję realizujemy za ponad 3 miliony złotych, szczegółowo poinformował pana Kierownika wójt gminy, a w jej ramach budujemy jedyny, miejmy nadzieję niepowtarzalny
i najpiękniejszy taki obiekt na terenie powiatu lipskiego. W budowie
kompleksu zakładamy wykorzystanie najnowocześniejszych technologii sportowych. Jak podkreślił w rozmowie z panem Kierownikiem
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego wójt gminy, w zamyśle władz gmi-
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Od początku sierpnia 2017 roku na stadionie sportowym rozpoczęły się regularne treningi grupy seniorskiej w klubie „Video”. Zajęcia prowadzone są przez pana Mirosława Czapkę. Przez całą rundę jesienną seniorzy trenowali w każdy piątek, pod czujnym okiem instruktora. Nowe
stroje sportowe dla zawodników zostały zakupione przez Wójta Gminy
pana Artura Szewczyka. W treningach uczestniczyło systematycznie osiemnastu zawodników,
przygotowując się do rozgrywek w Radomskiej Lidze Rozgrywkowej Klasy „B”. W miesiącu sierpniu
drużyna wzięła udział w Turnieju Charytatywnym
„GRAMY DLA ANI” przeprowadzonym w Lipsku.
Zebrane podczas zawodów pieniądze przeznaczone zostały na rehabilitację Ani. Mecze seniorskie
rozgrywane były w niedzielne popołudnia, na które przychodziła wierna grupa kibiców. Transport
na mecze wyjazdowe w całej rundzie jesiennej
sfinansował Urząd Gminy. W całej rundzie jesiennej rozegrane zostało jedenaście kolejek rozgrywkowych, drużyna dzięki swojej wielkiej determinacji i dużym zaangażowaniu rozegrała wszystkie
planowe mecze, chociaż czasem brakowało sił oraz
pełnego składu. Po zakończonych ligowych roz-

ny kompleks sportowo rekreacyjny ma być miejscem spotkań rodzin
z różnych pokoleń. Swoje pasje będzie mógł realizować zarówno wnuczek jak i babcia z dziadkiem, każdy znajdzie coś odpowiedniego dla
siebie, aby w zdrowy i aktywny sposób spędzić wolny czas na świeżym
powietrzu. Na zakończenie wizyty pan Kierownik, nie szczędząc słów
zachwytu pod adresem dokonań samorządu gminy Ciepielów w zakresie tegorocznych inwestycji, zadał wójtowi pytanie: – Czy pomimo tylu
zrealizowanych w tej kadencji inwestycji, czyli sfinansowania za ponad
2 miliony złotych największego w regionie przedszkola, wybudowania
prawie 50 kilometrów dróg gminnych w obecnej kadencji, samorząd
gminy Ciepielów zarządzany przez wójta Artura Szewczyka ma jeszcze
plany inwestycyjne do końca kadencji? Wójt odpowiedział, że w ostatnim roku kadencji wraz z Radą Gminy przede wszystkim będą dążyli
do realizacji ponad 250 przydomowych indywidualnych oczyszczalni
ścieków, które będą budowane na terenie całej gminy, a z inwestycji
prospołecznych planowane jest przystąpienie z wykonaniem w przyszłej kadencji budowy basenu pływackiego, który uzupełniłby obecnie
budowany kompleks sportowo rekreacyjny.

grywkach – od połowy listopada treningi odbywają się w każdy piątek
na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. W czasie
przerwy przed rundą wiosenną zawodnicy będą pracować nad poprawieniem swojej kondycji fizycznej poprzez ćwiczenia siłowe i treningi
biegowe. W budżecie gminy na 2018 roku zabezpieczono środki finansowe na nowy sezon rozgrywek piłkarskich naszej seniorskiej drużyny.
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Zespół Szkolno -Przedszkolny w Ciepielowie odwiedził niecodzienny gość - Mazowiecki Kurator Oświaty pani Aurelia Michałowska.
Pani Kurator odwiedziła naszą szkołę, aby
spotkać się z dziećmi i poczytać im książki
w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”. Panią Kurator przywitali
wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pani
Małgorzata Rusinowska i wicedyrektor pani
Zofia Kucharska oraz nasi najmłodsi uczniowie. Po oficjalnym powitaniu rozpoczęło się
wielkie czytanie w ramach akcji ,,Cała Polska
Czyta Dzieciom”. W czytaniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty wzięły udział dzieci
z klas I-III. Dzieci z zaciekawieniem słuchały czytanych wierszy Juliana Tuwima. Pani
Aurelia Michałowska przeczytała dzieciom
wiersz ,,O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”.
Pani Kurator przeanalizowała z dziećmi przeczytany wiersz. Dzieci chętnie uczestniczyły
w rozmowie czy warto kłamać czy lepiej od
razu powiedzieć prawdę, bo kłamstwo jak
każde kłamstwo ma krótkie nogi i wcześniej
czy później wyjdzie na jaw. Do wspólnego czytania dzieciom dołączył się również pan wójt,
czytając bajki już nie po raz pierwszy w naszej
bibliotece, tym razem przeczytał dzieciom
,,Okulary”. Czytający mocno wczuli się w rolę,
chcąc pokazać dzieciom, że czytanie to przyjemność, aktorsko naśladując głosy postaci
w prezentowanych wierszach. Dzieci były bardzo zadowolone, wręcz zachwycone, chętnie
rozmawiały z przybyłymi gośćmi. Pani Kurator zapytała dzieci czy lubią
czytać, wszystkie jednogłośnie odpowiedziały, że tak. Na zakończenie
spotkania dzieci podziękowały Pani Aurelii Michałowskiej za przybycie
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wręczając kwiaty i pamiątkowe serce. Pani Kurator serdecznie podziękowała za to, jak określiła cudowne spotkanie, za spotkanie z dziećmi
i wspólną z nimi rozmowę, a szklane pamiątkowe serce obiecała postawić w swoim warszawskim gabinecie w Mazowieckim Kuratorium
Oświaty. Pani Aurelia zaprosiła dzieci do odwiedzenia jej w Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie, a pan wójt powiedział, że nie
będzie z tym problemu bowiem mamy swój autobus ,,Moja Gmina Ciepielów”, który liczy 60 miejsc i zadeklarował wysłanie dzieci z wizytą.
Pani Kurator z uśmiechem zaprosiła wszystkich do siebie, aby pokazać
na czym polega jej praca. Wszystkie dzieci na pamiątkę spotkania otrzymały książki, które już wspólnie z rodzicami będą czytały w domu. Na
koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Następnie Pani Kurator obejrzała szkołę, zapoznając się z realizowanymi inwestycjami. Szczegółowo
zapoznała się z wykonanymi już pracami, budową salą gimnastyczną
i zagospodarowaniem terenu wraz z budowanymi boiskami i placem
zabaw dla dzieci. Pani Kurator była zachwycona, na koniec dodając, że
jest pełna podziwu, że w takiej małej miejscowości dzieje się tak dużo,
że bardzo lubi ludzi, którzy chcą zrobić coś dla innych, tak pozytywnie
zakręconych jak pan wójt Artur Szewczyk. Pogratulowała serdecznie
pani dyrektor kierowania taką placówką i życzyła dalszego rozwoju. Już
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dzisiaj przyjęła zaproszenie na uroczyste otwarcie zmodernizowanej
szkoły podstawowej w Ciepielowie.
Po wizycie w szkole Pani Kurator
odwiedziła Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem. Już wysiadając z samochodu
była pełna podziwu. W progach
przedszkola panią Kurator przywitała pani wicedyrektor Marianna
Zięba. Pani Kurator obejrzała każdą
salę przedszkolną, przywitała się ze
wszystkimi dziećmi. Dzieci tak jak
Pani Kurator były bardzo otwarte chętnie przybijały piątki, robiły
żółwiki, nawet „piekły” dla Pani
Kurator swoje ciasteczka i chętnie
chciały Panią Kurator uczesać. Podczas oglądania sal w przedszkolu,
pani Kurator wzięła udział w lekcji angielskiego. Razem z dziećmi
zaśpiewała piosenkę po angielsku. Wszyscy wspaniale się bawili.
Przedszkolaki również otrzymały pamiątkowe książki. W czasie wizyty
w przedszkolu pani Kurator obejrzała gabinet logopedyczny, który zrobił na niej ogromne wrażenie. Najbardziej jednak spodobała się pani
Aurelii sala ćwiczeń dla dzieci z mini fitnessem. Bieżnię nawet wypró-

bowała, stwierdzając, że jeszcze nigdzie nie widziała takich urządzeń do
ćwiczeń dla takich maluszków. Pani Kurator była zachwycona warunkami jakie mają dzieci w przedszkolu. Stwierdziła, że warunki jakie zostały
stworzone dzieciom są tylko do pozazdroszczenia, bowiem sam budynek nie tworzy jeszcze dobrej placówki, bardzo ważne jest wyposaża-

nie placówki oświatowej, a w przedszkolu w Wielgiem dopracowano
każdy szczegół, tak aby zapewnić dzieciom najwyższy standard wychowania przedszkolnego. Serdecznie podziękowała za wspaniałe przyjęcie
i wszystko co ją spotkało podczas wizyty w placówkach oświatowych
wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie.
Obiecała, że nie jest to jej ostatnia wizyta, bowiem do Ciepielowa, do
takich wspaniałych dzieci warto przyjeżdżać.
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W tym roku kolejny już raz uczniowie klas III gimnazjum pod opieką sześciu nauczycieli: p. Katarzyny Sotowicz-Stańczuk, która pełnił
funkcję kierownika, p. Marty Balcerowskiej, p. Krzysztofa Balcerowskiego, p. Mirosława Czapki, p. Anny Marek, p. Anny Sulimy, udali się
na pięciodniową Zieloną Szkołę w Karkonosze. Została ona zorganizowana i w całości sfinansowana, w ramach jedynego takiego, bezprecedensowego w całej Polsce programowi bezpłatnych zielonych szkół
pomysłu pana wójta Artura Szewczyk. W pierwszym dniu gimnazjaliści dotarli do Wrocławia. Zwiedzanie tego przepięknego miasta wraz
z przewodnikiem rozpoczęli od najstarszej dzielnicy Wrocławia – Ostrowa Tumskiego. Poznali historię tego miejsca. Następnie udali się do
Katedry pw. Jana Chrzciciela – wspaniałej, zabytkowej, gotyckiej budowli. Wszyscy uczestnicy wycieczki odczuli niepowtarzalną atmosferę panującą w tym sakralnym obiekcie. Podczas spaceru w kierunku
Starego Miasta, uczestnicy Zielonej Szkoły przeszli przez Most Tumski,
obwieszony niezliczoną ilością „kłódek miłości”, podziwiali wspaniałe
widoki z rzeką Odrą w tle, byli na dziedzińcu Biblioteki Ossolineum.
W maleńkim zaułku, tuż obok wrocławskiego rynku, podziwiali jedyny
w Polsce pomnik zwierząt rzeźnych. Dużą atrakcją dla gimnazjalistów
były figurki krasnali z brązu, które napotykali prawie na każdym kroku.
Na rynku ich zachwyt wzbudziły urokliwe kamieniczki oraz fontanna
wykonana ze szklanych płyt. Na zakończenie spaceru po stolicy Dolnego Śląska trzecioklasiści z zainteresowaniem przyjrzeli się zrekonstruowanemu pręgierzowi i zadowoleni wyruszyli w dalszą drogę. Po
przybyciu do miejsca noclegu – pensjonatu „Pod Dębem” w miejscowości Wójtowice – otrzymali klucze i udali się do przydzielonych pokoi.

ciekawą historią. Następnie uczniowie znaleźli się w Sali Władysławow-

W drugim dniu Zielonej Szkoły gimnazjaliści, wraz z opiekunami i panią
przewodnik, byli w Skalnym Mieście na terenie Czech. Po godzinnej podróży dotarli do niezwykłego rezerwatu przyrody. Już pierwsze minuty
na terenie Skalnego Miasta wprawiły wszystkich w zdumienie i zachwyt.
Widoki były wspaniałe. Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiadała
o poszczególnych „rzeźbach skalnych”, podając ich symboliczne nazwy.
Duże wrażenie zrobiło na wszystkich przejście przez gotycką bramę,
prowadzącą do niepowtarzalnych miejsc, w których kręcono sceny do
filmu „Opowieści z Narnii”. Ciekawym przeżyciem był też krótki rejs łodzią po górskim jeziorku. Na zakończenie przygody w Skalnym Mieście
uczniowie dotarli do Wielkiego Wodospadu. W trzecim dniu Zielonej
Szkoły gimnazjaliści mieli okazję zwiedzić stolicę Czech – Pragę. Około
godziny jedenastej uczestnicy wycieczki dotarli do dzielnicy Hradczany
i znaleźli się na jednym z dziedzińców Zamku Królewskiego, który obecnie stanowi siedzibę prezydenta Czech. Pierwszym zwiedzanym obiektem była Katedry św. Wita znajdująca się w centrum kompleksu zamkowego. Miejsce to zachwyciło wszystkich wspaniałym wystrojem oraz
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skiej w Zamku Praskim, w której kiedyś odbywały się turnieje rycerskie,
a po chwili udali się na Złotą Uliczkę. Podziwiali na niej miniaturowe
domki, w których obecnie znajdują się sklepiki i różne wystawy. W jednym z nich mieszkał kiedyś Franz Kawka. W dalszej części wędrówki
gimnazjaliści dotarli na słynny Most Karola, po którym spacerowało
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mnóstwo turystów. Na szczęście, dzięki niebieskim czapeczkom, które
otrzymali jako uczestnicy Zielonej Szkoły z naszej Gminy Ciepielów, nikt
nie zgubił się w tłumie. Następnie uczniowie podążyli zatłoczonymi,
ale malowniczymi uliczkami miasta w dalszą wędrówkę. Na pobliskim
bazarku chętni mogli zakupić pamiątki i słodycze. Trochę już zmęczeni
i głodni gimnazjaliści zjedli obiad w restauracji McDonald`s. Po posił-

pierały dech w piersiach. W dalszej części urokliwej wędrówki uczestnicy Zielonej Szkoły przechodzili przez głębokie wąwozy i przeciskali
się przez ciasne, skalne korytarze. Będąc w tym miejscu, uczniowie na
własne oczy mogli zobaczyć krajobrazy, które były tłem wykorzystanym
w filmie „Książę Kaspian”, ekranizacji „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa.
Ze Szczelińca uczestnicy Zielonej Szkoły udali się do Błędnych Skał. Mie-

ku zawędrowali na praski rynek Starego Miasta i podziwiali przepiękny
zegar astronomiczny z XV wieku. Ten dzień obfitował w wiele niezapomnianych wrażeń. Gimnazjaliści byli zachwyceni pięknem miasta, jego
architekturą i zabytkami. W czwartym dniu pobytu na Zielonej Szkole
gimnazjaliści udali się w pełne tajemniczości i magii skalne masywy Gór
Stołowych. Wspólnie z panią przewodnik przemierzyli 665 kamiennych
stopni, by znaleźć się na najwyższym szczycie – Szczelińcu Wielkim,
położonym 919 m n.p.m. Teren ten zachwycił wszystkich fantastycznie
wyrzeźbionymi przez wiatr, deszcz i lód formami skalnymi. Widoki za-

li niepowtarzalną okazję podziwiać obszar ochrony ścisłej, obejmujący
swoim zasięgiem zespół osobliwych form skalnych o wysokości od 6 do
11 metrów, wytworzonych wskutek wietrzenia piaskowca ciosowego.
Wędrówki wśród skalnych masywów przeniosły trzecioklasistów w odrealniony, tajemniczy świat. Z tego miejsca uczestnicy Zielonej Szkoły
udali się do Kudowy Zdroju. Spacerowali w znajdującym się w sercu
miasta Parku Zdrojowym. W ostatnim dniu Zielonej Szkoły uczniowie
zwiedzili Kopalnię Złota w miejscowości Złoty Stok. Przygodę w tym
miejscu rozpoczęli od spaceru z przewodnikiem po Sztolni Gertruda.
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Podczas przejścia podziemnymi korytarzami młodzież poznała historię
tego miejsca. Przeszła przez „Chodnik Śmierci” i skarbiec. Na chwilę zatrzymała się w laboratorium alchemika, a także miała okazję zobaczyć
podziemny wodospad. Wspaniałą atrakcją był przejazd podziemnym
tramwajem. Po wyjściu z kopalni gimnazjaliści uczestniczyli w krótkiej
lekcji dotyczącej historii złotej monety. Następnie znowu dotarli do
Wrocławia, gdyż ostatnim punktem wycieczki było obejrzenie Panoramy Racławickiej. Wszyscy byli zachwyceni wspaniałością dzieła. Gimnazjaliści otrzymali dawkę wiedzy historycznej z okresu rozbiorów Polski
i powstania kościuszkowskiego oraz informacje na temat powstawania
tego malowidła. Zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń gimnazjaliści
dotarli do deszczowego Ciepielowa około godziny 24.00. Bez wątpienia

S
Tradycyjnie na zakończenie sezonu kijkowego drużyny „Moja Gmina Ciepielów”, sympatycy nordic walking z gminy spotkali się w Wielgiem. W tym roku organizatorzy przygotowali
5 kilometrową trasę po miejscowości Wielgie.
Z uwagi na wieczorowa porę kijkarze zaopatrzyli się w odblaskowe kamizeli z herbem naszej
gminy. Nasi kijkarze promują nie tylko sportowy tryb życia, ale także bezpieczne zachowania na drodze. Pamiętajmy, poruszając się po
zmroku jesteśmy niewidoczni, ale z elementami odblaskowymi jesteśmy bezpieczni, dajemy
sobie i kierowcy szansę na bezpieczny powrót
do domu. W tym roku w wyjazdach na zawody
nordic walkig wzięło udział ponad 50 mieszkańców gminy. Rywalizacja obejmowała trasy od 5
do 21 kilometrów. Dodatkowo sympatycy Nordic Walking odwiedzili
Nałęczów i słynne z serialu „Ranczo” Wilkowyje. Ale najważniejszy w
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wyjazd na Zieloną Szkołę w Karkonosze pozostanie w pamięci trzecioklasistów z gimnazjum w Ciepielowie na całe życie. Patrząc na uśmiechnięte buzie naszych trzecioklasistów, pomysł organizacji i całkowitego
finansowania zielonych szkół w naszej gminie był strzałem w dziesiątkę.
Z informacji jaką uzyskaliśmy od pana wójta, zielone szkoły będą finansowane z budżetu gminy także i w 2018 roku. Pierwszy wyjazd nad morze odbędzie się w dniach 14–18 maja 2018 roku. W wyjeździe weźmie
udział 58 szóstoklasistów. Ostatni rocznik gimnazjum na zieloną szkołę
w góry pojedzie w dniach 10–14 września 2018 roku. Wyjazd zaplanowany jest dla 54 uczniów kończących gimnazjum. Już dzisiaj serdecznie
zapraszamy.

