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OD WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Ciepielów,
wygrana w wyborach zobowiązuje, 

tym bardziej, że kolejny raz zaufaliście Mi 
Państwo obdarzając poparciem aż 62,75% 
wszystkich głosów. Wraz z nowo wybra-
nymi radnymi Rady Gminy w Ciepielowie  
w większości tworzącymi wspólnie ze mną 
komitet wyborczy obiecujemy nie zawieść 
Państwa oczekiwań. Przez najbliższe pięć 
lat będziemy konsekwentnie realizować 
nasz program, tak aby kontynuować in-
westycyjny rozwój naszej gminy i zapew-
nić mieszkańcom lepsze życie.

Dzięki Państwa decyzji o kontynuowa-
niu przeze mnie zarządzania Gminą Cie-
pielów, nie musimy zaczynać od początku, 

możemy dalej realizować naszą pracę roz-
poczętą w poprzednich latach, a to nie-
wątpliwie stwarza szanse jeszcze lepszego, 
szybszego rozwoju naszej pięknej gminnej 
Ojczyzny. Dzięki temu nowa kadencja mo-
gła rozpocząć się od prawdziwego sukce-
su. Nasz wniosek, który złożyliśmy wraz 
z gminami Rzeczniów i Solec nad Wisłą 
o dofinasowanie budowy Odnawialnych 
Źródeł Energii uzyskał akceptację i tym 
samym już w pierwszych dniach nowej 
kadencji pozyskaliśmy dla mieszkańców 
naszej gminy największe w historii nasze-
go samorządu dofinasowanie w kwocie 
ponad 5 milionów złotych. Dzięki podpi-
sanej umowie nasza gmina jeszcze w tym 
roku w zakresie odnawialnych źródeł 
energii będzie najbardziej ekologiczną 
gminą w regionie. Nowa kadencja, to tak-
że nadzieja na lepszą 
współpracę z nowy-
mi władzami Powiatu 
w Lipsku. Ostatnie wy-
bory całkowicie zmie-
niły osoby, które przez 
ostatnie kilkanaście 
lat zarządzały powia-
tem. Mam nadzieję, 
że teraz będzie można 
nawiązać współpracę 
na prawdziwie part-
nerskich warunkach. 
I w tej materii widać 
już pierwsze zmiany. 
To co było nie możli-

we w poprzedniej kadencji teraz dzięki 
normalnej współpracy z powiatem jest 
po prostu realizowane. Mam tu na myśli 
uruchomienie wspólnie z Powiatem punk-
tu nieodpłatnych porad prawnych w Urzę-
dzie Gminy w Ciepielowie oraz budowę 
drogi powiatowej przez Antoniów.

Nowa kadencja, to przede wszystkim 
nowe wyzwania, dla realizacji, których 
potrzeba ścisłej współpracy z władzami 
krajowymi. Dobra współpraca przekła-
da się na lepszy rozwój gminy Ciepielów. 
Właśnie o rozwoju gminy miałem okazję 
porozmawiać z Wiceministrem Obrony 
Narodowej Wojciechem Skurkiewiczem 
podczas kwietniowej wizyty pana mini-
stra w naszej gminie. 

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

To co było niemożliwe prze ostatnie 
cztery lata, stało się faktem. Dzięki współ-
pracy z nowym Starostą Powiatu Lipskie-
go Sławomirem Śmieciuchem, w każdy 
piątek w godzinach 8-12 w pokoju numer 
14 (II piętro) Urzędu Gminy w Ciepielowie 
udzielane są porady prawne w ramach 
działalności punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej i poradnictwa obywatelskiego. 
Przez ostatnie cztery lata, władze powia-
tu lipskiego były głuche na nasze wnioski 
o uruchomieniu takiego punktu w Ciepie-
lowie. Argumentowano, że nie można, że 

NIEODP ATANA POMOC PRAWNA 
się nie da, że mieszkańcy gminy Ciepielów 
mogą korzystać z takiej pomocy w Lipsku. 
Dlatego wójt gminy Artur Szewczyk podjął 
wówczas decyzję, o uruchomieniu takie-
go punktu w Urzędzie Gminy w Ciepie-
lowie wraz z finansowaniem działalności 
bezpłatnych porad prawnych z budżetu 
gminy. Mieszkańcy gminy nie musieli 
jeździć po bezpłatną pomoc do Lipska, 
a z pomocy mogli skorzystać w Urzędzie 
Gminy w Ciepielowie. Wraz z rozpoczę-
ciem nowej kadencji wójt gminy zwrócił 
się ponownie z wnioskiem, już do no-

wego pana Starosty o uru-
chomieniu takiego punktu 
w Ciepielowie. Pan Starosta 
Sławomir Śmieciuch przy-
chylił się do wniosku i w tej 
sprawie wraz z wójtem 
gminy Ciepielów podpisali 
stosowne porozumienie. 
Porady prawne w ramach 
punktu nieodpłatnej pomo-
cy prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego realizowa-

ne są dla mieszkańców Gminy Ciepielów 
w każdy piątek, po uprzedniej rejestracji 
wizyt pod numerem telefonu: 483788080. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy do korzystania z działalności 
punktu. Można, jak widać można! Dobra 
współpraca na partnerskich zasadach ze 
Starostwem daje wymierne i pozytywne 
skutki, czego dowodem jest uruchomie-
nie punktu nieodpłatnych porad praw-
nych w Urzędzie Gminy w Ciepielowie.

Wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk wraz ze Starostą 
Powiatu w Lipsku Sławomirem Śmieciuchem 

po podpisaniu porozumienia na realizację
nieodpłatnej pomocy prawnej
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ODNAWIALNE ŹRÓD A ENER II
10,8 miliona złotych (w tym: 8,64 mi-

liona unijnego dofinansowania) – umowa 
na Odnawialne Źródła Energii podpisana. 
W dniu 1 marca 2019 roku w Delegaturze 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Radomiu podpisana 
została umowa na unijne dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014–
–2020 w ramach Działania 4.1 Odnawial-
ne Źródła Energii. Gmina Ciepielów wraz 
z gminami Rzeczniów (lider) i Solec nad 
Wisłą otrzymała na budowę instalacji OZE 
na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecz-
nych i pomp ciepła w budynkach miesz-
kalnych rekordowo wysokie unijne do-
finansowanie w kwocie 8 646 732,81 zł. 
Łączna wartość całej umowy to aż 
10 808 416,02 zł. Największym benefi-
cjentem umowy i realizowanego pro-
gramu jest Gmina Ciepielów, na terenie 
której wybudowanych zostanie 1,1 MW 
instalacji Odnawialnych Źródeł Energii 
(184 mikroinstalacje) na 1,83 MW całe-
go wniosku, co oznacza, że ponad 5 mi-
lionów złotych unijnego dofinansowania 
otrzymają mieszkańcy Gminy Ciepielów. 
W ramach złożonego wniosku na terenie 
gminy Ciepielów przewidziano wykona-
nie aż 254 instalacji OZE, w tym: dostawę 
i montaż 55 instalacji fotowoltaicznych 
o łącznej mocy 399,36 kW; 
dostawę i montaż 72 instala-
cji fotowoltaicznych o łącznej 
mocy 291,72 kW; dostawę 
i montaż 5 zestawów solar-
nych (kolektorów) o łącznej 
mocy 14 kW; dostawę i mon-
taż 108 zestawów solarnych 
(kolektorów) o łącznej mocy 
253,4 kW; dostawę i mon-
taż 14 pomp ciepła o łącznej 
mocy 113,56kW. 