2017

wyjazdach jest ruch na świeżym powietrzu, rywalizacja sportowa, integracja międzypokoleniowa, zdrowe spędzenie sobotniego popołudnia.
Po przejściu pięcio kilometrowej trasy uczestnicy marszu
zakończyli sezon na spotkaniu integracyjnym. W tym
roku dodatkowa atrakcją były
przygotowane dla wszystkich
uczestników specjalne pakiety startowe. Wszystkich
zainteresowanych aktywnym
spędzaniem wolnego czasu
serdecznie zapraszamy na
nowy sezon 2018.
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PORADY PRAWNE W URZĘDZIE GMINY
To już trzeci rok finansowania przez Urząd Gminy bezpłatnych porady prawnych kancelarii adwokackiej dla wszystkich mieszkańców gminy.
Bezpłatne porady prawne polegają na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz na wskazaniu sposo-

B

D

bu rozwiązania dotyczącego jej problemu
prawnego. Porady dotyczą postępowania
prawnego na etapie przedsądowym. Porady udzielane są przez panią adwokat
z reguły w każdy czwartek w godzinach
10-12 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie
(II piętro – pok. nr 16).

P

M

W szkolnej bibliotece w Ciepielowie kolejny raz odbył się ,,Dzień
Pluszowego Misia”, zorganizowany przez panie Anetę Szewczyk i Aleksandrę Rusinowską. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście panie Małgorzata Rusinowska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ciepielowie, Zofia Kucharska Wiecedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie, pan Artur Szewczyk wójt gminy i oczywiście
najmłodsi wraz z wychowawczyniami panią Iwoną Fijałkowską i Martą
Opalską. Wszystkie dzieci wchodzące do biblioteki otrzymały opaskę na
głowę z misiem. Po powitaniu wszystkich wspaniałych gości pani Aneta

zapoznała wszystkich zebranych z historią powstania pluszowego misia, dzieci słuchały z zapartym tchem. Po wysłuchaniu całej historii pani
Aneta opowiedziała wszystkim historię swojego misia. Dzieci również
mogły przedstawić swojego przyjaciela misia i opowiedzieć jego historię. Dzieci bardzo chętnie opowiadały o swoich pluszowych przyjaciołach, za co je uwielbiają i jakie mają dla nich znaczenie. Wypowiedzi
były bardzo ciekawe. Po opowiadaniach Pani Aleksandra nauczyła dzieci piosenki o misiu. Sprawiło to najmłodszym ogromną frajdę, dzieci
śpiewając pokazywały co śpiewają, było bardzo wesoło. Po piosence
poproszono zaproszonych gości, aby opowiedzieli o swoich misiach.
Zapytano jakie misie najbardziej utknęły w pamięci naszych gości jakie misie znają. Pani dyrektor Małgorzata najbardziej pamiętała Misia
Yogi, pani wicedyrektor Zofia Misia Colargola a pan wójt Misia Uszatka.
Wójt zapytał dzieci, które uszko ma oklapnięte Miś Uszatek, po chwili
zastanowienia dzieci podały prawidłową odpowiedź. Pan wójt zapytał
dzieci jakie misie znają? Dzieci kolejno wymieniały: Troskliwe misie, Gumisie, Miś Uszatek ,Kubuś Puchatek itd. Na koniec Pan Wójt zapytał,
a Miś Reksio… chwilowa konsternacja wśród dzieci i odpowiedź wszystkich „To nie miś to piesek”. Za spostrzegawczość pan wójt podarował
każdemu dziecku breloczek z maskotką. Następnie poproszono gości
o przeczytanie bajki Kubuś Puchatek – Najlepszy Przyjaciel. Dzieci miały
za zadanie wybrać osobę która będzie czytać. Czytanie przypadło panu
wójtowi. Po bajce przyszedł czas na zagadki. Pani Aleksandra z radością
zadawała podchwytliwe zagadki zarówno
dzieciom jaki i wychowawczyniom, a i dla
zaproszonych gości również ich nie zabrakło.
Dzieci odgadywały prawidłowo każdą zadaną zagadkę. Prezentujemy niektóre z nich:
– Jakiego koloru są misie polarne? Co robią
brunatne niedźwiedzie zimą? Wymień jak
najwięcej bajkowych misiów? Kto robi miód
dla misiów? Jak mruczy miś? Jaki napój kojarzy ci się z misiem? Dlaczego niedźwiedź polarny jest biały? Gdzie dzieci mogą zobaczyć
niedźwiedzie? Na okoliczność spotkania się
z dziećmi w szkolnej bibliotece została przygotowana wystawka o Kubusiu Puchatku,
oraz gazetka. Na koniec dzieci zostały poczęstowane żelkami w kształcie misia, a na
pracę domową otrzymały kolorowankę z misiem do pokolorowania. Prace dzieci zostały
zaprezentowane na szkolnej gazetce.
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W Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyło się spotkanie Prezesów
i Naczelników z Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin; Ciepielów, Solec nad Wisłą i Chotczy. Inicjatorem spotkania był Kierownik Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu pan Krzysztof Murawski. W spotkaniu udział wzięli wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, wójt gminy
Solec nad Wisłą Marek Szymczyk oraz Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Lipsku Tomasz Krzyczkowski. Podczas spotkania Kierownik
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu w imieniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Błaszczaka wręczył
specjalne listy gratulacyjne dla każdej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W części merytorycznej spotkania pan Kierownik wraz z Komendantem PSP w Lipsku przedstawili nowy rozdział środków finansowych
oraz tryb i zasady udzielania dotacji MSWiA na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 roku. Pan Kierownik zwrócił uwagę na informacje jakie w ostatnim czasie pojawiła się w przestrzeni publicznej, a sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie
kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem
jak podkreślił pan Kierownik jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016
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roku, jak i w 2017 roku zwiększono kwoty dotacji dla Ochotniczych
Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP MSWiA przeznaczyło
124 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Wprowadzono nowe zasady przyznawania dotacji, tak aby bardziej racjonalnie
i proporcjonalnie podzielić środki finansowe dla jednostek OSP w poszczególnych województwach. MSWiA chce przede wszystkim zadbać
o wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i sprzęt przeznaczony do akcji ratowniczych. Pan Krzysztof Murawski wraz z Komendantem PSP Tomaszem Krzyczkowskim zapewnił
wszystkich strażaków ochotników, że podobnie
jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane
na realne potrzeby OSP. W dalszej części spotkania Komendant PSP przedstawił informację, że
jednostki OSP dalej mogą korzystać ze środków
finansowych od firm ubezpieczeniowych, czego
najlepszym przykładem jest jednostka OSP Ciepielów, która w tym roku pozyskała z tego źródła dotację w wysokości 5 200,00 zł. W trakcie
spotkania omówiono również zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r., a także
poruszono kwestie związane z zawodami sportowo-pożarniczymi szczebla powiatowego. Na
zakończenie spotkania pan Kierownik Krzysztof
Murawski złożył wszystkim druhom ochotnikom
podziękowanie za ich bezinteresowną służbę, za
to, że na co dzień ofiarnie i z poświęceniem spieszą z pomocą potrzebującym.

P

Pod długich staraniach można wreszcie odetchnąć z ulgą. Odetchnąć, bo na polu zdrowotnym gminy odnieśliśmy niemały sukces.
Nasza gminna fizjoterapia w Pcinie uzyskała kontrakt na następne 5 lat
funkcjonowania i to ze znaczenie zwiększonym limitem świadczeń.
Nowy kontrakt to teraz miesięcznie aż 25 tysięcy punktów. Do fizjoterapii zakupione zostanie jeszcze jedno urządzenie, co znacznie podniesie funkcjonalność świadczonych usług. A teraz dlaczego możemy
odetchnąć? Dlatego, że w ostatnim okresie dużo mówiono o planach

zmiany w podejściu do świadczenia usług fizjoterapii i była obawa, że
nasz gminy zakład fizjoterapii w Pcinie nie znajdzie się w koszyku świadczeń finansowanych z NFZ. Na szczęście fizjoterapia w Pcinie jakością
i solidnością usług obroniła się i będzie dalej działać przez kolejne pięć
lat, a wójt wraz z Radą Gminy już dzisiaj planuje dalszy rozwój naszej
gminnej placówki zdrowotnej poprzez zagospodarowanie na potrzeby
zabiegów fizjoterapeutycznych pierwszego piętra budynku. Warto było
podjąć decyzję o utworzeniu w Pcinie fizjoterapii, warto było sfinansować całość prac i wyposażenia, dzięki czemu mieszkańcy gminy
mogą skorzystać na miejscu z zabiegów fizjoterapeutycznych.
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Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie pan Waldemar Czapla
został wybrany najlepszym radnym Gminy Ciepielów 2017 w plebiscycie Echa Dnia. Serdecznie gratulujemy. Waldemar Czapla jest agentem
ubezpieczeniowym i prowadzi własną działalność gospodarczą, a poza
tym prowadzi gospodarstwo rolne. Radnym Gminy Ciepielów jest już
prawie 20 lat, bo zasiada w Radzie od 1998 roku. W tej kadencji pełni rolę Przewodniczącego Rady Gminy. – Kiedy niespełna 20 lat temu
zostałem radnym, nasza gmina była mało rozwinięta, nie było dróg,
oświetlenia ulicznego. Od wielu lat staramy się to powoli zmieniać i to
się udaje – mówi z dumą przewodniczący. Przed startem w tej kadencji
planował zrobić coś dla środowiska, z którego się wywodzi. – Budynek
po dawnej szkole podstawowej, który stał w mojej miejscowości był
pustostanem. Chciałem coś z tym zrobić. Udało się go przekształcić
w nowoczesne przedszkole, do którego może uczęszczać aż 125 dzieci.
Aktualnie uczy się tam 120 dzieciaków – dodawał. Jak sam mówi, nie
było by to możliwe bez wspólnej pracy wójt Artura Szewczyka i wszyst-

kich radnych. – Biorę pod uwagę głos
mieszkańców, bo to
oni oraz ich potrzeby są najważniejsze.
Zawsze staram się realizować ich prośby
– zakończył Waldemar Czapla. W plebiscycie Echa Dnia
Mała Ojczyzna 2017
głosami czytelników
wybrano najlepszych
radnych Rady Gminy w Ciepielowie.
Pierwsze
miejsce

uzyskał pan Waldemar Czapla. Ma 65 lat, prowadzi
własną działalność gospodarczą oraz gospodarstwo
rolne. Radnym jest już od 1998 roku, a 5 raz pełni
funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. 2 miejsce
pan Witold Chojak. Ma 70 lat. Radnym jest już trzecią
kadencję, natomiast po raz drugi jest wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Od kilku lat jest na emeryturze.
„Radny ma służyć społeczeństwu” – to dewiza jego
działalności społecznej. 3 miejsce Ludwik Kolenda.
Ma 71 lat, radnym jest pierwszą kadencję, wcześniej
był radnym powiatowym. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej, Oświaty oraz Kultury. Zwycięzcą plebiscytu
serdecznie gratulujemy, ciężko pracowali na uznanie
wśród mieszkańców gminy Ciepielów.
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W szkole podstawowej w Bąkowej odbyło się spotkanie Wigilijne
prawie dwustu harcerzy z terenu powiatu lipskiego. Po harcerskim apelu i przywitaniu wszystkich harcerzy i zaproszonych gości przez panią
dyrektor PSP w Bąkowej Annę Kozieł, odbyła się polowa Msza Św., odprawiona przez księdza Leszka Macha z parafii w Wielgiem i księdza

B
Leszka Domagałę z parafii w Czerwonej. Wspólne pamiątkowe zdjęcie,
życzenia od pana wójta Artura Szewczyka, przełamanie się opłatkiem,
wieczerza wigilijna oraz śpiewane kolędy na długo pozostaną w pamięci
uczestników harcerskiej Wigilii.
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W Szkole Podstawowej w Bąkowej w ramach kampanii pt: „Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga” odbyło się spotkanie funkcjonariuszki KMP w Lipsku sierż. sztab. pani Moniki Karasińskiej oraz
dzielnicowego mł. asp. pana Arkadiusza Baranowskiego z rodzicami
i nauczycielami. Policjanci przybliżyli bardzo ważny temat dotyczący
dopalaczy. Opowiedzieli czym są dopalacze i jakie są skutki ich zażywania. Omówili jak poznać, że dziecko jest pod wpływem środków

odurzających. Przedstawili film oraz zaprezentowali walizkę, której
zawartość stanowiły różnego rodzaju narkotyki i dopalacze oraz akcesoria potrzebne do ich zażywania i przechowywania. Tak realistyczny pokaz z pewnością pozwoli rodzicom i nauczycielom być
bardziej czujnym w stosunku do młodzieży. Funkcjonariusze policji
przekazali również wiedzę na temat aspektów prawnych związanych
z problematyką narkotykową oraz uświadomili rodziców jak łatwo do-
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Dzień Papieski rozpoczął się Msza Świętą w intencji uczniów,
nauczycieli i pracowników gimnazjum .W homilii ksiądz proboszcz
Stanisław Sławiński przypomniał , że bycie uczniem Gimnazjum im.
Jana Pawła II, tak wybitnego człowieka, wielkiego Polaka, niezapomnianego papieża jest zobowiązujące. Wyraził również nadzieję, że
uczniowie sprostają temu zadaniu, by mogli być z nich dumni rodzice, nauczyciele oraz społeczeństwo, a przede wszystkim oni sami. Po
Mszy św. uczniowie wraz z nauczycielami przeszli z pocztem sztandarowym do budynku gimnazjum na dalsze uroczystości. W szkole część oficjalną rozpoczął pan dyrektor Krzysztof Górski, który
serdecznie wszystkich powitał i zaprosił do wysłuchania montażu
słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów klasy IIIA i IIIB. Program
artystyczny był okazją do refleksji nad nauczaniem i pontyfikatem
Świętego Jana Pawła II. Doskonale oddał główną myśl tegorocznego
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stępne dla młodzieży są dopalacze.
Oprócz rodziców i nauczycieli w ramach profilaktyki kierownik Policji w Ciepielowie st. asp. Tomasz Bąk przeprowadził pogadankę z młodzieżą klas IV-VII na temat szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy. Natomiast młodsze dzieci z kl.I-III, uczestniczyły w pogadance na
temat bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie dowiedzieli się jak należy
zachować bezpieczeństwo na drodze, prawidłowo się po niej poruszać
i przestrzegać przepisów. Poznali również szereg potrzebnych nie tylko
kierowcom, ale i pieszym, znaków drogowych. Zobaczyli jak udziela się
pierwszej pomocy i poznali numery telefonów, pod które należy dzwonić w razie trudnych sytuacji.
Spotkania z Policją były bardzo pouczające dla dzieci i młodzieży
naszej szkoły. Rodzicom i nauczycielom uświadomiły one jak niebezpieczne dla zdrowia, a zarazem
łatwe do zdobycia są dopalacze.
Miejmy nadzieję, że tak dobrze
przeprowadzona
prewencja pozytywnie wpłynie na młodzież
i przyczyni się do
większej świadomości i czujności
rodziców wobec
zagrożeń
jakimi są dopalacze
i narkotyki.
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hasła XVII Dnia Papieskiego, by iść przez życie z nadzieją i całkowicie zaufać
Bogu. Wiele wzruszeń dostarczyły zebranym pieśni
w wykonaniu Patrycji Fabiszewskiej uczennicy kl. IIIB
i Wiktorii Małeckiej z kl.
IIA. Po części artystycznej
pan dyrektor podziękował
uczniom i nauczycielom za
przygotowanie wspaniałego występu, następnie
przedstawił dalszy przebieg uroczystości. Zwrócił
uwagę, że w tym roku klasy
będą walczyć o bon w wysokości 500 zł. By zdobyć
tę nagrodę, każda klasa
musiała wykonać kilka zadań podlegających punktacji, były to: rysowanie na
żądanie (przedstawiciele
klas z zawiązanymi oczami rysowali postać Jana
Pawła II), konkurs wiedzy
o Janie Pawle II, zjedzenie kremówki w jak najkrótszym czasie bez oblizywania się i oczywiście zawody sportowe. Punkty przyznano także
za konkurs plastyczny pt. „Znaczek pocztowy z Janem Pawłem II” oraz
za frekwencję klas w tym dniu. Wszystkim konkurencjom towarzyszyły duże emocje a niektóre wywoływały fale śmiechu. Po zakończonych
zawodach komisja podliczyła punkty. Podsumowania i ogłoszenia wyników dokonał pan dyrektor Krzysztof Górski w obecności Wójta Gminy

P
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W nowym okresie świadczeniowym wnioski w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+” przyjmowane były od 1 sierpnia br. do
31 października. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest
na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Jeżeli wniosek został złożony w tym terminie zachodzi kontynuacja
uprawnienia do świadczeń „500+”. Te rodziny, które złożyły wnioski
w sierpniu, miały ciągłość otrzymywania świadczenia. W praktyce
oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przyznanego świadczenia za październik nastąpiła do 31 października
tego roku. Natomiast złożenie wniosku we wrześniu skutkowało, tym
że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za
październik i listopad miały miejsce do 30 listopada. W przypadku gdy
wniosek został złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie
później niż do 31 grudnia. W okresie od 1 sierpnia do 31 października
w gminie Ciepielów - 482 rodziny złożyły wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego na swoje dzieci (w tym 13 rodzin złożyło
wniosek w formie elektronicznej). W powyższym okresie wnioskowano
na wypłatę świadczeń dla 808 dzieci (w tym: na 390 dzieci pierwszych,
czyli tyle rodzin ubiegało się o świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko z zastosowanie kryterium dochodowego 800 zł na osobę
w rodzinie lub 1200 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Na dzień 30 listopada br. odmówiono 13. rodzinom przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w związku z niespełnionym kryterium dochodowym. Podstawą ustalania prawa do
świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na okres 2017/2018
jest dochód z 2016 roku z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. W związku ze zmianami przepisów
obecnie obowiązuje następujący przepis: w przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
lub dochód z tytułu wyrejestrowania i w okresie 3 miesięcy, licząc od
dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub

Ciepielów pana Artura Szewczyka i pani wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Zofii Kucharskiej. Okazało się, że zwycięzcą została
klasa IIIB otrzymując bon w wysokości 500 zł. -ufundowany przez Radę
Rodziców, klasa IIIA zajęła drugie miejsce, IIA – trzecie a IIB – czwarte .
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział. Mamy nadzieję, że myśli i słowa Jana Pawła II padły na żyzny grunt naszych serc
i wydadzą stokrotny plon.

zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą, to przepisów o utracie dochodu nie
stosuje się do tego dochodu. W takim przypadku prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zostanie ustalone w oparciu
o pierwotny dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Do programu „Rodzina 500+” można dołączyć w dowolnym momencie.
Jednakże, wskutek złożenia wniosku później niż w październiku prawo
do świadczenia wychowawczego jest ustalone od miesiąca złożenia
wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wniosek, który został złożony w listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje
do dnia 31 stycznia następnego roku. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony
w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia
lutego następnego roku. Należy także pamiętać, iż osoby pobierające
świadczenia wychowawcze są zobowiązane niezwłocznie powiadomić
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie, który jest podmiotem realizującym w. w. świadczenia o wszelkich zmianach mających
wpływ na wypłatę świadczeń, m. in. zmiana w liczbie członków rodziny,
wyjazd członka rodziny poza granice RP, uzyskanie dochodu, czyli podjęcie zatrudnienia, zmiana pracodawcy, uzyskanie stypendium dla bezrobotnych, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego dla rolników, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego po utracie
zatrudnienia itp. Osoby pobierające świadczenia wychowawcze, które
nie zgłoszą zaistniałych zmian narażają się na obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.
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W ramach działań Gminnej Komisji do
spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, wspieramy ogólnopolską akcję „Piłeś
nie jedź”. Każdy kierowca pod wpływem alkoholu, nawet w najmniejszej dawce to śmiertelne niebezpieczeństwo.
Lepiej zapytaj ile Cię to będzie kosztowało?
Najwyższą ceną jest na pewno ludzkie
życie.
Jaka jest prawdziwa cena prowadzenia
samochodu po spożyciu alkoholu?
Najgorsze co może się stać to spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem
śmiertelnym. Wydaje nam się to bardzo
nieprawdopodobne i odległe, jednak prowadząc pod wpływem alkoholu ryzyko takiego
zdarzenia bardzo wzrasta, a nasza odpowiedzialność jest przesądzona.
Jeżeli spowodujesz wypadek drogowy ze
skutkiem śmiertelnym będąc pod wpływem
alkoholu grozi Ci kara do 12 lat więzienia. Sąd
może też wydać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Wyobraźmy sobie miły wieczór. Po imprezie, podczas której wypiłeś tylko kilka drinków wsiadasz do samochodu by wrócić do domu. Wiesz, że jesteś trochę wstawiony więc starasz się jechać ostrożnie i zgodnie z przepisami. A jednak masz pecha
– patrol policyjny postanowił Cię skontrolować. Dmuchasz w alkomat,
który jednoznacznie pokazuje – przekroczyłeś limit alkoholu w wydychanym powietrzu (czyli 0,1 mg w dm³ w wydychanym powietrzu lub
0,2 promila stężenia alkoholu we krwi). Oznacza to, że dopuściłeś się
wykroczenia za które grozi Ci grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat. Jeżeli poziom alkoholu we krwi jest większy i przekracza
0,5 promila popełniłeś przestępstwo, a co za tym idzie grozić Ci będzie
pozbawienie wolności do 2 lat, nie będziesz też mógł prowadzić samochodu nawet do 10 lat. Nikt z nas nie chciałby żyć z winą za odebranie
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życia lub zdrowia drugiemu człowiekowi. Nieznajomej osobie, innemu
kierowcy, pieszemu, rowerzyście… ale również komuś, kto siedzi zazwyczaj obok ciebie na siedzeniu pasażera, ktoś kogo znasz i na kim Ci zależy… Cierpienie, ból i pustka, bezsilność oraz niemożność odwrócenia
wydarzeń. Wieczne pytanie: Dlaczego?!?
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Szkoła Podstawowa w Ciepielowie uzyskała wsparcie finansowe na
zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
Program finansowany jest w 80% ze
środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu
prowadzącego szkołę. Szkoła podstawowa w Ciepielowie uzyskała dotację
w wysokości 14 tys. zł. Z powyższych
środków zostanie zakupiona tablica
interaktywna, projektory multimedialny, zestawy głośników i monitor
interaktywny. Założeniem programu
jest przesłanie, iż jednym z zasadni-

czych zadań współczesnej szkoły jest
rozwijanie kompetencji uczniów
przygotowujących
ich do życia w społeczeństwie informacyjnym
oraz
na założeniu, że
rozwój kompetencji uczniów w tym
zakresie powinien
dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. W przyszłym roku
złożony zostanie wniosek na szkołę podstawową w Bąkowej.

D
Wojewoda Mazowiecki pozytywnie rozpatrzył wniosek wójta gminy Ciepielów o dofinansowanie wyposażenia szkolnych gabinetów
profilaktyki zdrowotnej. Dofinasowaniem objęte
zostaną wszystkie szkoły, a więc Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej. W tej sprawie Wójt podpisał
już stosowną umowę. Dotacja obejmuje do 100%
kosztów. Każda placówka zostanie wyposażona
w następujący sprzęt: kozetka, stolik zabiegowy,

szafka przeznaczona do przechowywania leków,
biurko oraz szafka kartoteczna, waga medyczna
ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary
do badania widzenia barwnego, tablice – siatki
centylowe wzrostu i masy ciała, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów.
Dla naszych wszystkich szkół oznacza to powrót
pielęgniarek i higienistek.

C
Koło „RR” w Ciepielowie działa w strukturach i zgodnie ze statutem
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Działalność wznowiono we wrześniu 2015r. z inicjatywy obecnie przewodniczącej Koła
„RR” – Heleny Nowakowskiej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu
(trzecia środa). Obecnie ciagle rozrastające się koło gromadzi ponad 50
osób. Przyjemnie jest spotkać się w szerszym gronie rówieśników, porozmawiać na wspólne tematy, niekiedy zaśpiewać. Poniżej zamieszczamy tekst o Kole „RR” autorstwa pani Alicji Burakowskiej
Człowiek nie lubi być sam, nawet gdy nie jest samotny.
Przemyślenie takie w pełni się sprawdziło,
gdyż członków R-R-ki przez rok nam przybyło.
Każdy ma przecież życie rodzinne i nie zamieniłby go na inne,
ale czasami w nas się budzi pragnienie wyjścia
do innych ludzi.
Razem pozwiedzać miejsca nieznane, obejrzeć filmy nieoglądane,
pośpiewać, wspólnie pobiesiadować,
zjeść coś dobrego, śmiać się, żartować.
Wnuk Ci pomoże przy komputerze
lecz nie zrozumie skąd Ci się bierze
nagła tęsknota do dawnych lat.
Nas łączy więź pokoleniowa,
znajomość zdarzeń, ludzi i miejsc.
Możemy wspomnieć, pokrytykować no i zaśpiewać starą pieśń.
Czas ciągle pędzi, szybko przemija, a życie często
daje nam w kość, więc buntujemy się i mówimy:
teraz coś dla mnie, mam tego dość!
Te przebłyski egoizmu nie są przecież grzechem
lecz odskocznią od zwykłości
i głębokim wprost oddechem.
Oderwanie od rutyny, prozaicznych naszych zajęć
daje znowu siły, zapał
na ten „oddech” wciąż czekając.
Alicja Burakowska
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W środę, 18 października, odbyło
się ślubowanie klasy I w Publicznej
Szkole Podstawowej w Bąkowej. Ślubowanie uświetnili swoją obecnością
zaproszeni goście, w tym wójt gminy Artur Szewczyk, proboszczowie
parafii Wielgie i Czerwona, Rada
Rodziców, nauczyciele oraz wszyscy
rodzice uczniów klasy I. Ślubowanie
rozpoczęło się od powitania gości
przez Panią Dyrektor Annę Kozieł,
zaś resztę uroczystości poprowadziła
wychowawczyni klasy I Pani Dorota
Cichoń. Na część artystyczną składało się powitanie pierwszoklasistów
przez uczennice klasy V oraz uroczysta akademia, w której wzięli udział
uczniowie klasy I. Pierwszoklasiści
zatańczyli krakowiaka, wyrecytowali wiersze oraz zaśpiewali piosenki
z barwną choreografią w tle. Najważniejszy element uroczystości to akt
ślubowania, podczas którego uczniowie zostali oficjalnie pasowani oraz
dostali dyplomy. Na zakończenie uroczystości rodzice pierwszoklasistów zaprosili na słodki poczęstunek, zaś Wójt i Rada Rodziców wręczyli

PSP

B

świeżo pasowanym uczniom klasy I piękne upominki. Od Pana wójta
dzieci otrzymały misie Przytulanki i gry planszowe, a rodzice wręczyli
im piórniki i słodycze.

PROJEKTY UNIJNE W GMINIE CIEPIELÓW
Dobiega końca realizacja gminnego projektu ,,Nowe umiejętności- nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Obejmuje on zajęcia z języka angielskiego i technik informacyjno-komputero-

wych. Projekt realizowany jest w PSP w Bąkowej – 3 grupy oraz w bibliotece w Ciepielowie
– 2 grupy. Łącznie w projekcie uczestniczą 54
osoby w wieku od 30 do 65 lat. Fundusze pozyskane przez Urząd Gminy w ramach projektu to 1800 zł na jednego uczestnika. Gminnym
koordynatorem projektu jest pani Anna Kozieł
– dyrektor PSP w Bąkowej. Zajęcia z technik informacyjno- komputerowych prowadzą panie
Elżbieta Wajs, Grażyna Styczeń i Anna Sulima
i obejmują 5 modułów: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów. Uczestnicy poznali
budowę komputera, podstawowe programy:
Exel, Word i Paint, nauczyli się zapisywać
dane, a także przenosić je z innych nośników
na komputer. Korzystali również z przeglądarki internetowej. Zajęcia z języka angielskiego
prowadzą panie: Gabriela Jaworska-Król i Justyna Pastuszka. Projekt obejmuje zajęcia na
poziomie od elementary do A1. Każdy uczest-

nik otrzymał darmowy podręcznik i zeszyt
ćwiczeń oraz kod dostępu do platformy internetowej. Projekt zakończy się egzaminami zewnętrznymi i uzyskaniem certyfikatów.

40 TYSIĘCY DOTACJI NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ
Wójtowi gminy udało się uzyskać kolejną
dotację na nowo wybudowaną salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Ciepielowie. Przypomnimy w związku z budową, wójt
gminy złożył wniosek na dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, nasza
gmina uzyskała największe w historii dofinansowanie w wysokości 1,26 milion złotych.
Tym razem wniosek złożono do Ministerstwa
Edukacji Narodowej w Warszawie. Odzew był
bardzo pozytywny. Na konto gminy już wpłynęła dotacja w wysokości 40 tysięcy złotych.
Środki te w całości zostały wydatkowane na
wyposażenie sali gimnastycznej oraz zakup
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sprzętu sportowego. Wykonano między innymi montaż piłkochwytów zabezpieczających
ściany boczne, siatki zabezpieczające okna,
siatkę maskującą i zabezpieczającą sufit sali
gimnastycznej. W ramach sprzętu sportowego zakupiono między innymi: materace,
płotki lekkoatletyczne, piłki lekarskie, 20 zestawów rakietek do tenisa stołowego, 20 zestawów rakietek do badmingtona, 50 piłek do
piłki nożnej, 30 piłkę do koszykówki, 20 piłek
do siatkówki, 10 piłek do piłki ręcznej, siatki bramkarskie, wózki na piłki, skakanki, hula
hop, ringo, zestaw do gry w unihokeja, koszulki do gry
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Jak to się mów, budowa nowego gminnego ośrodka zdrowia przy
ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie rośnie w oczach. Przypomnijmy, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu
11 kwietnia 2017 roku wójt gminy podpisał umowę na budowę nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie. Łączna wartość inwestycji to kwota
1 135 500,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych). Inwestycję będzie realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„UNIBUD” Zygmunt Wojdat z Jedlni Letnisko. W ramach wszystkich
prac wybudowany zostanie całkowicie nowy budynek, w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w skład którego wejdą 24
różnego rodzaju pomieszczenia, w tym między innymi: 5 gabinetów
lekarskich, 3 gabinety zabiegowe i punkty pobrań, archiwum, poczekalnię z rejestracją, łazienki dla personelu i pacjentów. Ośrodek zdrowia
dostosowany będzie do jednoczesnego przyjmowania pacjentów dorosłych jak i dzieci z wyodrębnieniem dzieci zdrowych i dzieci chorych.
Łączna powierzchnia użytkowa to ponad 320 m2. W ramach inwestycji
zagospodarowany będzie również teren wokół budynku. Wykonane zostaną chodniki i parking dla pacjentów o powierzchni ponad 700 m2, zagospodarowane zostaną tereny zielone, całość chroniona będzie przez
system kamer wizyjnych wokół budynku. Przed oddaniem biuletyny do
druku, na budowie ośrodka zdrowia przystąpiono do prac związanych
z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych oraz prac tynkarskich. Postęp prac możemy na bieżąco śledzić za
pośrednictwem galerii fotograficznej na gminnej stronie internetowej.

W
W nadchodzącym roku gmina Ciepielów zamierza wybudować
cztery mini kompleksy sportowo-rekreacyjne w miejscowościach:
Antoniów, Anusin, Bielany i Łaziska w ramach realizacji projektu pod
tytułem: „Budowa infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej
na terenie gminy Ciepielów”, który będzie polegał na wykonaniu ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni ze
sztucznej trawy o wymiarach 25,0 m × 15,0 m oraz siłowni zewnętrznych z urządzeniami do ćwiczeń na nawierzchni utwardzonej z kostki
brukowej w miejscowościach Antoniów, Anusin, Bielany i Łaziska, służących okolicznym mieszkańcom do amatorskiego
uprawiania sportu i rekreacji na świeżym powietrzu.
Na realizację powyższego
projektu w miesiącu październiku bieżącego roku
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów
grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności gospo-

N

darczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
z siedzibą w Zwoleniu. Wartość złożonego projektu opiewa na kwotę
457 905,32 złotych z czego maksymalny poziom dofinansowania może
wynosić 63,63% kosztów kwalifikowalnych co daje wnioskowaną kwotę
291 365,00 zł. Nasz wniosek pozytywnie przeszedł wstępną ocenę dokonaną przez Radę Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i uzyskał 36 pkt. w zakresie
oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru – najwyższą liczbę punktów spośród wniosków złożonych w tym naborze. Następnie kompletny wniosek
został już przekazany do
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie będącym
jednostką wdrażającą projekty unijne celem dalszej
oceny formalnej, która po
kliku miesiącach, miejmy
nadzieję pozytywnej, przybliży nas do podpisania
umowy o dofinansowanie
i umożliwi rozpoczęcie realizacji tego projektu wraz
z zakończeniem do końca
2018 roku.