Czerpiąc z doświadczenia 
samorządów, które już reali-
zowały podobne programy, 
wiem, że realizacja podpisa-
nej umowy będzie jednym 
z najtrudniejszych zadań in-
westycyjnych z jakim przy-
szło mi się zmierzyć w ciągu 
kilkunastu lat zarządzania 
Gminą Ciepielów. W tej chwi-
li jesteśmy już po przyjęciu 
nowych wniosków złożonych 
przez mieszkańców gminy na 
listę rezerwową OZE. Po ilości 
nowo złożonych wniosków 
widać bardzo duże zaintereso-
wanie mieszkańców. Na stro-
nie gminy, za pośrednictwem 

firmy, którą wybraliśmy do obsługi wnio-
sku zamieściliśmy przybliżoną kalkulację 
kosztów realizowanych w ramach progra-
mu instalacji OZE. Aktualizujemy przyzna-
ne wcześniej mieszkańcom moce instala-
cji w związku ze zmianą przepisów, które 
ograniczają możliwości budowy instalacji 
tylko i wyłącznie do celów socjalno-byto-
wych. Po zakończeniu tych czynności pod-
piszemy aneksy do umowy z mieszkańca-
mi, którzy w roku 2016 odpowiedzieli na 
mój apel o przyłączenie się do programu 
oraz w miejsce uwolnionych mocy do pro-
gramu włączymy nowych mieszkańców 
z listy rezerwowej. Następnie przetarg 
i instalacja urządzeń w gospodarstwach 
domowych na terenie całej gminy Cie-
pielów. Cieszę się, że dzięki wspólnemu 
działaniu z wójtami gmin Rzeczniów i So-
lec nad Wisłą udało się nam wspólnie po-
zyskać tak ogromne unijne dofinansowa-

nie, bezprecedensowe w historii naszych 
samorządów. Osobiście jako wójt gminy 

Ciepielów mam ogromną 
satysfakcję, że praca wyko-
nana w roku 2016 doczekała 
się spełnienia moich marzeń 
jakie wiązałem ze złożonym 
wnioskiem. No i oczywiście 
satysfakcja z tego, że w ostat-
nich wyborach samorządo-
wych byłem atakowany przez 
moich przeciwników sugeru-
jących, że mieszkańcy niepo-
trzebnie zapłacili za audyty 
energetyczne na potrzeby 
uczestnictwa w programie. 
A tu taka powyborcza niespo-
dzianka. Umowa jest i zgod-
nie z założeniami będzie rea-
lizowana. Ciężka praca trzech 
gmin, co było dodatkowo 
punktowane w ramach złożo-
nych wniosków, przynosi nam 
wszystkim wymierne korzyści 
w postaci poprawy czystości 
środowiska naturalnego gmin 
Ciepielów, Rzeczniów i Solec 
nad Wisłą. Wspólnie może-
my dużo więcej – powiedział, 
udzielając wywiadów po pod-
pisaniu umowy, Artur Szew-
czyk, wójt gminy Ciepielów. 
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH
21 października 2018 roku odbyły się 

wybory samorządowe. Na nową kadencję 
wybraliśmy wójta i radnych Rady Gminy 
w Ciepielowie. W związku ze zmianą usta-
wy o samorządzie gminnym, wybierali-
śmy władze na pięć lat, a więc na okres 
2018–2023. Frekwencja wyborcza w ca-
łej gminie wyniosła 61%. Najwięcej osób 
oddało głosy w obwodowej komisji zlo-
kalizowanej w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Ciepielowie: 65,56%, najmniej 
osób przystąpiło do wyborów w obwodo-
wej komisji w Pcinie: 53,73%. 

Do Rady Gminy w Ciepielowie, któ-
ra składa się z 15 radnych wybieranych 
w 15 jednomandatowych okręgach wy-
borczych startowało łącznie 52 kandy-
datów zgłoszonych przez sześć różnych 
komitetów wyborczych. KWW PSL zareje-
strował 4 kandydatów na radnych, łącznie 
zdobywając 9,39% głosów, co przełożyło 
się na 1 mandat w Radzie Gminy. KWW 
Kukiz 15 zarejestrował 6 kandydatów na 
radnych, łącznie zdobywając 5,29% gło-
sów, co przełożyło się na 1 mandat w Ra-
dzie Gminy. KWW Prawo i Sprawiedliwość 
zarejestrował 15 kandydatów na radnych, 
łącznie zdobywając 43,06% głosów, co 
przełożyło się na 10 mandatów w Ra-
dzie Gminy. KWW Dobra Zmiana Gmina 
Ciepielów zarejestrował 13 kandydatów 
na radnych, łącznie zdobywając 15,11% 
głosów, co przełożyło się na 2 mandaty 
w Radzie Gminy. KWW Aktywny Samo-
rząd 2018 zarejestrował 11 kandydatów 
na radnych, łącznie zdobywając 20,95% 
głosów, co przełożyło się na 1 mandat 
w Radzie Gminy. KWW Niezależni Razem 
dla Gminy i Powiatu zarejestrował 3 kan-
dydatów na radnych, łącznie zdobywając 
6,20% głosów, co nie dało żadnego man-

datu w Radzie Gminy. Mandat w Radzie 
Gminy zgodnie z zasadą jednomandato-
wych okręgów wyborczych uzyskiwała ta 
osoba, która w danym okręgu otrzymała 
największą liczbę głosów.

W skład Rady Gminy Ciepielów VIII ka-
dencji 2018–2023 weszli: CZAPLA Walde-
mar (Wielgie), CHOJAK Witold (Stary Cie-
pielów, Rekówka), WNUKOWSKI Konrad 
Krystian (Antoniów, Czerwona, Bielany, 
Pasieki, Podgórze), NIZIŃSKA Ewa (Bą-
kowa, Kunegundów, Czarnolas, Podola-
ny), BALCEROWSKI Krzysztof (Ciepielów), 
RUSIN Tomasz (Ciepielów), WRZOCHAL 
Jarosław (Anusin, Dąbrowa, Drezno), SU-
LIMA Krystyna (Ciepielów Kolonia, Kawę-
czyn), MATYSIAK Janusz Marek (Kałków, 
Gardzienice Kolonia), SZEWCZYK Rafał 
(Wólka Dąbrowska, Chotyze), DUDEK Ja-
dwiga (Świesielice), LIS Łukasz (Borowiec, 
Marianki, Kochanów, Sajdy), NOWOTNIK 
Tomasz (Wielgie), ZABORSKI Krzysztof 
(Pcin, Ranachów „B”, Stare Gardzienice), 
SZCZODRA Renata (Łaziska).

Największą liczbę głosów w wyborach 
do Rady Gminy otrzymali: pani Renata 
Szczodra z Łazisk: 130, pan Witold Cho-
jak ze Starego Ciepielowa: 128, pani Ewa 
Nizińska z Bąkowej: 113 i pan Jarosław 
Wrzochal z Anusina: 108.