S

Pod koniec roku na terenie naszej gminy nastąpiły zmiany w zakresie funkcjonowania Posterunku Policji. Pierwszą zmianą była zmiana na stanowisku Kierownika Posterunku Policji, którym
został mieszkający w naszej gminie asp. szt. Roman Mordak. Drugą zakup nowego radiowozu na
potrzeby działania Posterunku Policji w Ciepielowie. Na ten cel wójt wraz z Radą Gminy przekazali dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu kwotę 9 500,00 zł. Nowy
radiowóz został oficjalnie przekazany w dniu 18 grudnia 2017 roku. Pojazd będzie wykorzystywany dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ciepielów.
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Wczoraj Przedszkolaki – Dzisiaj Już Pierwszaki – pod takim hasłem
w dniu 27 października 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej
w Ciepielowie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W tym szczególnym dniu uczniom klasy Ia i Ib towarzyszyli wychowawcy – p. I. Fijałkowska i p. Marta Opalska, rodzice oraz goście
– Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Małgorzata Rusinowska, wicedyrektorki – p. Zofia
Kucharska i p. Marianna Zięba, pielęgniarka szkolna – p. Helena Rzepkowska oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Uroczystość rozpoczął występ artystyczny w wykonaniu uczennic klas czwartych, które powitały
wszystkich gości. Następnie zaprezentowali się pierwszoklasiści. Każde dziecko przedstawiło się zebranym, by następnie wygłosić wiersz
związany z pierwszymi przeżyciami szkolnymi. Dzieci zaprezentowały również zdolności muzyczne w piosenkach, które w ich wykonaniu

T
W dniu 6 grudnia w Mirowie, odbył się pierwszy Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. W turnieju zorganizowanym przez Zarząd
Związku Gmin nad Iłżanką, którego Prezesem jest wójt naszej gminy
pan Artur Szewczyk, wzięły udział cztery drużyny chłopców ze szkół
podstawowych gmin wchodzących w skład związku: Iłży, Mirowa, Ciepielowa i Kazanowa. Rozgrywki przeprowadzone zostały w systemie
każdy z każdym. Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła drużyna z Kazanowa, drugie drużyna reprezentująca Iłżę, trzecie miejsce chłopcy z gminy
Ciepielów, reprezentujący szkoły podstawowe w Bąkowej i Ciepielowie.
Nasza drużyna jako jedyna nie przegrała spotkania ze zwycięzcami całego turnieju, remisując 2:2 z drużyną z Kazanowa (do przerwy wygrywaliśmy nawet 2:0). Sportowa rywalizacja prowadzona w duchu fair play,
wspólne spotkanie młodzieży, wyjazd do odległego Mirowa, pyszny
obiad i wspaniałe puchary, to pewność, że mikołajowy turniej Związku
Gmin nad Iłżanką na stałe wpisze się w kalendarz imprez sportowych
organizowanych przez ZGnI.
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brzmiały niezwykle wdzięcznie. I nadszedł wreszcie bardzo oczekiwany
i podniosły moment – uroczyste ślubowanie z asystą Pocztu Sztandarowego oraz pasowanie na ucznia szkoły, którego dokonała Dyrektor
Szkoły. Z rąk wicedyrektor uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
I po tym najważniejszym momencie tej uroczystości nadeszły chwile
mniej oficjalne, ale niezwykle miłe dla dzieci. Samorząd Szkoły przyjął
pierwszaków w poczet swoich kolegów i koleżanek oraz wręczył symboliczne pamiątki. Rada Rodziców ufundowała uczniom pamiątkowe
kubki z fotografią zespołu klasowego oraz zestaw bajek. Zaś wójt gminy
zafundował każdemu dziecku nowego przyjaciela-misia, który wielkością niewiele ustępuje pierwszakom. Zachwycone dzieciaki do pamiątkowych zdjęć stanęły z licznymi prezentami, dzięki którym buzie stały
się uśmiechnięte i szczęśliwe. Na zakończenie uroczystości był tort, którym poczęstowali się wszyscy uczestnicy Ślubowania2017.
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W ostatnim roku cena odbioru odpadów w regionie radomskim
wzrosła ponad 20%. Dodatkowo w związku ze wzrostem opłat środowiskowych od nowego 2018 roku ceny odbioru odpadów wzrosną
o kolejne 40%. W wyniku tych podwyżek, ceny odbioru odpadów na
gminnych przetargach „poszybowały” do niebotycznych wręcz rozmiarów. W przetargu rozstrzygniętym w dniu 12 grudnia 2017 roku najtańszą ofertę złożył dotychczasowy odbiorca odpadów firma Eko Jas
z Wolanowa za kwotę 292 tys. zł, drugą ofertę złożyło Konsorcjum firm
w kwocie 466 tys. zł., a trzecią firma Radkom w kwocie 485 tys. zł. Dla
porównania w 2017 roku za odpady płaciliśmy rocznie 230 tys. zł. Różnica jest więc ogromna. Nasz gmina do tej pory, decyzją wójta utrzymywała najniższe w regionie opłaty za odbiór odpadów. Było to – 5,zł od
gospodarstwa jednoosobowego, – 10,00 zł od gospodarstwa dwuosobowego, – 15,00 zł od gospodarstwa trzy i więcej osobowego. Realizując koncepcję gminy przyjaznej mieszkańcom, do odbioru odpadów
w roku 2017 i w latach poprzednich dopłacaliśmy, kosztem wykonania
zadań inwestycyjnych. Teraz przez podwyżkę cen, do systemu segregacji musielibyśmy dołożyć ponad 80 tysięcy złotych. To jednoznacznie
wymusza podwyżkę miesięczną, do co najmniej stawek – 8,00 zł od gospodarstwa jednoosobowego, – 16,00 zł od gospodarstwa dwuosobowego, – 24,00 zł od gospodarstwa trzy i więcej osobowego. Byłaby to
więc duża podwyżka, znacznie obciążająca budżety domowe mieszkańców. Podwyżkę odpadów proponowano już w roku ubiegłym, jednak na

wniosek wójta stawek nie zmieniono. Nasza gmina jest od 2006 roku
prekrusorem systemu odbioru odpadów. Systemu, który z zazdrością
przyjęły także sąsiednie gminy. Zdaniem wójta gminy Artura Szewczyka, nie powinniśmy podnosić cen za odbiór odpadów. Jesteśmy gminą prospołeczną, powinniśmy kosztem innych wydatków wspomagać
naszych mieszkańców, jednocześnie dbając o ochronę naszego naturalnego środowiska.

B
Największą realizowaną obecnie przez nasz samorząd inwestycją
jest budowa nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Partyzantów w Ciepielowie. Słowem przypomnienia, cała inwestycja
wraz z kosztami inwestorskimi kosztować będzie ponad 3 milion złotych
i jest najdroższą inwestycją w historii naszej gminy. Po rozstrzygnięciu
przetargu nieograniczonego w maju bieżącego roku, wójt gminy Cie-

pielów Artur Szewczyk oraz pan Tomasz Kaszewski z firmy KASMAR
podpisali umowę na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego.
Zgodnie z założonym harmonogramem robót zakończenie prac zaplanowane jest na październik 2018 roku. W ramach inwestycji budujemy jedyny i miejmy nadzieję niepowtarzalny, a zarazem najpiękniejszy
obiekt sportowo-rekreacyjny na terenie powiatu lipskiego. Kompleks
sportowo-rekreacyjny stanowić ma połączenie zabawy, nauki, sportu
oraz wypoczynku z przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców gminy
od 1 roku życia do 100 i więcej lat. W budowie kompleksu zakładamy
wykorzystanie najnowocześniejszych technologii sportowych, w tym
między innymi boisko trawiaste (sztuczna nawierzchnia), bieżnię lekkoatletyczną (z nawierzchnią tartanową czterotorową)oraz boiska sportowe w tym: do koszykówki, siatkówki, badmintona i kort do tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretynowej. Dla najmłodszych mieszkańców
gminy zaprojektowano specjalny wielofunkcyjny plac zabaw, w którym
nie zabraknie huśtawek, zestawów sprawnościowo-zabawowych, piramid linowych, zestawów zabawowych dla najmłodszych dzieci, karuzel. Dorośli będą mogli poćwiczyć na urządzeniach siłowni plenerowej.

Młodzi rowerzyści będą mogli sprawdzić swoje siły w profesjonalnym
miasteczku ruchu drogowego. Kompleks sportowo rekreacyjny ma być
miejscem spotkań rodzin z różnych pokoleń. Swoje pasje będzie mógł
realizować zarówno wnuczek jak i babcia z dziadkiem, każdy znajdzie
coś odpowiedniego dla siebie, aby w zdrowy i aktywny sposób spędzić
wolny czas na świeżym powietrzu. Cały kompleks będzie ogrodzony,
oświetlony i monitorowany. Na terenie kompleksu wybudowany będzie także budynek stanowiący zaplecze gospodarcze (wypożyczalnia
sprzętu, nadzór nad obiektami i sanitariaty), zaprojektowano również
miejsca parkingowe i tereny zielone.
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W niedzielę 19 listopada 2017 roku w sali gimnastycznej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie odbyła się uroczystość Złotych Godów. Uroczystość połączona została z galą finałową VIII Gminnego Przeglądu Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej
dawniej i dziś”. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Małgorzata Rusinowska. – Witam wszystkich bardzo
serdecznie na tej pięknej wielopokoleniowej uroczystości. Witam zaproszonych gości. Jest mi niezmiernie miło, że łączymy dziś dwie wyjątkowe uroczystości: gminną – jubileusz złotych godów i szkolną – gminny
przegląd twórczości regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi Ciepielowie
– dawniej i dziś”. Szanowni Państwo jeszcze rok temu byłoby to niemożliwe aby spotkać się w tak szerokim gronie ponieważ baza lokalowa
naszej szkoły była niewystarczająca. Dziś spotykamy się na tej pięknej,
nowoczesnej sali gimnastycznej, wreszcie po wielu latach w warunkach
naprawdę godnych XXI wieku, w warunkach o jakich jeszcze niedawno nasi uczniowie i my nauczyciele mogliśmy tylko pomarzyć. Ale my
już wiemy, że marzenia w gminie Ciepielów się spełniają. Mamy dziś

pięknie odnowioną szkołę, wyposażoną w nowe meble i pomoce dydaktyczne, boiska wielofunkcyjne oraz pięknie zagospodarowany teren
wokół szkoły. Za chwilę oddam głos włodarzowi naszej gminy – Panu
Arturowi Szewczykowi, dzięki któremu dziś ta piękna uroczystość środowiskowa o tak szerokim zasięgu jest możliwa. Człowiekowi, który
stworzył naszym dzieciom, Państwa dzieciom, Państwa wnukom wspaniałe warunki do nauki, których dziś zazdroszczą nam okoliczne gminy
i nie tylko. Panie Wójcie oddaję głos. Następnie głos zabrał wójt gminy
Artur Szewczyk. Witam Państwa serdecznie. Szczególnie serdecznie witam naszych drogich dostojnych jubilatów, witam zaproszonych gości,
w tym szczególnie pana Andrzeja Kosztowniaka Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Murawskiego Kierownika delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, przedstawicieli Rady Gminy
w Ciepielowie na czele z panem przewodniczący Rady Gminy Waldemarem Czaplą, skrzypaczkę panią Magdalenę Pałgan, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi placówek oświatowych gminy Ciepielów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników

Urzędu Gminy, sołtysów, uczniów ze szkół podstawowych w Bąkowej
i w Ciepielowie biorących udział
w gminnym przeglądzie, rodziców dzieci oraz wszystkich zaproszonych emerytów i rencistów z terenu całej gminy. Po przywitaniu
wójt gminy przystąpił do uroczystości złotych godów, kierując słowa
do jubilatów. Szanowni Państwo, drodzy dostojni jubilaci. W tym jakże
przepięknym jubileuszowym dniu, pragnę złożyć wszystkim naszym złotym parom życzenia, gratulacje i podziękowanie za chlubne przeżycie
razem tak długiej drogi życia. Drodzy jubilaci, każda rocznica ślubu, czy
ta pierwsza - papierowa, czy dwudziesta piąta – srebrna, a tym bardziej
taka wspaniała jak pięćdziesiąta – złota rocznica ślubu, to szczególna
okazja abyście się Państwo na chwilę zatrzymali i spojrzeli wstecz na
to wszystko, co razem osiągnęliście i przeżyliście przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Pięćdziesiąt lat temu w różnych Kościołach, w różnych
miejscach naszego pięknego kraju, na ślubnym kobiercu wypowiedzieliście sakramentalne „TAK”, aby od tej chwili wieść już razem wspólne
życie. Razem pokonywać różnego rodzaju trudności jakie stawiał przed
wami los. Tych chwil smutku, łez, a nawet rozpaczy było z pewnością
wiele, bo taki jest los człowieka, ale razem na pewno było łatwiej te
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ciężkie chwile przezwyciężyć. Wierzę , że przez te wspólnie spędzone
pięćdziesiąt lat chwil radosnych, pełnych szczęścia i miłości było zdecydowanie więcej i te chwile cudowniej było razem przeżywać. Dzisiaj
Państwa obecność wśród nas jest dowodem na to, że rodzina jako podstawa naszego społeczeństwa jest najważniejsza. Jesteście dowodem
na to, że dwoje młodych ludzi, którzy pokochali się pięćdziesiąt lat
temu może kochać się przez całe życie. Dla nas, dla tych młodych ludzi
dzisiaj tu obecnych jesteście Państwo pięknym wzorem do naśladowania. W imieniu własnym, ale przede wszystkim jako wójt gminy Ciepie-
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lów w imieniu wszystkich mieszkańców naszej pięknej gminy, składam
Państwu życzenia na dalsze lata wspólnego życia. Życzę Państwu dużo
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, pociech z dzieci, wnuków,
prawnuków, abyście Państwo w zdrowiu doczekali kolejnych jubileuszy,
sześćdziesiątego – Diamentowych Godów, siedemdziesiątego piątego –
Brylantowych Godów. Bo pamiętajmy, że tylko ludzie, którzy naprawdę
z całego serca się kochają nigdy się nie starzeją, czego zarówno Państwu jak i nam wszystkim serdecznie życzę. Wszystkiego najlepszego!
Po słowach wójta, wybitna radomska skrzypaczka pani Magdalena Pał-
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gan zagrała specjalnie dla jubilatów marsz weselny Mendelsona.
Po wysłuchaniu przepięknego utworu, przystąpiono do ceremonii wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale zostały na wniosek wójta gminy przyznane przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Przed wręczeniem medali wójt odczytał słowa pana Prezydenta, który z uwagi na liczne
obowiązki Głowy Państwa nie mógł wziąć udziału w uroczystości.
Pan Prezydent złożył dostojnym jubilatom serdeczne gratulacje,
życzenia zdrowia, wielu jeszcze pięknych wspólnie przeżytych lat
oraz wszelkiej pomyślności. W ceremonii wręczenia medali wzięli
udział zaproszeni na uroczystość goście pan Andrzej Kosztowniak
Poseł na Sejm RP, pan Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, wójt gminy Artur Szewczyk,
Kierownik USC w Ciepielowie Barbara Rojecka-Kostyra oraz pani
Magdalena Góralska pracownik USC w Ciepielowie. Medale wręczono dwudziestu trzem parom z terenu całej gminy Ciepielów.
Medalami oraz specjalnie przygotowanymi pamiątkowymi
statuetkami wraz z listem gratulacyjnym wójta gminy wyróżniono: Irenę i Jana Asendy z Marianek, Henrykę i Zdzisława Fałek
z Kawęczyna, Barbarę i Józefa Fijołek ze Starego Ciepielowa,
Alicję i Jan Główka z Bąkowej, Zofię i Bronisławę Greguła z Kałkowa, Zofię i Stanisława Grzeszczyk ze Starego Ciepielowa, Helenę i Henryka Jakubowicz z Pcina, Halinę i Zdzisława Kapciak ze
Starego Ciepielow, Marię i Mieczysława Kominek z Chotyz, Zofię
i Wincentego Kordula ze Starego Ciepielowa, Krystynę i Henryka
Kramek z Kawęczyna, Jadwigę i Józefa Maj z Wielgiego, Krystynę
i Zdzisława Michalec z Anusina, Anielę i Juliana Mordaka z Kawęczyna, Krystynę i Czesława Podlak z Marianek, Teresę i Józefa
Senderowscy z Ciepielowa Kolonii, Leokadię i Czesława Skoczylas
z Ciepielowa Kolonii, Zofię i Józefa Skoczylas z Kałkowa, Barbarę
i Józefa Skrzek ze Świesielic, Leokadię i Jana Suwała ze Świesielic,
Danutę i Jana Sypuła z Anusina, Wiesławę i Mieczysława Wnukowskich z Marianek, Helenę i Krzysztofa Wolszczak z Ciepielowa Kolonii. Po wręczeniu medali jubilatom życzenia złożył pan
Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP, gratulując tak wspaniałego jubileuszu pięćdziesięciu wspólnie przeżytych lat. Kochani

Jubilaci, Wy najlepiej wiecie, że małżeństwo to nie tylko piękne,
podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk,
smutków i nieszczęść. W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, że
będziecie ze sobą na dobre i na złe. Nagrodą dla Was jest szczęście
Waszych dzieci, uśmiech wnuków i prawnuków oraz radość, którą
możecie dziś dzielić z przyjaciółmi. Wszystkiego najlepszego – zasłużyliście przez swą miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Po panu
pośle, życzenia złożył Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu pan Krzysztof Murawski. Drodzy jubilaci miałem dzisiaj
wielką przyjemność wręczyć w imieniu pana Prezydenta medale
za długoletnie pożycie małżeńskie. Jesteście Państwo wzorem do
naśladowania dla wszystkich młodych ludzi. W roku 1967, kiedy zawieraliście Państwo związki małżeńskie, nie było jeszcze w większości miejscowości energii elektrycznej, żyło się ciężko, a Państwo pomimo tego tworzyliście swoje rodziny, często wielodzietne, ciężko
pracując na utrzymanie rodziny. Za wasz trud, za waszą miłość dzisiaj należy się Wam nasz szacunek i ogromne słowa podziękowania.
W imieniu pana Wojewody Mazowieckiego przyjmijcie serdeczne
życzenia jak najlepszego zdrowia na dalsze wspólne lata życia. Po
ceremonii wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
specjalnie dla złotych jubilatów koncert skrzypcowy wykonała wybitna radomska skrzypaczka pani Magdalena Pałgan z Radomia.
Wśród wykonanych utworów nie zabrakło melancholijnej muzyki
filmowej oraz utworów wykonywanych podczas ceremonii ślubnych. Pani Magdalena zagrała między innymi utwory: W. Kazanecki
– Walc Barbaray, J.Lenon/P. Maccartney – Yesterday, C. Velazquez-Beasmemucho, C, Gardel – Por una Cabeza, B.Kaempfert – Strangers in the night, J.Revaux/C.Francois – My way, W. Kilar – Walc
z Rodziny Połanieckich. Po koncercie złoci jubilaci obejrzeli galę finałową VIII Gminnego Przeglądu Twórczości Regionalnej „Zwyczaje
i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Po zakończeniu festiwalu wszyscy uczniowie wraz z rodzicami, babciami i dziadkami
udali się na słodki poczęstunek, zaś złotym jubilatom odśpiewano
huczne sto lat i jak to na weselu podzielono specjalnie na tą okazję
przygotowany weselny tort.
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Po koncercie i uroczystości Złotych Godów,
pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Małgorzata Rusinowska przedstawiła wyniki
VIII Gminnego Przeglądu Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej
dawniej i dziś”. Gminny Przegląd Twórczości
Regionalnej odbył się już w środę, ale to dziś
nasi uczniowie zaprezentują się przed szerszą
widownią i otrzymają pamiątkowe puchary od
pana wójta, który od początku istnienia tego
przeglądu sprawuje nad nim honorowy patronat. Jak już powiedziałam jest to przegląd,
a nie konkurs nie ma tu przegranych, wszyscy są nagrodzeni i wszyscy są zwycięzcami.
Przystąpimy teraz do wręczania pucharów
poszczególnym zespołom. Zaczynamy od kategorii klas 1–3. Zapraszam dzieci z klas drugich
PSP w Ciepielowie z wych. P.M. Mordak i P.Z.
Pilecką, które przygotowały inscenizację pt.
„Kolorowe liście”. Zapraszam dzieci z klas trzecich PSP w Ciepielowie z wych. P.I. Leszczyk –
Kacą i P.M. Synderowską, które prezentowały
„dożynki”. Zapraszam dzieci z klasy trzeciej
PSP w Bąkowej z Paniami Katarzyną JaworskąPańczyk i Zofią Pastuszką, które prezentowały
inscenizację pt. „Jesień w polu na wesoło”.
Przechodzimy teraz do kategorii klas 4–7. Zapraszam dzieci z klasy 6B PSP w Ciepielowie

wraz z Paniami Danutą Wiktorowską, Jadwigą
Brodą i Agnieszką Dygas, które prezentowały „wykopki”. Zapraszam dzieci z klasy 7 PSP
w Ciepielowie z wych. A. Stępień i E. Sulimą,
które prezentowały ,,dawny zwyczaj kiszenia

kapusty”. Zapraszam dzieci z klas 6 i 7 PSP
w Bąkowej wraz z Paniami – Panią dyrektor
Anną Kozieł i P. Agnieszką Rolnik, które prezentowały ,,zwyczaj darcia pierza”. Po wręczeniu
pucharów i gratulacji, wójt gminy przekazał
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głos panu Andrzejowi Kosztowniakowi Posłowi na Sejm RP, który przygotował dodatkową
nagrodę dla wszystkich dzieci.
Szanowni Państwo jestem w tej sali już
drugi raz i drugi raz jestem pod ogromnym
wrażeniem. Część dzisiaj występujących
uczniów pamiętam z uroczystości otwarcia sali
gimnastycznej. Uczniowie niezwykle utalentowani, ogląda się ich z olbrzymią przyjemnością. Jako nagrodę za ich ciężką pracę włożoną
w przygotowanie dzisiejszych przedstawień
zapraszam wszystkich dzisiaj biorących udział
w Przeglądzie Twórczości Regionalnej na wycieczkę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako mały chłopiec w szkole podstawowej
byłem z wycieczką w Sejmie, a teraz w Sejmie pełnię funkcję Posła na Sejm RP. Mam
nadzieję, że jak zobaczycie Sejm, zapoznacie
się z jego historią i działalnością po powrocie
z Warszawy jeszcze bardziej zmobilizujecie
się do nauki, aby w przyszłości także być Posłem na Sejm i reprezentować nasz radomski
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region, zmieniając nasze życie na lepsze. Po
zaproszeniu pana
Posła, pani Dyrektor wraz z dziećmi naszym wspaniałym gościom – Panu Posłowi
Andrzejowi Kosztowniakowi oraz Panu Krzysztofowi Murawskiemu – szefowi radomskiej
delegatury Urzędu Wojewódzkiego, przekazała serdeczne podziękowania za przybycie,
mając nadzieję, że skarby lata ukryte w skrzyniach będą przypominały Panom o chwilach
spędzonych na naszej pięknej ziemi ciepielowskiej. Dziękujemy bardzo. Podziękowanie

w imieniu dzieci złożono również wójtowi
gminy. Szanowny Panie Wójcie, dziękujemy
za patronat nad Gminnym Przeglądem Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi
Ciepielowskiej dawniej i dziś” za wspieranie
działań wychowawczych i dydaktycznych naszej szkoły oraz za otwartość serca na potrzeby dzieci w gminie Ciepielów. Dziękujemy bardzo. Następnie rozpoczęła się Gala Finałowa
VIII Przeglądu Twórczości Regionalnej w wykonaniu uczniów szkół podstawowych z Bąkowej
i Ciepielowa. Najmłodsze dzieci i uczniowie
klas starszych dały niesamowity popis aktorskich umiejętności, przenosząc wszystkich licznie zebranych gości w świat dożynek, obrzędu
kiszenia kapusty, wykopków, darcia pierza.
Przepiękne widowiska z pewnością na długi
czas zapadną w pamięci widzów zebranych na
sali gimnastycznej. Po zakończeniu festiwalu
wszyscy uczniowie wraz z rodzicami, babciami
i dziadkami udali się na słodki poczęstunek.
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Ł
Stowarzyszenie „Szwędaki” zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców gminy Ciepielów na nieodpłatne zajęcia z aerobiku, które odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek w godz. 17.00–18.30 w Domu
Ludowym w Wielgiem. Dodatkowo odbywać się będą spotkania z dietetykiem. Fundusze za prowadzenie zajęć pozyskano z projektu „FIOMazowsze lokalnie”.

P

P

23 listopada 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym w Wielgiem,
odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Była to pierwsza
wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu rozpoczęły
przygodę z przedszkolem. Dzieci po raz pierwszy wystąpiły w programie artystycznym przygotowanym wspólnie przez panie Beatę Mordak
i Katarzynę Sulimę. Z uśmiechem na twarzach dzieci śpiewały piosenki,

recytowały wierszyki, zaprezentowały wspólny taniec, otrzymując od
rodziców i zaproszonych gości gromkie brawa. Tego dnia do Przedszkola
przybyli ważni goście, którymi byli: wójt gminy Ciepielów- Artur Szewczyk, który przygotował dla dzieci upominki w postaci książek, ksiądz
proboszcz Leszek Mach, dyrektor ZSP Małgorzata Rusinowska, zastępca
dyrektora ZSP Zofia Kucharska. Po występie dzieci, pani wicedyrektor
Marianna Zięba dokonała uroczystego
Aktu Pasowania, po
którym dzieci stały
się pełnoprawnymi
przedszkolakami.
Następnie dzieci
otrzymały
upominki i dyplomy
upamiętniające
to ważne dla nich
wydarzenie.
Po
pasowaniu przedszkolaki udały się
wraz z rodzicami na
poczęstunek. Był
to niezapomniany
dzień pełen emocji i miłych wrażeń
zarówno dla dzieci,
rodziców jak i nauczycieli.

323
Gmina Ciepielów uzyskała ponad 323 tysiące dotacji unijnej na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie. Wniosek złożono w roku 2016 do Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego. W ramach przypomnienia pod koniec 2016 roku
za kwotę 749 931,00 zł zakupiony został samochód marki Volvo
– samochód ratowniczo-gaśniczy
typ – GBA 3/16. Przy zakupie samochodu bardzo liczyliśmy na
uzyskanie unijnego wsparcia,
dlatego długo przygotowaliśmy
się do procedury unijnego konkursu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Procedura unijna przedłużyła się,
dlatego samochód w większej
części zakupiono za własne środki gminy. Pod koniec 2017 roku,
otrzymaliśmy super wiadomość,
że nasz wniosek wcześniej bardzo wysoko oceniony uzyskał akceptację Jednostki Wdrażającej

środki unijne i uzyskaliśmy ponad 323 tysiące unijnego wsparcia. Środki
zasilą budżet inwestycyjny w roku 2018. 323 tysiące złotych to bardzo
duży sukces w zakresie pozyskania unijnego wsparcia.
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S
Zostały wypłacone stypendia socjalne za okres od września
2017 roku do listopada 2017 roku. W okresie tym pomocą materialną objętych zostało 253 uczniów. Wydano decyzję na łączną wartość
87 816,30 zł w tym 20% środków własnych musiała dołożyć Gmina.
W przeliczeniu na 1 ucznia stypendium wynosiło 347,10 zł w sumie
z pomocy skorzystało 141 rodzin. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż
kwota 514,00 zł. Wzorem lat ubiegłych druga transza rozliczona będzie
w maju 2018 roku na podstawie imiennych rachunków i faktur.

S
Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim hodowcom zwierząt gospodarskich, takich jak bydło mleczne i opasowe, owce, kozy, trzoda chlewna
o konieczności dokonania – najpóźniej do 31 grudnia – spisu posiadanych zwierząt w gospodarstwie. Spis zwierząt należy dostarczyć do
kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa osobiście, za pośrednictwem poczty lub z wykorzystaniem
platformy cyfrowej e-PUAP najpóźniej 7 dni od dnia jego przeprowadzenia – informuje Beata Kalinowska Dyrektor Oddziału Regionalnego
ARiMR. Nie warto tego zostawiać na ostatnią chwilę i już teraz spisać
stado. W przypadku braku trzeba podać: numer siedziby stada, datę
dokonania spisu, wpisać numery wszystkich sztuk, w prawym górnym
rogu wpisać wyraz „BYDŁO” oraz nie zapomnieć o podpisie. W przypadku świń trzeba podać: numer siedziby stada, datę w prawym górnym
rogu słowo „ŚWINIE”, podajemy również łączną ilość zwierząt przebywających w stadzie na dzień spisu i składamy podpis.

S
Strażacy z OSP Bielany zajęli drugie miejsce na powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych w Rzeczniowie Klaryfikacja generalna zawodów przedstawiła się następująco: 1. Miejsce OSP Pawliczka
z wynikiem 92,11 pkt. 2. Miejsce OSP Bielany z wynikiem 96,54 pkt.
3. Miejsce OSP Solec nad Wisłą z wynikiem 106,48 pkt. 4. Miejsce
OSP Sienno z wynikiem 120,86 pkt. 5. Miejsce OSP Janów z wynikiem 124,15 pkt. 6. Miejsce OSP Długowola z wynikiem 138,19 pkt.
7. Miejsce OSP Tymienica z wynikiem 139,41 pkt. . To ogromny sukces naszej ochotniczej jednostki strażackiej. Strażakom ochotnikom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Sukces, to dowód, że warto inwestować w jednostkę OSP Bielany.

38

OSP B

Nasza Gmina – nr 74/75

75

S

C

R

W dniu 5 grudnia w przeddzień 75 rocznicy mordu mieszkańców
gminy Ciepielów, którzy w czasie II wojny światowej nieśli pomoc Żydom, odbyła się patriotyczna uroczystość upamiętniająca tragiczne
wydarzenia z grudnia 1942 roku. Na cmentarzu w Ciepielowie, przy
symbolicznym grobie pomordowanych zebrali się między innymi:
pan Mateusz Szpytma dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów
w Markowej – wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan Marcin
Krzysztofik dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie,
dr Sebastian Piątkowski z delegatury IPN w Radomiu, pani Halina Stajniak z domu Kowalska wnuczka Adama i Bronisławy Kowalskich, wójt
gminy Ciepielów Artur Szewczyk, Sekretarz Gminy Marcin Bielecki,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie Małgorzata
Rusinowska, wicedyrektor ZSP w Ciepielowie Zofia Kucharska, ksiądz
proboszcz Stanisław Sławiński, nauczyciele oraz uczniowie z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Uroczystość rozpoczął wójt gminy
Artur Szewczyk, który przywitał przybyłych gości, następnie kierując
słowa do najmłodszych przypomniał tragiczne wydarzenia z grudnia
1942 roku. – „W ciągu dwóch dni 6 i 7 grudnia 1942 roku na terenie
wsi Rekówka i Stary Ciepielów, za udzielani pomocy żydom – sąsiadom
i znajomym licznie zamieszkującym Ciepielów przed wojną, Niemcy zamordowali 33 Polaków, między innymi siedmioosobową rodzinę Kowalskich oraz sześcioosobową rodzinę Obuchowiczów w Starym Ciepielowie, czternaście osób z rodziny Kosiorów oraz małżeństwo Skoczylasów
z Rekówki. Byli paleni żywcem, lub wrzucani do ognia po uprzednim

rozstrzelaniu. W naszej gminie mieszkali prawdziwi bohaterowie, zwykli
normalni ludzie, którzy wiedząc, że za ukrywanie Żydów grozi śmierć
całej rodziny, nie zlękli się i pomimo groźby pomagali Żydom przeżyć
okres Holocaustu. Nie ma chyba nic straszniejszego jak śmierć poprzez
spalenie żywcem, aż trudno sobie dzisiaj to wyobrazić. Wy uczniowie
musicie o tej tragedii pamiętać, bo trzeba pamiętać o swojej historii,
o losach swoich przodków, zwłaszcza jak są nimi prawdziwi bohaterowie. Losy naszych bohaterów zostały przedstawione w fabularyzowanym dokumencie reżyserii pana Macieja Pawlickiego, w filmie pt.
„Historia Kowalskich”, a dzisiaj pan prezes IPN pan Mateusz Szpytma,
ma dla nas wspaniałą wiadomość, że powraca idea wybudowania
pomnika dla Polaków mieszkańców gminy Ciepielów, którzy ponieśli
śmierć ratując Żydów. Następnie głos zabrał Prezes Instytutu Pamięci
Narodowej pan Mateusz Szpytma. „Szanowni Państwo spotkaliśmy
się dzisiaj by uczcić pamięć bestialsko pomordowanych mieszkańców
Starego Ciepielowa i Rekówki. Ludzi, którzy za swoją bezinteresowną
pomoc niesioną drugiemu człowiekowi zapłacili najwyższą z możliwych
kar – śmierć swoją i swojej najbliższej rodziny. Pan wójt przedstawił historię wydarzeń grudnia 1942 roku. Wydarzeń tragicznych, bolesnych
dla wszystkich Polaków. Nie zapominamy o tej tragedii, nie zapominamy o ofierze złożonej przez mieszkańców gminy Ciepielów. Jesteśmy
tutaj by złożyć im hołd, hołd prawdziwym bohaterom. Wy uczniowie
tej gminy, pamiętajcie, że gdziekolwiek rzuci was los, pamiętajcie że,
pochodzicie z gminy gdzie wasi dziadkowie byli prawdziwymi bohaterami. Powinniście być dzisiaj dumni z tego, że jesteście mieszkańcami
Gminy Ciepielów. Gminy w której mieszkali prawdziwi bohaterowie”.
Następnie Ksiądz Proboszcz Stanisław Sławiński odmówił modlitwę za
rodziny Kowalskich, Obuchiewiczów, Kosiorów i Skoczylasów. Po modlitwie na grobie złożono wieńce i kwiaty, młodzież zapaliła symboliczne
znicze. Po uroczystościach na cmentarzu w Ciepielowie, wójt wraz gośćmi z Instytutu Pamięci Narodowej odwiedzili miejsce tragedii w Starym
Ciepielowie oraz w Rekówce. Fundacja Promocji Kultury i Historii Polski
powróciła do koncepcji budowy pomnika upamiętniającego Bohaterstwo i Ofiarę Polaków i Żydów z Ciepielowa. Przypomnijmy że, ta idea
powstała na nowo jesienią roku 2009 i wtedy współdziałanie oraz gotowość wstąpienia do Komitetu Budowy Pomnika Polaków Ratujących
Żydów w Ciepielowie zadeklarowali m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego, Władysław Stasiak, prezes IPN Janusz Kurtyka oraz
minister Rady Pamięci Walki Męczeństwa Andrzej Przewoźnik. Tragedia
smoleńska zatrzymała te działania na lata.
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Początek roku szkolnego to także początek rywalizacji sportowej
uczniów z rożnych szkół województwa w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Celem igrzysk jest rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży
zamiłowania do sportu oraz propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej w gminach, powiecie, rejonie i województwie. Uczniowie naszej
szkoły swoją rywalizację rozpoczęli już 3 października podczas Powiatowych Sztafetowych Biegów Przełajowych rozgrywanych na stadionie
gminnym w Ciepielowie. Konkurencja polegała na dziesięciokrotnym
pokonaniu dystansu 800 m przez drużynę składającą się z dziesięciu
zawodników lub zawodniczek z przekazywaniem pałeczki sztafetowej.
Uczniowie PSP w Ciepielowie wystąpili w trzech kategoriach wiekowych
zajmując następujące miejsca: II miejsce – chłopcy rocznik 2005–2006
(biegali w składzie: Piwoński Kordian, Kruszewski Bartłomiej, Dudek
Maciej, Hamerski Hubert, Jamka Dawid, Siwiec Olaf, Greguła Konrad,
Kustra Artur, Główka Jan, Wabik Mateusz ). III miejsce – dziewczęta
rocznik 2005–2006 (biegły w składzie: Ziębakowska Katarzyna, Jędraszek Natalia, Tatar Wiktoria, Cholewa Wiktoria, Dygas Izabela, Magierek Rozalia, Przepiórka Julia, Pietrzyk Wiktoria, Tarka Natalia, Kaca Natalia). III miejsce – dziewczęta rocznik 2004 i starsze (biegły w składzie:
Ćwiklak Karina, Kosior Klaudia, Sajnóg Patrycja, Zaborska Marta, Kunwa
Natalia, Górska Izabela, Mazurek Oliwia, Walczyk Natalia, Siadaczka Michalina, Kwiecień Oliwia). W zawodach uczestniczyły szkoły z: Ciepielowa, Długowoli, Pawłowic i Sienna. Kolejną areną współzawodnictwa
sportowego były rozegrane w dniu 26.10.2017r. w Chotczy Powiatowe
Zawody w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lipskiego. Publiczną Szkołę Podstawową w Ciepielowie
reprezentowało 23 zawodników i zawodniczek startujących w trzech
kategoriach wiekowych: rocznik 2006 i młodsi, 2005 i 2004. Dziewczęta
z trzech w/w roczników oraz chłopcy z roczników 2006 i 2005 biegali
na dystansie 800 m. W kategorii szkół podstawowych uczniowie z PSP