Wybrani w wyborach radni złożyli 
ślubowanie na pierwszej sesji Rady Gmi-
ny w dniu 19 listopada 2019 roku, a na-
stępnie dokonali spośród swojego grona 
wyboru władz Rady Gminy i ustalili składy 
komisji Rady Gminy. Przewodniczącym 
Rady Gminy w Ciepielowie został pan 
Waldemar Czapla, Zastępcą Przewodni-
czącego Rady Gminy pan Witold Chojak. 
W skład pięciu stałych Komisji Rady Gmi-
ny weszli: Komisja Rewizyjna: Ewa Niziń-

ska – przewodniczący, Renata Szczodra 
– członek, Krzysztof Zaborski – członek. 
Komisja Budżetu: Jarosław Wrzochal 
– przewodniczący, Krystyna Sulima – czło-
nek, Konrad Wnukowski – członek, Krzysz-
tof Zaborski – członek, Renata Szczodra 
– członek. Komisja do Spraw Młodzieży, 
Oświaty, Kultury i Sportu: Krzysztof Zabor-
ski – przewodniczący, Konrad Wnukowski 
– członek, Tomasz Nowotnik – członek, 
Rafał Szewczyk – członek, Łukasz Lis 
– członek. Komisja Rolnictwa, Zagospo-
darowania Przestrzennego, Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji: Krystyna Sulima 
– przewodniczący, Janusz Matysiak – czło-
nek, Łukasz Lis – członek, Renata Szczodra 

Renata Szczodra
130 głosów

Rada Gminy w Ciepielowie VIII kadencji. Od lewej stoją: Łukasz Lis, Janusz Matysiak, Krzysztof Balcerowski,
Tomasz Rusin, Rafał Szewczyk, Tomasz Nowotnik, Krzysztof Zaborski, Konrad Wnukowski, Artur Szewczyk (wójt gminy).

Od lewej siedzą: Jarosław Wrzochal, Renata Szczodra, Ewa Nizińska, Waldemar Czapla, Jadwiga Dudek,
Krystyna Sulima, Witold Chojak.

Waldemar Czapla – Przewodniczący Rady Gminy 
w Ciepielowie VIII kadencji 2019–2023

Ewa Nizińska
113 głosów

Jarosław Wrzochal
108 głosów

Witold Chojak
128 głosów
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– członek, Rafał Szewczyk – członek. Ko-
misja Skarg, Wniosków i Petycji: Tomasz 
Nowotnik – przewodniczący, Janusz Ma-
tysiak – członek, Ewa Nizińska – członek. 
Nowością w posiedzeniach Rady Gminy 
obecnej kadencji są imienne głosowania 
oraz wideorejestracja posiedzeń Rady 
Gminy w Ciepielowie. Wszystkie uchwały 
Rady Gminy na bieżąco są publikowane 
na stornie internetowej biuletynu infor-
macji publicznej gminy Ciepielów, tam też 
znajdziecie Państwo informacje z przebie-
gu głosowania, a każdy w dowolnej chwili 

może obejrzeć transmisję z posiedzenia 
Rady Gminy. 

Wyniki wyborów wójta gminy. W wy-
borach na wójta gminy Ciepielów starto-
wały trzy osoby: Jędraszek Paweł z KWW 
Aktywny Samorząd 2018, Korczak Dorota 
z KWW Dobra Zmiana Gmina Ciepielów, 
Szewczyk Artur KWW Prawo i Sprawied-
liwość. Wybory w I turze wygrał zdecy-
dowaną większością głosów, zdobywając 
62,75% Artur Szewczyk.

A jak przebiegało głosowanie na wójta 
gminy. Głosowaliśmy w siedmiu obwodo-

wych komisjach wyborczych. Łącznie od-
dano 2812 głosów, ponad 99% oddanych 
głosów było ważnych.

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ W ANTONIOWIE 
Przed wyborami straszono miesz-

kańców, że wójt i cała ówczesna Rada 
Gminy swoim postępowaniem dopro-
wadziła do zaprzepaszczenia szansy na 
budowę drogi powiatowej przez Bielany, 
Antoniów i Czerwoną. Słowem przypo-
mnienia, w ubiegłym roku Rada Gminy 
jednogłośnie nie wyraziła zgody na prze-
kazanie powiatowi 220 tysięcy złotych na 
budowę tej drogi, środki te przeznaczając 
na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków dla ponad 240 gospodarstw na 
terenie gminy Ciepielów. Pamiętać także 
należy, że w ubiegłej kadencji nasza gmi-

na samodzielnie sfinansowała budowę 
drogi powiatowej w Ciepielowie, na którą 
do tej pory władze powiatowe nie zwróci-
ły nam (zgodnie ze swoim Stanowiskiem 
przyjętym na XLV sesji Rady Powiatu) 50% 
środków wydatkowanych na jej budowę. 
Przed wyborami do mieszkańców pisano 
listy otwarte, że Rada Gminy na wniosek 
wójta nie chce budowy tej drogi, że wójt 
gminy, cytujemy „toczy wymyśloną przez 
siebie walkę z władzami samorządowymi 
naszego powiatu, a na tym tracą przede 
wszystkim Państwo, mieszkańcy Gmi-
ny!”. I co? I nic, bo nikt na to straszenie 

się nie nabrał, czego efektem jest wynik 
ostatnich wyborów! A droga powiatowa 
ma się dobrze. Wystarczyło tylko zmienić 
w wyborach władze powiatowe, aby in-
westycja została zrealizowana. 

103 URODZINY PANI GENOWE Y
W dniu 7 marca 2019 roku nasza naj-

starsza mieszkanka pani Genowefa Kap-
ciak ukończyła 103 lata. Chociaż przyjęło 
się, że o wieku kobiet się nie mówi, to 
w tym przypadku śmiało możemy złamać 
tą zasadę. Pani Genowefa urodziła się 
w dniu 7 marca 1916 roku, a dziś mamy 
rok 2019. Urodziła się na dwa lata przed 
odzyskaniem przez Polskę Niepodległości 
i dane było Jej przeżyć cały wiek naszej 
polskiej historii, doświadczyć trudów i ra-
dości z nią związanych.

Naszej drogiej Jubilatce życzymy 
w imieniu wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Ciepielów wszelkiej pomyślności, zdro-
wia i pogody ducha na kolejne lata oraz 
miłości i wsparcia najbliższych. Z okazji 
103 urodzin wójt gminy wraz z wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Witoldem Choja-
kiem i Sekretarzem Gminy Marcinem Bie-
leckim odwiedzili jubilatkę. Były kwiaty, 

tort, życzenia i gromkie odśpiewanie dwu-
stu lat życia. Na pytanie jaka jest recepta 
na tak długie życie i dobre samopoczucie, 
Nasza 103 latka odpowiedziała, że jak się 
żyje wśród dobrych ludzi, pod wspania-

łą opieka córki, to można żyć i żyć. Pani 
Henryce, córce naszej dostojnej Jubilatki 
za życzliwość i troskę jaką roztacza nad 
naszą najstarszą mieszkanką Gminy Cie-
pielów dziękujemy z całego serca.
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WIELKI SUKCES MA YCH PI KARZY
6 marca w Lipsku odbyły się powiato-

we eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Piłki Nożnej „TYMBARK” pod patrona-
tem PZPN w kat. U-10 (chłopcy z roczni-
ka 2010–2011) i U-12 (chłopcy z rocznika 
2008–2009). Reprezentujący naszą szkołę 
młodzi piłkarze zarówno w kat. U-10, jak 
i w kat. U-12 odnieśli bardzo duży sukces 
sportowy wygrywając wszystkie mecze 
i zajmując I miejsca. Chłopcy z U-10 w po-
konanym polu zostawili drużyny z: Lipska 
– PSP (4:0), Lipska – Akademia Piłkarska 
(2:0) i Sienna (3:0). 