C
w Ciepielowie wywalczyli 16 awansów na zawody międzypowiatowe
w tym trójka dziewcząt uplasowała się na podium. Były to: Klaudia Kosior – I miejsce w roczniku 2004, Patrycja Sajnóg – III miejsce w roczniku
2004, Katarzyna Ziębakowska – III miejsce w roczniku 2006. Pozostali
uczniowie, którzy uzyskali miejsca premiowane awansem to: Natalia Jędraszek, Rozalia Magierek, Oliwia Mazurek, Wiktoria Tatar, Karina Ćwiklak, Natalia Kunwa, Marta Zaborska, Kordian Piwoński, Bartłomiej Kruszewski, Maciej Dudek, Patryk Norowski, Kacper Kutryb, Dawid Jamka
i Mateusz Wabik. W zawodach uczestniczyli zawodnicy reprezentujący
szkoły podstawowe z Bąkowej, Ciepielowa, Długowoli, Grabowca, Krępy Kościelnej, Lipska, Rzeczniowa, Solca, Pawłowic i Sienna. W miesiącu
listopadzie uczniowie z Ciepielowa uczestniczyli w Powiatowych Zawodach w Piłkę Ręczną Dziewcząt i Chłopców oraz Gminnych Zawodach
w Piłkę Nożną Halową Chłopców.
Zawody w piłkę ręczną zakończyły się zajęciem II miejsca przez
drużynę chłopców i III miejsca przez drużynę dziewcząt. W zawodach
brały udział szkoły z: Ciepielowa, Długowoli, Lipska i Pawłowic. Drużyny
z Ciepielowa wystąpiły w następujących składach: – dziewczęta: Julia
Przepiórka, Amelia Piwońska, Wiktoria Cholewa, Natalia Wulczynska,
Natalia Jędraszek, Natalia Wielanowska, Katarzyna Ziębakowska, Wiktoria Tatar, Martyna Rybak i Oliwia Mazurek – chłopcy: Kordian Piwoński, Bartłomiej Kruszewski, Jakub Wierzbicki, Marcel Marczak, Jamka
Dawid, Siwiec Olaf, Konrad Greguła, Kacper Kutryb, Igor Rusin, Szymon
Wieczorek, Mateusz Wabik, Nikodem Boniecki. Z kolei gminne zawody
w piłkę nożną zakończyły się zwycięstwem drużyny z Ciepielowa, która w walce o awans na zawody powiatowe w Siennie wygrała ze swoimi rówieśnikami z Bąkowej 4:2. Drużyna wystąpiła w składzie: Jakub
Wierzbicki, Kordian Piwoński, Olaf Siwiec, Kacper Kutryb, Igor Rusin,
Konrad Greguła, Bartłomiej Cicieląg, Jakub Sulima, Dwid Małecki, Bartłomiej Gębka. Uczniów do zawodów przygotowywali nauczyciele wf:
Piotr Siebyła, Piotr Nowakowski, Zbigniew Ostrach i Zbigniew Opalski.

B
Od pięciu lat w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej działa drużyna harcerska
„Bordowe Płomienie”. Obecnie w jej skład wchodzi 16 harcerzy. Drużyna spotyka się regularnie na zbiórkach w każdą sobotę na terenie szkoły. Aktywnie bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Komendę Hufca ZHP w Lipsku. W ostatnim czasie harcerze wzięli udział w Obchodach Stulecia Harcerstwa na terenie powiatu lipskiego oraz
w Dniach Chorągwi Mazowieckiej. Co roku Drużyna włącza się do Akcji Znicz i WOSP. Harcerze uczestniczą w biwakach i rajdach harcerskich oraz spotkaniach drużyn z powiatu
lipskiego. Zapraszamy do udziału w harcerskim życiu wszystkie zainteresowane dzieci.
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W dniu 29 listopada 2017r. w Publicznej
Szkole Podstawowej w Bąkowej odbył się Gminny Mikołajkowy Turniej szkół podstawowych
w tenisie stołowym. Patronat nad zawodami
objął wójt naszej gminy Artur Szewczyk fundując piękne puchary dla uczestników. Rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół w Ciepielowie
i Bąkowej w kategoriach dziewcząt i chłopców
wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzszkolnych. Celem organizacji takich rozgrywek było
propagowanie zdrowego stylu życia poprzez
uprawianie sportu, popularyzację tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży oraz wskazanie
alternatywnych sposobów spędzania wolnego
czasu. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Wiktoria Madejska, II miejsce zajęła Amelia Marzec
a III Sandra Nizińska. W kategorii chłopców zawody wygrał Daniel Dukielski, II miejsce zajął
Jakub Niedziela oraz III Michał
Kot. Zawody podsumowała
pani dyrektor Anna Kozieł wręczając wraz z opiekunami puchary i dyplomy uczestnikom
i na zakończenie zapraszając
wszystkich na słodki poczęstunek. Do turnieju uczniów
przygotowywali: z PSP w Ciepielowie Piotr Siebyła, a z PSP
w Bąkowej Marek Bryczek. Niezaprzeczalne walory zdrowotne
tej dyscypliny sprawiły, że tenis
stołowy zagościł w naszej szkole
kształtując u dzieci osobowość,
przebojowość i odporność psychiczną na trudne sytuacje życiowe. Ponadto integruje różne
środowiska dając sposobność
zdobycia nowych znajomości
i doświadczeń. Tak więc stół
pingpongowy i mała piłeczka
mogą stać się początkiem wielkiej przygody z tenisem stołowym.

N

–

Te piękne słowa to motto tegorocznych konkursów przedmiotowych zorganizowanych w październiku 2017 roku na zlecenie Mazowieckiego Kuratora
Oświaty przez Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. Coroczne przedsięwzięcie
jest organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym
przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą
wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego
myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych. Najważniejszymi celami tegorocznej edycji konkursu było doskonalenie pracy
szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów oraz
wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki
na wyższych etapach edukacyjnych. W tym roku szkolnym, w ramach
etapu szkolnego przeprowadzono konkursy z języka polskiego, wiedzy
o społeczeństwie, historii, fizyki, geografii, matematyki i języka angielskiego. W opinii młodzieży PG w Ciepielowie zadania, z którymi przyszło im się zmierzyć, nie należały do łatwych. Niezmiernie cieszy nas
fakt, że spośród 36 uczniów dwoje zakwalifikowało się do etapu rejono-

wego. Pierwszym z nich jest Bartłomiej Szmit. Uczeń klasy IIIb uzyskał
wysokie wyniki z historii. Drugą osobą jest Natalia Kozek – uczennica
klasy IIIa, która uzyskała wymaganą liczbę punktów, by zakwalifikować
się do dalszego etapu konkursu z języka polskiego. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się przystąpić do współzawodnictwa,
gratulujemy zwycięzcom etapu szkolnego i ich nauczycielom – Pani
Anecie Rozwadowskiej – nauczycielce historii i Pani Jadwidze Brodzie –
nauczycielce języka polskiego. Wyrażamy wdzięczność za merytoryczne przygotowanie młodzieży i uzyskanie przez nich satysfakcjonujących
wyników. Naszym zdolnym, młodym i zaangażowanym uczniom życzymy owocnych przygotowań do kolejnego etapu.
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„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość,
która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu […] Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też
wielkim obowiązkiem” Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”. Słowa Jana
Pawła II – Patrona naszej szkoły odwołują się do jednych z ważniejszych
wartości, nad kształtowaniem których nieustannie czuwają nauczyciele
naszej szkoły. To właśnie oni są odpowiedzialni za właściwe wychowanie patriotyczne i obywatelskie młodego pokolenia Polaków. Patriotyzm ten wyraża się w przywiązaniu do Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajów oraz kultury narodowej, w szacunku do ludzi, którzy ją tworzyli
i tworzą. W naszej szkole wychowanie to jest ściśle związane z różnorodnymi przedsięwzięciami, które mają skłonić uczniów do aktywności
i pomagają w odkrywaniu tego dziedzictwa narodowego, wartości i treści duchowych naszego narodu. Jednym z działań służących tej ważnej
misji krzewienia ducha patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży był
VIII Gminny Konkurs Pieśni i Poezji
Patriotycznej. Niniejsze przedsięwzięcie zostało zorganizowane
z okazji 99 Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości i było
objęte patronatem wójta gminy
Ciepielów – pana Artura Szewczyka. Do udziału w ósmej edycji konkursu zostali zaproszeni uczniowie
klas IV-VII szkół podstawowych
znajdujących się na terenie gminy
Ciepielów oraz młodzież z gimnazjum w Ciepielowie. Ku naszej radości na zaproszenie odpowiedziało 80 wykonawców, którzy
9 listopada 2017 roku zjawili się
w murach naszej szkoły, by „stanąć
w szranki” o tytuł najlepszego recytatora i wykonawcy utworu muzycznego o tematyce patriotycz-
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nej. Przesłuchania finałowe rozpoczęły się o godzinie 8.30. Organizatorzy
powołali dwie niezależne komisje konkursowe, których zadaniem było
dokonanie oceny prezentacji poszczególnych uczestników, według
wcześniej ustalonych kryteriów. Recytatorów oceniały nauczycielki języka polskiego: Pani Marta Balcerowska, Pani Danuta Wiktorowska
i Pani Agnieszka Rolnik, natomiast prezentacje muzyczne punktowała
komisja w składzie: Pani Danuta Hyc, Pani Anna Kozieł oraz Pani Małgorzata Kominek. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników rozpoczęła się
długa dyskusja, która pozwoliła wyłonić najlepszych wykonawców
i przyznać im główne miejsca i wyróżnienia. W gronie tegorocznych
triumfatorów znaleźli się następujący uczniowie: Kategoria wiersz patriotyczny kl. IV – VII szkół podstawowych: I miejsce Górska Izabela PSP
Ciepielów, II miejsce Bębenek Wiktoria PSP Bąkowa, III miejsce Przepiórka Julia PSP Ciepielów, wyróżnienie: Mordak Aleksandra PSP Ciepielów, Boniecki Nikodem PSP Ciepielów Mężyk Julia PSP Ciepielów,
Marzec Amelia PSP Bąkowa. Kategoria wiersz patriotyczny kl. II–III gimnazjum: I miejsce Nachyła Hubert PG Ciepielów, II miejsce Pietrzyk Dariusz PG Ciepielów, III miejsce Chmielewska Natalia PG Ciepielów, wyróżnienie: Szewczyk Monika PG Ciepielów. Kategoria pieśń patriotyczna/
utwór o tematyce patriotycznej kl. IV–VII szkół podstawowych/ soliści:
I miejsce Górska Izabela PSP Ciepielów, II miejsce Korczak Natalia PSP
Ciepielów, III miejsce Zając Natalia PSP Ciepielów, wyróżnienie: Kaca
Emilia PSP Ciepielów, Dygas Julia PSP Ciepielów, Marzec Amelia PSP Bąkowa. Kategoria pieśń patriotyczna/ utwór o tematyce patriotycznej kl.
IV–VII szkół podstawowych/ zespoły: I miejsce zespół wokalny z kl. V
w składzie: Markowska Magdalena, Bębenek Oliwia, Gębka Anastazja,
Boniecka Roksana, Juszczyk Martyna, Małaczek Daria PSP Bąkowa,
II miejsce zespół wokalny kl. V i VI w składzie: Bębenek Oliwia, Boniecka
Roksana, Gębka Anastazja, Juszczyk Martyna, Małaczek Daria, Markowska Magdalena, Kaim Gabriela, Siwierska Julia PSP Bąkowa, III miejsce
zespół wokalny kl. V , VI i VII w składzie: Markowska Magdalena, Bębenek Oliwia, Boniecka Roksana, Gębka Anastazja, Juszczyk Martyna, Ma-
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łaczek Daria, Kaim Gabriela, Siwierska Julia, Bębenek Wiktoria, Marzec
Amelia, Madejska Wiktoria, Nizińska Sandra PSP Bąkowa. Wyróżnienie:
Duet z kl. V: Bębenek Wiktoria, Marzec Amelia PSP Bąkowa, Duet
z kl. IVa: Leszczyk Julia, Leszczyńska Amelia PSP Ciepielów, Trio z kl. IVa
w składzie: Ścibisz Bartłomiej, Wajs Kacper, Rusin Igor PSP Ciepielów.
Kategoria pieśń patriotyczna/ utwór o tematyce patriotycznej kl. II–III
gimnazjum/ soliści: I miejsce Fabiszewska Patrycja PG Ciepielów, II miejsce Małecka Wiktoria PG Ciepielów, III miejsce Siwiec Aleksandra PG
Ciepielów. Wyróżnienie: Matysiak Agnieszka PG Ciepielów. Kategoria
pieśń patriotyczna/ utwór o tematyce patriotycznej kl. II–III gimnazjum/ zespoły: I miejsce Duet z klasy III b: Pietrzyk Dariusz, Nachyła
Hubert PG Ciepielów, II miejsce Zespół z kl. II b w składzie: Kruszewski
Patryk, Chmielewska Natalia, Siepietowska Kinga, Główka Natalia,
Szewczyk Monika, Wabik Magdalena PG Ciepielów, III miejsce Zespół
z klasy II a w składzie: Bielecka Olga, Kapciak Marta, Kosiór Wiktoria,

Kupis Julia, Jeruzal Izabela, Wajs Zuzanna, Główka Małgorzata, Rusinowska Julita, Skrzek Anna PG Ciepielów. Oficjalne podsumowanie konkursu miało miejsce 10 listopada 2017 roku. W samo południe salę
gimnastyczną zapełnili nauczyciele i uczniowie klas II i III PG w Ciepielowie oraz wychowankowie z klas VII PSP w Ciepielowie, a także reprezentanci PSP w Bąkowej. Na wstępnie glos zabrał Pan Krzysztof Górski
– Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie,
który powitał zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Pan Artur
Szewczyk - Wójt Gminy Ciepielów, Pan Marcin Bielecki – sekretarz, Pani
Małgorzata Rusinowska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ciepielowie, Pani Anna Kozieł – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Państwo Irena i Henryk Maziarkowie, Harcmistrz ZHP
– Pan Kazimierz Niedziela, Pani Danuta Hyc – emerytowana nauczycielka, wieloletni dyrektor miejscowego przedszkola, Pan Stanisław Gębka
– przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ciepielowie, Pani Zofia Dygas – przedstawicielka Związku Emerytów i Rencistów w Ciepielowie, a także przedstawiciele rodziców.
Cieszymy się, że znaleźli Państwo czas, by towarzyszyć naszej młodzieży
w tej ważnej chwili. W dalszej części uroczystości miało miejsce wręczenie nagród i dyplomów. Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami, które otrzymali z rąk Wójta – Pana
Artura Szewczyka oraz Pana Krzysztofa Górskiego. Następnie Dyrektor
PG podziękował Panu Wójtowi Gminy Ciepielów za ufundowanie nagród, objęcie tego przedsięwzięcia patronatem, a przez to wspieranie
inicjatyw kształtujących poczucie świadomości narodowej oraz rozwijanie ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia. Podziękowanie za
wieloletnią współpracę ze szkołą, życzliwość i wsparcie w realizacji tego
ważnego konkursu otrzymała także Pani Danuta Hyc. Pan Krzysztof Górski skierował także słowa uznania do wszystkich nauczycieli, którzy pracowali z uczniami w czasie przygotowań do zmagań konkursowych. Tuż
po tym miał miejsce Koncert Galowy VIII Gminnego Konkursu Pieśni
i Poezji Patriotycznej. Poprowadzili go konferansjerzy – Patrycja Fabiszewska i Dariusz Pietrzyk, którzy na początku poprosili wszystkich
obecnych o powstanie i zaśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” – pieśni,
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która od 90 lat jest naszym hymnem narodowym. Następnie
przypomnieli przebieg walk narodowowyzwoleńczych. Ich
komentarz historyczny dopełniły pięknie wyrecytowane
wiersze oraz patriotyczne utwory muzyczne wykonane przez
laureatów konkursu. Całość dopełniła przepiękna dekoracja,
na którą składały się nasze symbole narodowe. Uroczystość
zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Roty”. Po Koncercie Galowym miał miejsce wykład druha harcmistrza Kazimierza Niedzieli na temat patriotyzmu i walk narodowowyzwoleńczych w naszym regionie. Dziękujemy za podzielenie
się swoją wiedzą, za cenne informacje, za wzbudzenie refleksji na temat najbliższej sercu ziemi rodzinnej. Wydarzenie to pozwoliło przybliżyć uczniom ten mroczny czas w polskiej historii, kiedy to przez 123 lata Polski nie było na
mapach Europy i świata. Zawsze jednak istniała ona w świadomości i sercach Polaków, którzy mimo prześladowań, rusyfikacji i germanizacji walczyli o wolność Ojczyzny. Dzień
ten stał się okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności
i uznania dla tych, którzy walczyli, byśmy mogli żyć w wolnym kraju. Był to również sposób kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej,
wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego
dziedzictwem kulturowym. Wierzymy, że skłoniło ono
uczniów do głębokiej refleksji nad bolesnymi losami naszej
Ojczyzny, ale także nad tym, w jaki sposób współcześnie żyjący pielęgnują wolność, o którą walczyli ich przodkowie.
Słowa uznania kierujemy w stronę pedagogów, którzy podjęli trud zorganizowania tego przedsięwzięcia. Wśród nich
znalazły się nauczycielki: Pani Marta Balcerowska, Pani Anna
Marek, Pani Marzena Nowakowska, Pani Jadwiga Broda oraz
Pani Anna Sulima. Dziękujemy osobom, które przyjęły zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych. Jesteśmy za
to ogromnie wdzięczni. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pana Artura Szewczyka – Wójta Gminy Ciepielów za objęcie honorowym patronatem VIII Gminnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej oraz ufundowanie nagród
dla uzdolnionych uczniów z terenu naszej gminy. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za tak liczne przybycie, laureatom
i wyróżnionym gratulujemy osiągniętych wyników.
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W dniu 6 grudnia 2017 roku w Polskiej
Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa „POLAKÓW CENA RATOWANIA ŻYDÓW”, poświęcona sprawie wszystkich
Polaków, którzy oddali swoje życie ratując sąsiadów – Żydów podczas II Wojny Światowej
oraz ich upamiętnieniu. W konferencji udział
wzięli: – Mateusz Szpytma dyr. Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, wiceprezes IPN, – Jan Dziedziczak, wiceminister Spraw
Zagranicznych, – Artur Szewczyk, wójt gminy
Ciepielów, – minister Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
– Maciej Pawlicki, inicjator programu „Życie za
życie”, – Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Konferencję otworzył pan Maciej Pawlicki. Na początek
uczestnikom konferencji zaprezentowano fragment filmu „Historia Kowalskich”. Po obejrzeniu
filmu, pan Maciej Pawlicki przedstawił program
konferencji poświęconej Polakom, którzy oddali
życie ratując swych sąsiadów, Żydów przed machiną niemieckiej zagłady – 6 grudnia mija 75