Nasi uczniowie wystąpili w składzie: 
Hubert Siwiec – bramkarz, Hubert Piwoń-
ski, Patryk Wulczyński, Igor Gębka, Kacper 
Kupis, Filip Wojtalik, Krzysztof Borcuch 
oraz rezerwowi pozostający do dyspozycji 
trenera Piotr Maciąg i Filip Bielecki. Piłka-
rze z rocznika U-12 wystąpili w składzie: 
Kacper Kutryb – kapitan, Bartłomiej Cie-
cieląg – bramkarz oraz zawodnicy – Igor 
Rusin, Bartłomiej Gębka, Sebastian Tka-

czyk, Jakub Sulima, Mikołaj Leszczyński, 
Patryk Norowski oraz rezerwowi Jakub 
Wietrzyński i Michał Choroś. 

Chłopcy z Ciepielowa po zaciętych po-
jedynkach wygrywali kolejno z drużynami: 
PSP w Lipsku (2:1), PSP w Krępie Kościelnej 
(3:0) PSP w Siennie (1:0). Tym samym obie 
drużyny wywalczyły awans na zawody wo-
jewódzkie, które odbędą się w dniach 16 
i 17 kwietnia w miejscowo-
ści Garwolin. W zawodach 
wezmą udział zwycięzcy 
rozgrywek powiatowych 
z województwa mazo-
wieckiego w liczbie około 
30 zespołów w każdej ka-
tegorii wiekowej. Opie-
kunami drużyn podczas 
zawodów byli nauczyciele 
w-f: Piotr Nowakowski 
i Zbigniew Opalski.

Doceniając sukces 
młodych piłkarzy, Wójt 

Gminy Ciepielów Artur Szewczyk ufun-
dował wszystkim nowe kompletne stro-
je piłkarskie, w których młodzi piłkarze 
będą nas reprezentować podczas finałów 
wojewódzkich. Urząd Gminy sfinansuje 
również koszty związane z wyjazdem na 
turniej w Garwolinie. Gratulujemy i zaczy-
nam mocno trzymać kciuki.

BIEG TROPEM WILCZYM
Pierwszy ogólnopolski bieg w Ciepie-

lowie przeszedł do historii. 190 biega-
czy uczciło pamięć żołnierzy wyklętych 
w biegu Tropem Wilczym. 250 biało-czer-
wonych balonów, hymn Polski, akademia 
szkolna, bieg, medale i nagrodzenie naj-
lepszych na długo pozostaną w pamięci 
Ciepielowa. Dziękujemy bardzo wszyst-
kim, którzy pomagali przy organizacji 
biegu: strażakom ochotnikom z OSP Cie-
pielów, OSP Bielany i OSP Antoniów za 
zabezpieczenie trasy biegu, Policji za za-
bezpieczenie biegu i porządku podczas 
uroczystości, firmie Meditrans za karetkę 
z ratownikami medycznymi, Zespołowi 
Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie za 
pomoc w organizacji uroczystości, pyszną 
grochówkę, ciepłą herbatę, scenę, na-
głośnienie i występ młodzieży szkolnej, 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy 

w Ciepielowie, wolontariuszkom z III klasy 
Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, 
Tomaszowi Makuchowi z piekarni w Zwo-
leniu za ufundowanie dla wszystkich 
uczestników biegu słodkich bułek. Kilka 
słów statystycznych naszego biegu.

Najmłodszy uczestnik miał 7 lat, naj-
starszy 61 lat. Zwycięzcami w poszczegól-
nych kategoriach biegowych byli: 
• dziewczęta do lat 10: I miejsce Zuzan-

na Zięba, II miejsce Maja Piwońska, 
III miejsce Róża Kowalczyk;

• dziewczęta do lat 15: I miejsce Julia 
Ciepielewska, II miejsce Katarzyna 
Ziębakowska, III miejsce Magdalena 
Wabik;

• kobiety open: I miejsce Sylwia Sobie-
szek, II miejsce Aneta Kozakiewicz, 
III miejsce Agnieszka Adamowicz;

• kobiety nordic walking: I miejsce Jo-

anna Kosno, II miejsce Agnieszka Fabi-
szewska, III miejsce Joanna Żuchowska;

• chłopcy do lat 10: I miejsce Patryk No-
rowski, II miejsce Igor Gębka, III miej-
sce Alan Nizińki;

• chłopcy do lat 15: I miejsce Konrad 
Greguła, II miejsce Kacper Kutryb, 
III miejsce Jakub Jamka;

• mężczyźni open: I miejsce Karol Grab-
da, II miejsce Karol Zięba, III miejsce 
Damian Gajowik;

• mężczyźni nordic walking: I miejsce 
Piotr Pajączkowski, II miejsce Tomasz 
Kozieł, III miejsce Tomasz Nowotnik.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, bo 

tak naprawdę to wszyscy byli zwycięzca-
mi. Bo zwycięzcą jest każdy kto nie został 
w domu siedząc na kanapie przed telewi-
zorem. A największym zwycięzcą była pa-
mięć historyczna o żołnierzach wyklętych.
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POCZ TEK GAZY IKACJI GMINY
Bardzo ważny i jakże znaczący dla roz-

woju naszej gminy sukces. Po wielu sta-
raniach i zaangażowaniu posłów Prawa 
i Sprawiedliwości, w tym między innymi 
posła Andrzeja Kosztowniaka, pani poseł 
Anny Kwiecień i wicemarszałka Senatu 
Adama Bielana w Ciepielowie jeszcze 
w 2019 roku powstanie pierwsza na tere-
nie powiatu lipskiego stacja gazowa LNG. 
Inwestycja gazowa w Ciepielowie po-
wstanie w ramach Programu Gazyfikacja 
Południowej Części Województwa Mazo-
wieckiego. Chociaż decyzja w tej sprawie 
zapadła już na przełomie grudnia i stycz-
nia, oficjalnie dopiero od dzisiaj możemy 

cieszyć się z decyzji inwestycyjnej Polskiej 
Spółki Gazownictwa. Oficjalna decyzja zo-
stała przedstawiona na spotkaniu w spra-
wie gazyfikacji południowej części woje-
wództwa mazowieckiego, które odbyło 
się w Starostwie Powiatowym w Rado-
miu. Na 23 gazowe inwestycje PSG prze-
znaczyła 33,7 miliona złotych. Cieszy fakt, 

że prace związane z gazyfikacją powiatu 
lipskiego rozpoczną się od naszej gminy. 
Po wybudowaniu stacji LNG w Ciepielo-
wie, rozpocznie się budowa sieci gazowej, 
między innymi do budynków użyteczno-
ści publicznej, szkół, urzędu i do zainte-
resowanych odbiorem gazu mieszkańców 
naszej gminy.

NOWE OKNA W SZKOLE W B KOWEJ
Pierwszą inwestycją nowej kadencji 

była wymiana części okien w budynku 
szkoły podstawowej w Bąkowej. Za kwo-

tę 50 tysięcy złotych wymieniono okna 
w klasach w których odbywa się najwię-
cej zajęć szkolnych. 

Pierwszy etap prac został już zakoń-
czony, a w szkole od razu zrobiło się cie-
plej.

NOWE SI OWNIE I PLACE ZABAW
Kolejne siłownie i place zabaw jesz-

cze w tym roku powstaną na terenie na-
szej gminy. Zgodnie z obietnicą złożoną 
podczas ostatnich wyborów o budowie 
kompleksów sportowo-rekreacyjnych 
i Otwartych Stref Aktywności, w tym roku 
zaplanowaliśmy następne tego rodzaju in-
westycje. W Bąkowej na placu, na którym 

będziemy budować nową remizo-świet-
licę zaplanowaliśmy budowę dużej Ot-
wartej Strefy Aktywności, w Ciepielowie 
Kolonii małą Otwartą Strefę Aktywności, 
natomiast na terenie kompleksu spor-
towo-rekreacyjnego w Ciepielowie po-
wstanie strefa profesjonalnych urządzeń 
dla pasjonatów Street Workout. Siłownie 
plenerowe powstaną również w Pcinie, 
Wólce Dąbrowskiej i Starym Ciepielowie. 
Dodatkowe zagospodarowanie terenu 
poprzez budowę altany ogrodowej wraz 
z grillem oraz wykonanie zieleńców wyko-
nane zostaną w miejscowościach Łaziska, 
Dąbrowa i Wielgie. Ze środków Związku 
Gmin nad Iłżanką na terenie kompleksów 

sportowo rekreacyjnych zainstalowane 
zostaną nowe stojaki dla rowerów oraz 
nowość, specjalnie dla rowerzystów zain-
stalujemy pierwsze samoobsługowe sta-
cje naprawy rowerów typu „IBOMBO”.
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UROCZYSTO  Z OTYCH GODÓW
11 października 2018 roku w sali ślu-

bów Urzędu Gminy w Ciepielowie odbyła 
się uroczystość 50-lecia pożycia małżeń-
skiego „Złote Gody”. W uroczystości udział 
wzięli dostojni jubilaci wraz z rodzinami, 
przedstawiciele Rady Gminy w Ciepie-
lowie na czele z panem przewodniczący 
Rady Gminy Waldemarem Czaplą, sołtysi, 
dyrektorzy placówek oświatowych, kie-
rownicy jednostek organizacyjnych gmi-
ny, pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego. 
Po przywitani wójt gminy skierował do 
jubilatów słowa podziękowania.

Szanowni Państwo, drodzy dostojni 
jubilaci. W tym jakże przepięknym jubile-
uszowym dniu, pragnę złożyć wszystkim 
naszym złotym parom życzenia, gratula-
cje i podziękowanie za chlubne przeżycie 
razem tak długiej drogi życia. Drodzy ju-
bilaci, każda rocznica ślubu, czy ta pierw-
sza – 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 przeży-
liście przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Pięć-
dziesiąt lat temu w różnych Kościołach, 
w różnych miejscach naszego pięknego 
kraju, na ślubnym kobiercu wypowie-
dzieliście sakramentalne „TAK”, aby od 
tej chwili wieść już razem wspólne życie. 
Razem pokonywać różnego rodzaju trud-
ności jakie stawiał przed wami los. Tych 
chwil smutku, łez, a nawet rozpaczy było 
z pewnością wiele, bo taki jest los czło-
wieka, ale razem na pewno było łatwiej 
te ciężkie chwile przezwyciężyć. Wierzę, 
że przez te wspólnie spędzone pięćdzie-
siąt lat chwil radosnych, pełnych szczęś-
cia i miłości było zdecydowanie więcej, 
i te chwile cudowniej było razem prze-
żywać. 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 mło-
dych ludzi dzisiaj tu obecnych jesteście 
Państwo pięknym wzorem do naślado-
wania. W imieniu własnym, ale przede 
wszystkim jako wójt gminy Ciepielów 
w imieniu wszystkich mieszkańców naszej 
pięknej gminy, składam Państwu życzenia 
na dalsze lata wspólnego życia. Życzę Pań-
stwu dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej 

pomyślności, pociech z dzieci, wnuków, 
prawnuków, abyście Państwo w zdrowiu 
doczekali kolejnych jubileuszy, sześćdzie-
siątego – Diamentowych Godów, sie-
demdziesiątego piątego – Brylantowych 
Godów. Bo pamiętajmy, że tylko ludzie, 
którzy naprawdę z całego serca się kocha-
ją nigdy się nie starzeją, czego zarówno 
Państwu, jak i nam wszystkim serdecznie 
życzę. Wszystkiego najlepszego!

W ceremonii wręczenia medali wzięli 
udział wójt gminy Artur Szewczyk, Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cie-
pielowie Barabara Rojecka-Kostyra, pani 
inspektor Magdalena Góralska pracownik 
USC w Ciepielowie. Medale wręczono 
siedmiu parom z terenu całej gminy Cie-
pielów. Medalami, specjalnie przygoto-
wanymi pamiątkowymi statuetkami wraz 
z listem gratulacyjnym wyróżniono: Ta-
deusza i Mariannę Nędzi z Antoniowa, 
Aleksandra i Wandę Pastuszka z Bąkowej, 
Jerzego i Annę Rosiak z Wielgiego, Józefa 
i Marię Skupień z Wielgiego, Jan i Jadwi-
gę Sulima z Kałkowa, Jana i Stanisławę 
Szymańskich z Bielan, Mariana i Janinę 
Tuszyńskich z Kałkowa Po zakończeniu ce-
remonii, jak na wesele przystało złotym 
jubilatom przy akompaniamencie zespołu 
ludowego z Wielgiego odśpiewano hucz-
ne sto lat i jak to na weselu skosztowano 
specjalnie na tą okazję przygotowany we-
selny tort. 
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GIMNAZJALI CI NA ZIELONEJ SZKOLE
We wrześniu 2018 trzecioklasiści 

z gimnazjum wyjechali na Zieloną Szko-
łę w Karkonosze. Uczniowie ci już drugi 
raz w swoim życiu skorzystali z tej formy 
edukacji i czynnego wypoczynku, gdyż 
w klasie VI spędzili niezapomniane dni 
nad Morzem Bałtyckim. Wyjazd został 
zorganizowany i w całości sfinansowany 
przez Urząd Gminy w Ciepielowie.

Pięciodniowa przygoda rozpoczęła się 
od zwiedzania najstarszej dzielnicy Wroc-
ławia – Ostrowa Tumskiego, pierwotnie 
wyspy. Poznali historię tego miejsca oraz 
wiele faktów z wczesnej historii naszego 
państwa. Następnie udali się do katedry 
pw. Jana Chrzciciela – wspaniałej, zabyt-
kowej, gotyckiej budowli. Wnętrze za-
chwyciło pięknymi witrażami, sklepienia-
mi oraz niezwykłym ołtarzem. Podczas 

dalszego spaceru uwagę gimnazjalistów 
przykuł obelisk poświęcony św. Janowi 
Nepomucenowi. Jego charakterystycznym 
elementem są kolczaste gwiazdy. Kierując 
się w stronę Starego Miasta, uczestnicy 
Zielonej Szkoły przeszli przez Most Tum-
ski. Przyglądali się z zainteresowaniem 
licznym kłódkom, które pozostawiły za-
kochane pary. Zwiedzający zachwycali się 
też wspaniałymi widokami przepływającej 
przez Wrocław rzeki Odry i górującej nad 
nią zabudowy miasta. Wkrótce gimnazja-
liści znaleźli się na dziedzińcu Biblioteki 
Ossolineum. Po zwiedzaniu Wrocławia 
uczniowie udali się na miejsce noclegu 
– pensjonatu „Pod Dębem” w miejscowo-
ści Wójtowice – uczestnicy wyjazdu zjedli 
obiadokolację, otrzymali klucze i udali się 
do przydzielonych pokoi.