rocznica mordu dokonanego przez niemieckich żandarmów na mieszkańcach Starego Ciepielowa i Rekówki w gminie
Ciepielów. Rodziny Kowalskich i Obuchiewiczów
z dziewięciorgiem dzieci zostały spalone żywcem, rodziny Kosiorów i Skoczylasów z jedenaściorgiem dzieci – rozstrzelane. Wraz z nimi
zamordowano ukrywanych przez nich Żydów.
Znane są nazwiska oprawców, nikt nigdy nie stanął przed sądem. Na przykładzie Ciepielowa widać, że zbrodnie, rabunki i zniszczenia dokonane
przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego nie
mogą być wymazanie z pamięci oraz żądań zadośćuczynienia. Następnie głos zabrał przedstawiciel Prezydenta RP minister Wojciech Kolarski, który podkreślił, że dla pana Prezydenta RP
Andrzeja Dudy priorytetem jest kultywowanie
pamięci po wszystkich Polakach, którzy ratowali
w II wojnie światowej Żydów. Ze strony Kancelarii Prezydenta jest ogromna wola uczczenia
rodzin zamordowanych przez Niemców. Następnie głos zabrał pan Jan Dziedziczak, wiceminister Sprawa Zagranicznych – Musimy pamię-

Ż

tać o tych, którzy mając wiedzę, że za ukrywanie Żydów groziła śmierć,
nie zlękli się, podali pomocną dłoń. W Polsce
za pomoc Żydom karano śmiercią całych rodzin
i pomimo tego, tylko w Polsce na tak ogromną
skalę Żydom pomocy udzielano. W innych krajach Europy za pomoc Żydom karano tylko mandatem i tej pomocy nie udzielano. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych robi bardzo dużo w kwestii
ukazania prawdy historycznej o Polakach ratujących w czasie Holocaustu Żydów, popieramy
każdą inicjatywę w tym zakresie. Kolejnym prelegentem był pan Mateusz Szpytma, wiceprezes
Instytutu Pamięci Narodowej – Wczoraj byłem
w Ciepielowie, gdzie uczestniczyłem w pięknej
uroczystości z okazji 75 rocznicy mordu dokonanego przez niemieckich żandarmów na mieszkańcach Ciepielowa. Wraz z władzami gminy, na
czele z panem wójtem Arturem Szewczykiem,
dyrektorami, nauczycielami oraz uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie,
a także księdzem proboszczem, złożyliśmy kwiaty na symbolicznym grobie pomordowanych
rodzin Kowalskich i Obuchiewiczów. Odwiedziliśmy miejsce tragedii sprzed 75 lat w Starym Ciepielowie i Rekówce. Uroczystość piękna, pełna przekazu historycznego
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dla młodych ludzi, ale jednocześnie uroczystość, w której brakowało mi
jednego miejsca, w którym upamiętniono by wszystkich pomordowanych Polaków. Inicjatywa wybudowania w Ciepielowie pomnika, scalającego pamięć po wszystkich Polakach ratujących w czasie II wojny
światowej Żydów byłaby ukoronowaniem wieloletnich starań w tym
zakresie. Po wypowiedzi wiceprezesa IPN, pan Maciej Pawlicki ogłosił zawiązanie Komitetu Budowy Pomnika Polaków Ratujących Żydów
w Ciepielowie. Zadaniem Komitetu jest doprowadzenie do wzniesienia pomnika, upamiętniającego Bohaterstwo i Ofiarę Polaków i Żydów
z Ciepielowa. Historia budowy pomnika zaczęła się w roku 1990, kiedy
to – z udziałem premiera RP oraz ambasadora Izraela – wmurowano
kamień węgielny. Do tej idei powrócono jesienią roku 2009 i wtedy
współdziałanie oraz gotowość wstąpienia do Komitetu Budowy Pomnika Polaków Ratujących Żydów w Ciepielowie zadeklarowali m.in.
szef Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Władysław Stasiak,
prezes IPN Janusz Kurtyka oraz minister Rady Pamięci Walki Męczeństwa Andrzej Przewoźnik. Tragedia smoleńska zatrzymała te działania
na lata. Dzisiaj powrócono do owych zobowiązań i w ciągu roku nowo
powstały Komitet zamierza doprowadzić do wybudowania pomnika, by
wpisał się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.
W skład Komitetu weszli między innymi: – Mateusz Morawiecki,
wicepremier, – Marta Kaczyńska, – Grzegorz Berendt, wicedyrektor
Muzeum II wojny światowej, – Adam Borowski, wydawca, – Arkadiusz
Czartoryski, poseł, – Jonny Daniels, Fundacja „From the Depths”, – Jan
Dziedziczak, wiceminister Spraw Zagranicznych, – Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci, – Grzegorz Górny, autor książki „Sprawiedliwi”, – Jan Kasprzyk, dyr. Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, – Ewa Kurek, historyk,
IPN, – Prof. Ryszard Legutko, – Ksiądz dr Piotr Waleńdzik, proboszcz
parafii Wszystkich Świętych, Paweł Nowacki, publicysta, – Maciej Pawlicki, inicjator programu „Życie za życie”, – Sebastian Piątkowski, IPN
Radom, – Jan Polkowski, poeta, – Jan Ruman, IPN, – Jarosław Sellin,
wiceminister KiDN, – Andrzej Senkowski, przedsiębiorca, – Halina Stajniak z d. Kowalska, wnuczka Adama i Bronisławy Kowalskich, – Artur
Szewczyk, wójt Ciepielowa, – Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, – Mateusz Szpytma dyr. Muzeum Polaków Ratujących
Żydów w Markowej, wiceprezes IPN, – Prof. Krzysztof Szwagrzyk, IPN,
– Konrad Szymański, wiceminister Spraw Zagranicznych, – Rafał Wieczyński, reżyser, – Krzysztof Wyszkowski, historyk, – Wojciech Tomczyk,
dramaturg, scenarzysta serialu „Sprawiedliwi”, – Jan Żaryn, senator. Po
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przedstawieniu osób tworzących Komitet Budowy Pomnika Polaków
Ratujących Żydów w Ciepielowie, glos zabrał wójt gminy Artur Szewczyk – Szanowni Państwo, chciałbym podziękować wszystkim osobom,
dzięki którym idea wybudowania w Ciepielowie pomnika mieszkańcom
gminy Ciepielów – Polakom, którzy zginęli ratując w czasie II wojny
światowej Żydów po prawie dziesięciu latach znowu powróciła. Dzisiaj obchodzimy 75 rocznicę tych jakże tragicznych wydarzeń. Tak jak
mogliście Państwo zobaczyć we fragmencie filmu, trzydziestu trzech
mieszkańców Starego Ciepielowa i Rekówki, za pomoc udzieloną Żydom zostało żywcem spalonych przez Niemieckich oprawców. Film ten
miał premierę 20 października 2009 roku. Uczestniczyliśmy w nim wraz
z panią prezydentową śp. Marią Kaczyńską. Podczas premiery na temat
lokalizacji i wyglądu pomnika rozmawiałem z panem ministrem Władysławem Stasiakiem szefem Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kreśliliśmy już nawet plany spotkania w Ciepielowie w związku
z wybudowaniem i odsłonięciem pomnika, niestety tragedia smoleńska w 2010 roku wszystkie te plany pokrzyżowała. Dzisiaj wracamy
do idei budowy pomnika, a ideą budowy było zawsze wybudowania
pomnika jako hołdu Narodu Polskiego dla wszystkich Polaków, którzy
za cenę życia ratowali ludzi przed zagładą. Rodziny Kowalskich, Obuchiewiczów, Kosiorów i Skoczylasów to rodziny prawdziwych bohaterów Polskiej Ziemi. Jestem przekonany, że dzisiaj powołany Komitet
Budowy, w skład którego weszły tak znakomite osoby jak pan Mateusz
Morawiecki premier Rzeczypospolitej Polskiej są gwarantem powstania pomnika na pamiątkę obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. W obchodach tej rocznicy my Polacy powinniśmy kultywować nie tylko tych, którzy mieczem i bronią walczyli o Niepodległą
Polskę, ale także powinniśmy kultywować pamięć ludzi bezbronnych,
którzy narażając swoje życie i życie swoich rodzin nieśli pomoc w czasie wojny. To także są prawdziwi bohaterowie, z których Niepodległa
dzisiaj Polska jest dumna, z których my mieszkańcy Gminy Ciepielów
jesteśmy dumni. Mam nadzieję, że palny budowy pomnika dojdą do
skutku i w niedługim czasie już w Ciepielowie spotkamy się na odsłonięciu pomnika upamiętniającego prawdziwych bohaterów. W dalszej części konferencji głos zabrali historycy zaproszeni na konferencję, przybliżając okrutne czasy II wojny światowej, a po oficjalnym zakończeniu
konferencji przyszedł czas na udzielanie przez prelegentów wywiadów
do radia i telewizji.
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W dniu 7 grudnia 2017 roku wójt gminy
Ciepielów Artur Szewczyk wraz z panią dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie
Małgorzatą Rusinowską wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej
95 rocznicę powrotu Ziemi Lublinieckiej do Macierzy oraz składającej hołd żołnierzom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca za bohaterską postawę w obronie Ojczyzny we wrześniu
1939 roku. Uroczystości rozpoczęły się na placu
przed siedzibą Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, gdzie władze Lublińca na czele
z panem burmistrzem Edwardem Maniurą oraz
przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
Następnie, już w Szkole Podstawowej Nr 4 im.
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty zaproszeni
goście zwiedzili izbę pamięci. Po zakończeniu
zwiedzania odbyła się okolicznościowa akademia. Występ młodzieży ze szkoły podstawowej wraz z orkiestrą pod
dyrekcją pana Krzysztofa Gembały, był jak zwykle w Lublińcu wspaniałym, na długo pozostającym w pamięci
przeżyciem. Po koncercie, jako pierwszy
głos zabrał wójt gminy Artur Szewczyk.
– Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować panu burmistrzowi za zaproszenie. Dzięki temu
wraz z panią dyrektor mogliśmy kolejny
raz odwiedzić zaprzyjaźniony z naszą
gminą Lubliniec. Lubliniec, w którym
tak mocno Państwo eksponujecie historię 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty,
w którym tak mocno na każdym kroku
eksponujecie Gminę Ciepielów. Jesteśmy zaszczyceni mogąc uczestniczyć
w tak wspaniałej uroczystości. Akademia wraz z występem orkiestry była
niezapomnianym przeżyciem. Marzy mi
się żebyście ponownie wystąpili w lesie
pod Dabrową w roku 2018. Jeżeli to tylko możliwe, bardzo bym prosił
pana burmistrza o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu uczniów na nasze
gminne uroczystości rocznicowe, które tradycyjnie odbędą się w druga
niedzielę września. Ale dzisiaj przyjechałem do was wraz z panią dyrek-
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tor Małgorzatę Rusinowską aby wspólnie z panią dyrektor szkoły podstawowej w Lublińcu Katarzyną Górecką sfinalizować moje marzenie
o nawiązaniu współpracy miedzy szkołami
i wspólnej wymianie młodzieży Lublińca
i Ciepielowa. Przy współdziałaniu z panem
burmistrzem, chcielibyśmy zorganizować
już w czerwcu 2018 roku pięciodniowy
wyjazd młodzieży z Lublińca do Ciepielowa
i młodzieży z Ciepielowa do Lublińca. Poprzez historię 74 GPP nasze gminy związały
się na zawsze, kultywujmy tę pamięć, przekazujmy ją coraz to młodszym pokoleniom,
bo historia, pamięć o tych, którzy walczyli
o Niepodległość Polski jest naszym obowiązkiem. Wszystkich Państwa zapraszam
na uroczystości rocznicowe, które odbędą
się w Dąbrowie w dniu 9 września 2018
roku. Następnie głos zabrał pan burmistrz
Lublińca Edward Maniura, który podziękował za przygotowanie uroczystości, wyrażając pełne poparci pomysłu nawiązania współpracy pomiędzy szkoła
podstawową w Lublińcu a szkołą podstawową w Ciepielowie. Po zakończeniu uroczystości, organizatorzy zaprosili wszystkich gości na słodki
poczęstunek, którym był tort, przyozdobiony narodową flagą.
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W atmosferze radości, ciepła i wzruszeń w dniu 22 września 2017 roku odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia
inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – termomodernizacji budynku dydaktycznego, budowy
nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowania terenu
szkoły wraz z budową zespołu boisk wielofunkcyjnych. Był to
dzień szczególny. Spełniły się marzenia nie tylko uczniów, ale
całego społeczeństwa Gminy Ciepielów. W tym wyjątkowym
momencie w dziejach szkoły, zebrało się grono szacownych
osób. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00. Oficjalnego otwarcia hali sportowej dokonano poprzez symboliczne
przecięcie wstęgi, do którego wójt gminy wraz z panią dyrektor zaprosili miedzy innymi: Ekscelencję Księdza Biskupa
Adama Odzimka, Księdza Proboszcza Stanisława Sławińskiego, Posłów na Sejm RP panią Annę Kwiecień, pana Andrzeja
Kosztowniaka i pana Leszka Ruszczyka, Wicewojewodę mazowieckiego pana Artura Standowicza, Mazowieckiego Kuratora Oświaty panią Aurelię Michałowską, Wicemarszałka Wojewszystkie obiekty zostały poświęcone
przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Ozimka w asyście księży:
Proboszcza Stanisława Sławińskiego
z parafii Ciepielów i proboszcza Leszka Macha z parafii Wielgie. Następnie
Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów
przywitał przybyłych gości. A uroczystość swą obecnością uświetnili:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam
Odzimek, – Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: – Anna Kwiecień,
poseł na Sejm RP, – Leszek Ruszczyk
– poseł na Sejm RP, – Andrzej Kosztowniak poseł na Sejm RP, – Artur
wództwa Mazowieckiego pana Rafała
Rajkowskiego, Kierownika Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
pana Krzysztofa Murawskiego, Dyrektora Delegatury Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w Radomiu pana
Krzysztofa Szewczyka, Przewodniczącego Rady Gminy w Ciepielowie pana
Waldemara Czaplę, wnuczkę patrona
szkoły panią Kaję Sikorską, przedstawicieli Rady Rodziców i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Po symbolicznym przecięciu
wstęgi do nowej Sali gimnastycznej,
Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, – Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, – Rafał Rajkowski członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego, – Zbigniew Gołąbek
radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, – ksiądz Proboszcz Stanisław Sławiński z parafii Ciepielów, ksiądz Leszek
Mach z parafii Wielgie, – Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, – Krzysztof
Szewczyk Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty w Radomiu, – Robert Galas Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Lipsku, – Tomasz Bąk Kierownik Posterunku Policji w Ciepielowie, – Dariusz Piątek Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, – Marek
Szymczyk wójt gminy Solec nad Wisłą, – Artur Siwiorek wójt
gminy Mirów, – Adam Greś przewodniczący Rady Rodziców,
– Kaja i Robert Sikorski rodzina patrona PSP w Ciepielowie
doktora Mariana Papuzińskiego, – Witold Stachurski Kierownik Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lipsku,