W drugim dniu pobytu na Zielonej 
Szkole gimnazjaliści znaleźli się w niezwy-
kłym miejscu – Adrspachu – Skalnym Mie-

ście w Czechach. Już pierwsze minuty na 
terenie Skalnego Miasta wprawiły wszyst-
kich w zdumienie i zachwyt. Widoki były 
niepowtarzalne. Pan przewodnik bardzo 
ciekawie opowiadał o geologicznej historii 
tego przepięknego miejsca. Uczniowie od-

gadywali symboliczne nazwy poszczegól-
nych „rzeźb skalnych”, wskazanych przez 
przewodnika. Duże wrażenie zrobiło na 
wszystkich przejście przez gotycką bramę, 
prowadzącą do skalnych „zaczarowanych 
miejsc”, w których kręcono sceny do filmu 
„Opowieści z Narnii”. Przez chwilę znaleź-
liśmy się w tajemniczym, odrealnionym 
świecie. Wrażenia były niesamowite! Na 
zakończenie przygody w Skalnym Mieście 
uczniowie dotarli do podziemnego wodo-
spadu. Podczas pobytu w tym fantastycz-
nym miejscu uczestnicy Zielonej Szkoły 
wykonali wiele pięknych zdjęć.

Kolejny dzień Zielonej Szkoły upłynął 
gimnazjalistom na zwiedzaniu przepięk-
nej, pełnej niepowtarzalnych zabytków 
stolicy Czech – Pragi. Około godziny jede-
nastej uczestnicy Zielonej Szkoły dotarli 
do dzielnicy Pragi – Hradczany i znaleźli 
się na jednym z dziedzińców Zamku Kró-
lewskiego, który obecnie stanowi siedzibę 
prezydenta Czech. Po zrobieniu zdjęć przy 
pięknej barokowej fontannie i przyjrzeniu 
się wspaniałej zabudowie, ruszyli w kie-



10

Nasza Gmina – nr 78/79

runku pierwszego zwiedzanego obiektu 
– katedry św. Wita znajdującej się w cen-
trum kompleksu zamkowego. Miejsce to 
zachwyciło wszystkich wspaniałym wy-
strojem oraz ciekawą historią. We wnę-
trzu katedry uczniowie mieli okazję podzi-
wiać neogotyckie witraże, piękne rzeźby 
i malowidła, prezbiterium, organy oraz 
nagrobek św. Jana Nepomucena. Kolej-
nym punktem zwiedzania była Sala Wła-
dysławowska w Zamku Praskim, w której 
kiedyś odbywały się turnieje rycerskie. 
Następnie uczniowie przeszli obok Bazy-
liki św. Jerzego i udali się na Złotą Uliczkę. 
Podziwiali miniaturowe domki, w których 
obecnie znajdują się sklepiki i różne wy-
stawy. W dalszej części wędrówki gimna-
zjaliści dotarli na słynny Most Karola. Spa-
cerowało po nim mnóstwo turystów. Na 
szczęście, dzięki niebieskim czapeczkom, 
które otrzymali jako uczestnicy Zielonej 
Szkoły z naszej Gminy Ciepielów, nikt się 
nie zgubił w tłumie. Ten dzień obfitował 
w wiele niezapomnianych wrażeń. Gim-
nazjaliści byli zachwyceni pięknem mia-
sta, jego architekturą i zabytkami.

W czwartym dniu wyjazdu gimnazja-
liści udali się w przepiękne i niepowta-
rzalne skalne masywy Gór Stołowych. 
Wspólnie z panem przewodnikiem dotarli 
na najwyższy szczyt – Szczeliniec Wielki. 
W drodze, podczas chwil odpoczynku, 
słuchali ciekawych opowieści o tym uro-
kliwym przyrodniczo zakątku naszej ojczy-
zny. Góry Stołowe zachwyciły wszystkich 
fantastycznie wyrzeźbionymi przez wiatr, 
deszcz i lód formami skalnymi. Przypomi-
nały one ludzi i zwierzęta. Uważni turyści 
mogli dostrzec, np. Małpę, Mamuta, Psa, 
Słonia, Kwokę, Wielbłąda. Na skalnej plat-
formie widoki zapierały dech w piersiach. 
Zrobione przez uczniów panoramiczne 
zdjęcia są tego doskonałym dowodem. 
W dalszej części urokliwej wędrówki 
uczestnicy Zielonej Szkoły przechodzili 
przez głębokie wąwozy i przeciskali się 
przez ciasne korytarze. Ze Szczelińca uda-
li się na wędrówkę po Błędnych Skałach. 
Mieli niepowtarzalną okazję podziwiać 

obszar ochrony ścisłej, obejmujący swoim 
zasięgiem zespół osobliwych form skal-
nych, wytworzonych wskutek wietrzenia 
piaskowca ciosowego. Wszyscy uczestnicy 
byli oczarowani pobytem w tym owianym 
legendami i opowieściami o zabłąkanych 
wędrowcach miejscu. Wędrówki wśród 
skalnych masywów przeniosły trzecio-
klasistów w niezwykły świat przyrody. 
Z tego miejsca uczestnicy Zielonej Szkoły 
udali się do Kudowy Zdroju. Spacerowali 
w znajdującym się w sercu miasta Parku 
Zdrojowym. Chętni popróbowali leczni-
czych wód i kupili pamiątki. W godzinach 
wieczornych zostało zorganizowane ogni-
sko, a później dyskoteka.

W piątek uczniowie z żalem opuścili 
ośrodek wypoczynkowy „Pod Dębem”. Ich 
pobyt w urokliwym zakątku ziemi kłodz-
kiej dobiegł końca. Po śniadaniu wyruszyli 
w drogę do miejscowości Złoty Stok. Tutaj 
czekała na nich kolejna atrakcja – wizyta 
w Kopalni Złota. Przygodę w tym miej-
scu uczniowie rozpoczęli od zwiedzania 
z oryginalnym przewodnikiem Sztolni Ger-
truda. Podczas przejścia podziemnymi ko-
rytarzami młodzież poznała historię tego 
miejsca. Przeszła przez „Chodnik Śmierci” 
i skarbiec. Na chwilę zatrzymała się w labo-
ratorium alchemika, a także miała okazję 
zobaczyć jedyny w Polsce podziemny wo-
dospad. W jeszcze lepszy nastrój wprawiły 
zwiedzających napisy na tabliczkach z cza-
sów PRL-u, np. „Rolniku, myj jaja przed 
skupem!”. Wspaniałą atrakcją był przejazd 
podziemnym tramwajem. Po wyjściu z ko-
palni gimnazjaliści uczestniczyli w krótkiej 
lekcji dotyczącej historii złotej monety. 
Mogli zobaczyć jak wygląda jej wybijanie 
oraz kupić ją na pamiątkę. Ostatnim punk-
tem wyjazdu było obejrzenie Panoramy 
Racławickiej. Uczniowie znowu znaleźli się 
we Wrocławiu. W czasie pokazu gimnazja-
liści otrzymali dawkę wiedzy historycznej 
z okresu rozbiorów Polski i powstania koś-
ciuszkowskiego oraz informacje na temat 
powstawania tego wielkoformatowego 
malowidła. Dla wielu uczestników Zielonej 
Szkoły było to duże przeżycie. Mamy na-

dzieje, że spotkanie z wybitnym dziełem 
sztuki zaowocuje w przyszłości pięknymi 
uczniowskimi opisami innych arcydzieł. 
W drodze powrotnej uczniowie zjedli 
obfity posiłek w zajeździe. Zmęczeni, ale 
szczęśliwi i pełni wrażeń gimnazjaliści do-
tarli do Ciepielowa. Tam czekali na nich 
stęsknieni rodzice.