48

Nasza Gmina – nr 74/75

– Tadeusz Durak Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Lipsku, – Jolanta Rękas Szylar
– Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku, – projektant sali gimnastycznej oraz zagospodarowania terenu Piotr
Łobodziński, – Adam Sztal główny inspektor
nadzoru wszystkich zrealizowanych inwestycji, –
wykonawca sali gimnastycznej Zygmunt Wojdat
z firmy Unibud, – radni Rady Gminy Ciepielów
na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą i Zastępcą Przewodniczącego
Rady Gminy Witoldem Chojakiem,- sołtysi z terenu całej gminy, – Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ciepielów, w tym Kierownik
SPZOZ w Ciepielowie doktor Tadeusz Rybus, Zastępca Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
Iwona Standowicz oraz Aneta Dudek Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie, – pracownicy Urzędu Gminy na czele
ze Skarbnik Joanną Żuchowską, zastępcą wójta
gminy Mariuszem Borkiem i Sekretarzem Gminy Marcinem Bieleckim, – dyrektorzy placówek
oświatowych gminy Ciepielów, Anna Kozieł dyrektor PSP w Bąkowej, Krzysztof Górski dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Ciepielowie, wicedyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, od spraw szkoły podstawowej
Zofia Kucharska, od spraw przedszkola Marianna Zięba, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku Mieczysław Mejzner, – generał
brygady Henryk Dziudek z Konopnicy, – przyjaciele i ludzie dobrego serca, szczególnego serca
dla Publicznej Szkoły Podstawowej, w tym: –
Irena i Henryk Maziarek z Fundacji HM Pomoc,
Zofia i Krzysztof Siwcowie właściciele rybnych
stawów hodowlanych w Wielgiem, Anna i Marian Niedziela Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
w Wielgiem, Alicja i Krzysztof Rogozińscy z Kałkowa, Marek Wesołowski ze Stacji Obsługi Samochodów w Ciepielowie, Łukasz Lenard ze
Stacji Paliw w Ciepielowie, Michał Wawrzak
z Zakładu Produkcyjno-Usługowego ZNAK ze
Zwolenia, Sylwester Dźwięgielewski z firmy SYL-
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POL z Radomia, Lech Podgórski z firmy LEDASPORT z Radomia, Andrzej
Dąbrowski z Agencji Artystycznej AD ART z Radomia, Marcin Kowalczyk
z Hurtowni książek Marko z Radomia, Mirosław Kwapiński z firmy MIREX z Szymanowa, Halina Pyrka Kierownik KRUS Lipsko, – media, które
reprezentowali Władysław Bajkowski Twoje Radio Lipsko, Mieczysław
Kaca Tygodnik Radomski, – nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i emerytowani pracownicy oświaty, pracownicy obsługi oraz wszyscy uczniowie ich rodzice, mieszkańcy gminy
Ciepielów.
Pani dyrektor szkoły Małgorzata Rusinowska w swoim przemówie-
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niu powitała przybyłych gości. Podkreśliła, iż uczniowie mają „stworzone warunki do nauki na miarę XXI wieku”, pozwolą one dzieciom efektywniej poszerzać różne umiejętności, rozwijać zainteresowania, śmiało
patrzeć w przyszłość. Nowy budynek to nie tylko obiekt sportowy, ale
także miejsce do spędzenia wolnego czasu, organizowania spotkań,
uroczystości, rozwijania swoich umiejętności i talentów. Sala ma też
pełnić funkcję auli szkolnej i służyć do przeprowadzania egzaminów. Zapewniła, że nowo oddana sala gimnastyczna zagospodarowana zostanie w taki sposób, aby mogli z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale
również mieszkańcy Gminy Ciepielów. W dalszej części uczestnicy spo-
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tkania mieli okazję przyjrzeć się
bardzo atrakcyjnemu programowi
kabaretowemu i występom muzycznym przygotowanym przez
uczniów szkoły podstawowej w Ciepielowie. Dzieci zaprezentowały
swoje talenty aktorskie i wokalne.
Swoimi występami dowiedli, że wytrwałością i systematyczną pracą
mogą osiągnąć zamierzone cele.
A gromkie brawa i słowa uznania po
występach sprawiły wielką radości
w sercach i uśmiech na twarzach
dzieci. Po części artystycznej pan
Artur Szewczyk wraz z panią Małgorzatą Rusinowską podziękował
wszystkim, którzy wspierali naszą
gminę w realizacji ogromnego
przedsięwzięcia jakim była budowa
sali gimnastycznej wraz z modernizacją istniejącego budynku. Podkreślał, iż dzięki determinacji i zaan-
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gażowaniu oraz przy wsparciu wielu ludzi i instytucji udało się
doprowadzić do budowy sali. Wójt Gminy wyraził swą wdzięczność dla
osób, które wspierały go w pozyskiwaniu środków finansowych umożliwiających urzeczywistnienie tego, co do niedawna wydawało się tylko
marzeniem. Szanowni Państwo realizację trzech inwestycji w szkole
podstawowej w Ciepielowie, które dzisiaj uroczyście oddajmy do użytkowania rozpoczęliśmy niespełna rok temu. Przez cały rok szkolny
2016/2017 prowadzone były prace związane z budową nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem, termomodernizacja budynku szkoły oraz
budowa boisk ze sztucznej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim
rodzicom, za ich wyrozumiałość, bowiem prace były prowadzone także
w czasie, kiedy dzieci uczyły się w szkole. Dziękuję, rodzicom, że mimo
utrudnień, byli wyrozumiali, nikt nigdy nawet w najmniejszy sposób się
nie poskarżył. Podziękowania kieruję także w stronę pani dyrektor Małgorzaty Rusinowskiej, dzięki niej i jej współpracownikom, inwestycja
prowadzona była bez najmniejszych przeszkód. Dziękuję Radzie Gminy,
za zaufanie i wyrażenie zgody na przeznaczenie w budżecie gminy ponad 3,5 milion złotych na realizację inwestycji, dzisiaj z podniesionym
czołem mogę Państwu powiedzieć, że było warto, a efekt widać gołym
okiem. Szanowni Państwo, przez te ostatnie miesiące, plac szkoły był
ogromnym placem budowy. Nie ukrywam, że był to dla mnie i moich
Najbliższych współpracowników okres bardzo wytężonej pracy. Wraz
z panem Zastępcą Wójta Mariuszem Borkiem, panem Sekretarzem
Marcinem Bieleckim spędziliśmy na terenie szkoły chyba więcej czasu
niż w Urzędzie Gminy. W naszych inwestycjach staraliśmy się stworzyć
nowe oblicze szkoły podstawowej, godnej XXI wieku. Nasi najmłodsi
uczniowie zasługują na to jak nikt inny. Wreszcie na terenie gminy
mamy boiska ze sztucznej nawierzchni i to od razu trzy. Mamy drugą ale
waliśmy pion kuchenny i świetlicowy. Dzisiaj, teraz to zupełnie
inna nowoczesna placówka oświatowa, której jestem przekonany zazdrości nam całe Mazowsze. Inwestycja kosztowała ponad 3,5 miliona złotych. W tym miejscu, chciałby serdecznie
podziękować panu Wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu
i panu Wicewojewodzie Arturowi Standowiczowi, za okazaną
pomoc w uzyskaniu dla Gminy dofinasowania budowy sali gimnastycznej, na którą pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki ponad 1,26 milion złotych. Dzięki tym środkom mogliśmy
bez przeszkód zrealizować nasze szkolne inwestycje, a dodatkowo mogliśmy rozpocząć dwie kolejne oczekiwane przez
mieszkańców inwestycje w postaci budowy nowego ośrodka
zdrowia oraz budowy nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Dziękuję Państwu z całego serca. Następnie wójt
wraz z panią dyrektor wręczył pięćdziesięciu osobom specjalnie przygotowane podziękowania w postaci pamiątkowego
szklanego graweru i słów wdzięczności. Podziękowanie za bezinteresowną Pomoc, Serce i Życzliwość dla Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ciepielowie i Gminy Ciepielów. Państwa pojakże nowoczesną salę gimnastyczną. Jak Państwo widzą, jest w pełni wyposażona, bezpieczna, z ogrzewaniem i chłodzeniem za pośrednictwem nagrzewnic powietrza, nawet okna
sterowane są elektrycznie. W budynku łączącym
salę ze szkołą wybudowaliśmy szereg pomieszczeń, osobne szatnie z łazienkami i prysznicami
dla dziewcząt, osobne dla chłopców, łazienki dla
osób niepełnosprawnych, pomieszczenia na
sprzęt sportowy. Bezpieczeństwo zapewnia system kamer monitoringu wizyjnego, który świetnie działa również w nocy. Teren wraz z boiskami
jest oświetlony. A w samym budynku szkoły modernizacji poddaliśmy wszystkie element. Nowa
elektryka, system wodno-kanalizacyjny, nowe
przestronne łazienki, nowe wykładziny podłogowe. System ogrzewania z węglowego zmieniliśmy na ogrzewanie ekologiczne. Dodatkowo zakupiliśmy pełne wyposażenie do wszystkich klas,
biblioteki, na korytarzach zamontowaliśmy urządzenia do zabawy. Szatnie wyposażyliśmy w indywidualne szafki szkolne, całkowicie przebudo-
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moc jest dla nas nieocenioną wskazówką do dalszej pracy oraz świadectwem, że są ludzie dobrej woli i Wielkiego Serca, dla których dobro
dziecka jest wartością nadrzędną. Głęboko wierzymy, że okazana przez
Państwa Siła Serca i Przyjazna Dłoń będzie nas wspierać w dalszej pracy
dla dzieci i młodzieży Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie.
Odbierając podziękowania, zaproszeni goście w swoich przemówieniach gratulowali tak pięknego i nowoczesnego obiektu oraz życzyli
wielu sukcesów sportowych i rozwijania talentów. Nie kryli radości z realizacji tej inwestycji, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju młodzieży
i mieszkańców Gminy Ciepielów. Słowa uznania kierowali do pana Artura Szewczyka doceniali jego kreatywność i zaangażowanie w tworzenie
nowego wizerunku Gminy Ciepielów. Przedstawiciele Rady Rodziców
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie podziękowali Wójtowi Gminy Ciepielów Arturowi Szewczykowi za stwarzanie wspaniałych
warunków do nauki i rozwoju dla dzieci, w dowód wdzięczności wręczyli pamiątkową statuetkę z dedykacją. Po części oficjalnej, w nowo
otwartej sali gimnastycznej, przybyli goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły. A efekty są naprawdę imponujące. Dzięki fotorelacji, zamieszczonej w gablotach na korytarzach prowadzących do nowego
obiektu, można prześledzić kolejne etapy powstawania i przemian
w naszej szkole. Uświadamiamy sobie jak było, ile pracy należało włożyć, aby było tak, jak jest teraz. Sala gimnastyczna mieści boiska do gry
w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę. Możliwy jest podział sali na
dwie części. Sala wyposażona została w wysokiej jakości sprzęt sportowy. W skład jej wyposażenia weszły m.in. bramki do piłki ręcznej, kosze
i tablice do koszykówki, drabinki gimnastyczne, piłkochwyty, urządzenia
do gry w piłkę siatkową, tablica wyników sportowych, drążki gimnastyczne oraz szyny do zawieszania lin, drabin i kółek gimnastycznych.
Dla podniesienia komfortu korzystania z hali wykonano specjalną podłogę, która charakteryzuje się dobrymi parametrami poślizgu i amortyzacji siły uderzenia. Zaplecze stanowią pomieszczenia przeznaczone na
szatnie i magazynki sprzętu sportowego, gabinet dla nauczycieli, łazienki dziewcząt i chłopców wraz z prysznicami. Na jednej ze ścian sali wykonane zostały składane trybuny sportowe. Pełne i profesjonalne wyposażenie zapewni dzieciom atrakcyjne zajęcia lekkoatletyczne
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i gimnastyczne. Łącznik z istniejącym budynkiem szkolnym, który pełni
jednocześnie rolę dodatkowego wejścia do Sali wyposażony jest w zespół pomieszczeń sanitarno-socjalnych. Dodatkowym wyposażeniem
hali jest również rozkładana scena, która będzie wykorzystywana podczas akademii szkolnych i uroczystości środowiskowych. Na zewnątrz
wykonano ciąg pieszo-jezdny i parking. Otoczenie sali stanowią wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią, zamontowano również stół
zewnętrzny do tenisa stołowego oraz szachy. Dopełnieniem zewnętrznego wizerunku placówki są licznie nasadzone drzewa i krzewy wokół
terenu szkoły. Znacznie zmienił się wygląd dotychczasowego budynku,
dokonano jego termomodernizacji, na korytarzach zamontowane zostały kolorowe i różnorodne zestawy manipulacyjno-zręcznościowe,
kompleksowo odremontowano całą cześć dydaktyczną szkoły, zakupiono nowe meble i wyposażenie klas. Przebudowano szatnię szkolną wyposażając każdego ucznia w indywidualną szafkę. Oddanie do użytku
sali gimnastycznej jest spełnieniem wielu… wielu… lat marzeń osób,
które uczęszczały do szkoły podstawowej w Ciepielowie i uczestniczyły
w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych na szkolnych korytarzach lub „w terenie”. Oddanie do użytku sali gimnastycznej otwiera
nowy etap w dziejach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie.

Nasza Gmina – nr 74/75

G
L

C
I

Uruchomienie za ponad 2 miliony złotych nowego
przedszkola gminnego dla 125 dzieci, tym samym zwiększenie liczby dostępnych miejsc w przedszkolu z dotychczasowych 25 na 125 i objęciu wszystkich dzieci w gminie
możliwością wychowania przedszkolnego, inwestycje
wykonane za kwotę ponad 3,5 miliona złotych w szkole
podstawowej w Ciepielowie, zakup nowego wyposażenia do placówek oświatowych, finasowanie jedynego
takiego w Polsce, bezprecedensowego bezpłatnego
programu zielonych szkół dla wszystkich uczniów klas VI
szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum, sprawiło,
że Gmina Ciepielów uzyskała kolejne wyróżnienie przyznane przez redakcję Echa Dnia, w postaci Lidera Regionu Radomskiego 2017, w kategorii Samorząd Inwestycje
Oświatowe. To już trzecie wyróżnienie w plebiscycie
organizowanym przez największą gazetę w regionie radomskim. W ubiegłych latach Gmina Ciepielów zdobyła
wyróżnienie Lidera Regionu w kategorii Inwestycji 2015,
a w roku 2016 uzyskaliśmy tytuł Lidera w kategorii Gmina Przyjazna Mieszkańcom. Nagrodę wręczono podczas
uroczystej 11 Gali Finałowej Liderzy Regionu redakcji
„Echa Dnia”. Uroczystość odbyła się w piątek 23 września 2017 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu.
W uzasadnieniu przyznania Lidera Regionu w kategorii
Samorząd Inwestycje Oświatowe, można było usłyszeć
między innymi, „– że Gmina Ciepielów od kilkunastu
lat to ciągły, nieustający plac budowy, a na inwestycje
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wydaje się corocznie ponad 20% wszystkich
środków budżetowych. Nowe przedszkole samorządowe w Wielgiem, kompleksowa przebudowa szkoły podstawowej w Ciepielowie,
bezpłatne zielone szkoły, właśnie między innymi za te osiągnięcia nagroda dla najlepszej
gminy w kategorii Inwestycje Oświatowe 2017
została przyznana dla wójta gminy Artura
Szewczyka i dla całej Gminy Ciepielów”. Odbierając nagrodę wójt Artur Szewczyk podziękował za tak piękne wyróżnienie dla Gminy
Ciepielów, – „Szanowni Państwo, witam państwa serdecznie, ciesząc się, że w tak krótkim

czasie ostatnich trzech lat jest to
już trzecie tak znaczące wyróżnienie dla Gminy Ciepielów. Tegoroczna statuetka lider jest chyba
najcięższa z dotychczasowych, bo
dotyczy oświaty, która przez lata
wymagała w naszej gminie inwestycji. I to się wreszcie udało. Dzisiaj nasza gmina została wyróżniona za inwestycje w oświacie. Mam
takie wrażenie, że cały dzisiejszy
dzień to swoisty maraton oświatowy, a jego najwspanialszym zakończeniem jest nagroda Lidera.
Dzisiaj wspólnie z obecnymi na
gali przedstawicielami Parlamentu, władz wojewódzkich braliśmy
udział w uroczystości otwarcia
i poświęcenia zakończonych inwestycji w szkole podstawowej.
Naprawdę przepiękne ukoronowanie dzisiejszego dnia i całego
ostatniego roku. Dziękuję kapitule, że dostrzegła i doceniła sta-
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rania naszej gminy. Satysfakcja dla mnie tym
większa, iż nagrodę odebrałem z rąk pani Poseł
Anny Kwiecień, która dzisiaj brała udział w naszej gminnej uroczystości. Odbierając nagrodę, chciałbym podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do zrealizowanych inwestycji,
a przede wszystkim, moim dyrektorom placówek oświatowych gminy Ciepielów, którzy zrobili mi niespodziankę i przyjechali na dzisiejszą
galę Echa Dnia. Bez współpracy z paniami dyrektorkami, bez współpracy z pracownikami
urzędu gminy, bez współpracy z radnymi Rady
Gminy w Ciepielowie nie było by sukcesów

w naszej gminie. Współpraca z Państwem jak
i praca dla mieszkańców gminy Ciepielów to
dla mnie zaszczyt i ogromna przyjemność. Szanowni Państwo jeszcze raz dziękuję w imieniu
mieszkańców gminy Ciepielów za wyróżnienie,
gratuluję wszystkim wyróżnionym, a na zakończenie chciałbym poinformować, że w naszej
pięknej Gminie Ciepielów budujemy właśnie
nowy ośrodek zdrowia, nowoczesny kompleks
sportowo-rekreacyjny, więc mam nadzieję, że
w przyszłym roku także spotkamy się na Galii
Echa Dnia, dziękuję bardzo”.