Bez wątpienia wyjazd na Zieloną Szko-
łę w Karkonosze był dla trzecioklasistów 
z gimnazjum niezapomnianym przeżyciem. 
Dostarczył nowych przeżyć i wzruszeń. 
Pozostanie w ich pamięci na całe życie. 
Wzbogacił młodzież o nowe doświadcze-
nia i pozwolił poszerzyć ich wiedzę z róż-
nych dziedzin nauki i sztuki. Dał możliwość 
zobaczenia niepowtarzalnych cudów na-
tury i wspaniałych zabytków architektury. 
W tym miejscu wszyscy uczestnicy Zielo-
nej Szkoły składają serdeczne podzięko-
wania organizatorowi wyjazdu – Urzędowi 
Gminy Ciepielów, a w szczególności panu 
wójtowi Arturowi Szewczykowi. Dzięki tej 
inicjatywie każdy z uczniów mógł przeżyć 
wspaniałą intelektualną przygodę połączo-
ną z czynnym wypoczynkiem w pięknych 
miejscach Polski i Czech.
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M ODZIE  ZAPOBIEGA PO AROM

ZMIANY W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
W związku ze złożeniem przez miesz-

kańców gminy kolejnych wniosków o do-
konanie zmiany w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy, 
informujemy, że Rada Gminy na wniosek 
wójta rozpoczyna procedurę związaną ze 
zmianą planu. Jeżeli w najbliższych latach 
chcecie Państwo wybudować dom na te-
renie gminy Ciepielów, a obecny Plan nie 
przewiduje takiej możliwości na dział-

ce będącej Państwa własnością prosimy 
o złożenie stosownego wniosku o zmianę 
Planu Zagospodarowania. Zmianami obję-
te zostaną wszystkie wnioski złożone przez 
zainteresowanych do dnia 15 sierpnia 
2019 roku. Wszelkich informacji w sprawie 
zmiany Planu udziela Kierownik Referatu 
Rolnictwa, Gosp. Komunalnej i Przestrzen-
nej Andrzej Hyc, tel. 483788047, e-mail: 
rolnctow@ciepielow.pl 

Tradycyjnie konkurs wiedzy pożarni-
czej odbył się w PSP w Bąkowej. Organi-
zowanie turnieju służy popularyzowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad postę-
powania w wypadku pożaru, poznawaniu 
tradycji, historii i organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej. W tym roku do konkur-

su przystąpiło 13 uczniów – jeden z PSP 
w Ciepielowie, jeden z PG w Ciepielowie, 
dziesięciu z PSP w Bąkowej oraz jeden 
OSP w Ciepielowie. Uczniowie startowa-
li w trzech grupach wiekowych, I grupa 
to klasy IV–VI szkoły podstawowej oraz 
II grupa klasa VII–VIII szkoły podstawowej 
i klasa III gimnazjum a także grupa III szko-

ły średnie. Uczniowie I grupy uplasowali 
się następująco: 1 miejsce Miłosz Nowa-
kowski PSP Ciepielów, 2 miejsce Anasta-
zja Gębka PSP Bąkowa, 2 miejsce Dariusz 
Kozłowski PSP Bąkowa. Wśród uczniów 
z II grupy miejsca przedstawiają się nastę-
pująco: 1 miejsce Michał Kot PSP Bąkowa, 
2 miejsce Daniel Dukielski PSP Bąkowa, 
3 miejsce Jakub Jamka PSP Bąkowa.

Nad przygotowaniem i przebiegiem 
konkursu czuwała dyrektor szkoły w Bą-
kowej Anna Kozieł. Część techniczną 
konkursu (testy) przygotował pan Prze-
mysław Iwan z PSP w Lipsku. Nagrody za 
miejsca na podium oraz książki dla każde-
go uczestnika ufundował wójt gminy Cie-
pielów Artur Szewczyk. Zwycięzcy elimi-
nacji gminnych wzięli udział w konkursie 
powiatowym. Konkurs powiatowy odbył 
się w dniu 25 marca 2019 roku. Zwycięz-
cami eliminacji powiatowych zostali zwy-
cięzcy eliminacji gminnych, uczniowie 
Miłosz Nowakowski z PSP w Ciepielowie 
i Michał Kot z PSP w Łaziskach. Serdecznie 
gratulujemy, teraz przed nimi zmagania 
na szczeblu wojewódzkim.

OSTATNIE PO EGNANIE P. STANIS AWA G BKI
2 lutego 2019 roku wspólnie pożeg-

naliśmy ostatniego Prezesa Gminnego 
ZBOWID śp. Stanisława Gębkę. Uroczy-
stości pogrzebowe odbyły się w kościele 
parafialnym w Wielgiem. „Szanowni Pań-
stwo, droga, pogrążona w smutku i bólu 
rodzino! W imieniu wszystkich naszych 
mieszkańców, a także jako Prezes Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Ciepielów w imieniu 
wszystkich druhów strażaków, szczególnie 
w imieniu druhów z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bąkowej, przypadł mi 
dziś smutny obowiązek ale i zaszczyt po-
żegnania śp. Stanisława Gębkę. Człowieka 
niezwykle dobrego, życzliwego, skromne-
go, otwartego na społeczną pracę. Żoł-
nierza Batalionów Chłopskich pseudonim 
„Nitka”, porucznika Wojska Polskiego, 

wieloletniego Prezesa Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bąkowej, wieloletniego 
Prezesa Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Po-
litycznych Koła Gminnego w Ciepielowie. 

Dzisiaj żegnamy człowieka, który przez 
ostatnie lata był niewątpliwym symbo-
lem siedemdziesięcioletniej działalności 
kombatanckiej naszej Gminny. Żegnamy 
ostatniego Prezesa ZBOWID, który już od 
dawna sam reprezentował Kombatan-
tów naszej gminy podczas uroczystości 
patriotycznych. W jednoosobowym skła-
dzie, w spracowanych przez lata dłoniach 
dzierżył sztandar Związku Kombatantów. 

Panie Stanisławie, dziękujemy Panu, 
za Pana życie, zarówno rodzinne jak i spo-
łeczne, za Pana zaangażowanie w rozwój 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej 
oraz całej naszej Gminy. Zawsze pozo-
stanie Pan w naszej pamięci, w naszych 
myślach, w naszych sercach. Cześć Twojej 
Pamięci!” – Artur Szewczyk, wójt gminy 
Ciepielów.
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UROCZYSTO CI POD D BROW
I znów nadeszła druga niedziela wrześ-

nia nieodłącznie związana w naszej Gmi-
nie Ciepielów z patriotycznymi uroczy-
stości pod Dąbrową, upamiętniającymi 
heroiczną walkę żołnierzy 74 Górnoślą-
skiego Pułku Piechoty z Lublińca, którzy 
w 1939 roku stoczyli na ciepielowskiej 
ziemi swój ostatni bój oraz rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

W tym roku spotkanie rozpoczęło się 
od występu młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej w Ciepielowie. Uczniowie zapre-
zentowali program artystyczny na 100-
-lecie niepodległości. Recytowane przez 
nich wiersze patriotyczne były przeplecio-
ne opowieściami z kart historii naszej oj-
czyzny. Wielu wzruszeń dostarczyły utwo-
ry muzyczne wykonane przez uczennice 
i szkolny chór. W wierszach i pieśniach 
patriotycznych młodzież podkreśliła nie-
łatwą drogę naszego narodu do wolności 
oraz oddała hołd i szacunek tym, którzy 
oddali swe życie za ojczyznę. Nie zabrakło 
też wymownych słów na temat bohater-
stwa i tragicznej śmierci żołnierzy 74 Gór-
nośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Na 
zakończenie występu szkolny chór zaśpie-
wał wymowną i chwytającą za serce pieśń 
„Niepodległość”. Następnie uczniowie 
rozdali obecnym białe i czerwone balony, 
które w symbolicznym geście zostały wy-
puszczone w powietrze. W patriotycznych 
uroczystościach wzięła również udział 
drużyna harcerska ze Szkoły Podstawowej 
w Ciepielowie. Jej członkowie uroczyście 
prezentowali się w szarych mundurach. 
Harcerze wraz z zespołem ludowym 
z Wielgiego pięknie odśpiewali nasz pol-
ski hymn.

Następnym punktem uroczystości był 
Apel Poległych, który przeprowadził druh 
Kazimierz Niedziela. Zgromadzeni w wiel-
kim skupieniu i z szacunkiem wypowiada-
li słowa: „Cześć ich pamięci!”. Echo niosło 
daleko ich treść. W dalszej części uroczy-
stości uczestnicy wysłuchali mszy świętej 
zakończonej odśpiewaniem przez zespół 

ludowy z Wielgiego bliską sercu Polaków 
pieśń patriotyczną – „Rotę”. 

Następnie głos zabrał wójt Gminy 
Ciepielów – pan Artur Szewczyk. Serdecz-
nie powitał wszystkich zgromadzonych. 
Kierując do zgromadzonych słowa, pod-
kreślił, że spotykamy się w 79 rocznicę 
najboleśniejszej wojny jaką przeżył nasz 
naród oraz w 100-lecie rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Na 
chwilę zagłębił się w dzieje odzyskania 
niepodległości. Nasze państwo odzyska-
ło wolność, ale na krótko. Przez 20 ko-
lejnych lat Polacy budowali niepodległą, 
patriotyczną, mocną gospodarczo Polskę. 
Niestety, wolność nie jest dana narodo-
wi na zawsze. W 1939 roku znowu dwa 
mocarstwa sięgnęły po naszą ojczyznę. 
W tym miejscu pan wójt przywołał pa-
mięć Żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku 
Piechoty z Lublińca, którzy od 1 września 
1939 roku stanęli do walki, a 8 września 
stoczyli swój ostatni bój w lesie pod Dą-
brową. Włączyli się oni chwalebną nutą 
w walki o niepodległość. Zginęli, abyśmy 
– my – żyjący mogli mówić i myśleć po 
polsku. Po wojnie przyszło kolejne znie-
wolenie i znowu tysiące ludzi musiało 

walczyć o godność i niepodległość. W tym 
miejscu przemówienia zostały przywoła-
ne przykłady walk o wolność w powojen-
nej Polsce. Wiele osób poniosło w nich 
śmierć, było skazanych na katowanie 
i zniewolenie. W 1989 roku znowu uda-
ło się odzyskać wolność. W dalszych sło-
wach zgromadzeni usłyszeli, że musimy ją 
pielęgnować w duchu solidarności. Nasz 
naród powstał z morza krwi, milionów łez 
i ludzkiego cierpienia. My – współcześni 
– musimy zrobić wszystko, aby do takich 
tragicznych chwil nigdy nie doszło. Na za-
kończenie przemówienia pan wójt oddał 
część pamięci bohaterów walk o niepod-
ległość Polski, w tym żołnierzy spod Dą-
browy. Podkreślił również, że Samorząd 
Gminy Ciepielów otacza opieką miejsca 
pamięci narodowej. W Antoniowie stanął 
nowy pomnik. Pojawiła się kolejna tablica 
na Dąbrowie – poświęcona synowi majo-
ra Józefa Pelca. 

W dalszej części uroczystości pa-
triotycznych zostały wręczone statuetki 
osobom zaangażowanym w krzewienie 
pamięci o żołnierzach 74 Górnośląskiego 
Pułku Piechoty z Lublińca i dbających o to 
szczególne miejsce walki i mordu jeńców. 
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GMINNY PROGRAM DOP ATY DO WYMIANY PIECÓW C.O.

W tym roku wyróżniono nimi: rodzinę 
żołnierza 74 Górnośląskiego Pułku Pie-
choty z Lublińca – Jana Granowskiego, 
panią dyr. Szkoły Podstawowej z Lublińca 
noszącej imię żołnierzy 74 GPP Katarzynę 
Górecką, p. Walentego Janika, p. Edwar-
da Karpe, p. Janinę Brodę, p. Łukasza Ma-
ciejewskiego, delegację patriotyczną ze 
Szczuczek, delegację kombatantów z Ka-
zanowa, p. Jerzego Pelca-Piastowskiego, 
Tadeusza Rybusa. Następnie głos zabrał 
pułkownik Zieliński. Podkreślił chlubną 
tradycję 74 Pułku i zasługi jego dowód-
ców. Wspomniał swoją matkę. Pochylił 
czoło nad elementami ludowości ważny-
mi dla zachowania polskości. Obiecał, że 
dopóki będzie żył, będzie przyjeżdżał na 
Dąbrowę, aby oddać cześć poległym tu 
żołnierzom – największym patriotom.

Jako kolejny zabrał głos gen. Henryk 
Dziudek. W swoim przemówieniu opo-
wiedział o mordach wojennych. Oddał 
w pokorze hołd żołnierzom i ludności 
cywilnej. Pan Walenty Janik zaapelował 
do młodzieży, aby pielęgnowała pamięć 
pokoleń i w przyszłości dała świadectwo 
prawdzie. Pan Marian Berbesz ze Sto-
warzyszenia Rodzina Wojskowa wypo-
wiedział znamienne zdanie: „Dopóki my 
pamiętamy, oni żyć będą. Jeżeli my zapo-
mniemy, mówić będą kamienie”. W tym 
miejscu nastąpiło wręczenie pamiątko-
wych medali.

Na zakończenie uroczystości poszcze-
gólne delegacje złożyły wieńce przy po-
mniku bohaterskich żołnierzy. Zapłonęły 
też symboliczne znicze. Pan Ryszard Wój-

W celu poprawy jakości środowiska 
naturalnego, przez ograniczenie jego 
zanieczyszczenia, na terenie Gminy Cie-
pielów w październiku 2018 roku wpro-
wadziliśmy system dotacyjny ze środków 
budżetu gminy będący wsparciem dla 
mieszkańców podejmujących działania 
proekologiczne służące ochronie powie-
trza. Na ten cel w budżecie gminy w 2019 

roku przeznaczyliśmy kwotę 200 tysięcy 
złotych, która w całości pokryje wszyst-
kie wnioski złożone przez mieszkańców 
gminy. Na wymianę starego piec na eko-
logiczny można uzyskać 5, a nawet 10 ty-
sięcy złotych.

Program obowiązywać będzie w la-
tach 2018–2025, kolejny nabór już w paź-
dzierniku.

cik ze Szczuczek nad grobem żołnierzy 
wypowiedział słowa wiersza swojego au-
torstwa: „Polegli i Pomordowani Żołnierze 
Wojska Polskiego przez Niemców na Tej 
Ziemi Ojczystej pod Dąbrową. Czy Wy Nas 
z Niebios Widzicie?, Czy Wy Nas Słyszy-
cie?. To Właśnie My, w Dniu Dzisiejszym, 
w Tak licznym Gronie Przybyliśmy na To 
Tragiczne Miejsce w 79 Rocznicę. Z Pochy-
lonymi Głowami nad Waszymi Mogiłami, 
z Myślami o Was, w Zadumie, z Bólem Ser-
ca i Łzami w Oczach, Hołd Pamięci Wam 
Składamy. Za Wasze Cierpienia, za Wasze 
Męki, za Odebrane Wam Życie w Obronie 
Ojczyzny, Zapalamy Znicze Ku Waszej Pa-
mięci. Kwiaty biało – czerwone, Które Wam 
Składamy są Patriotycznym Dowodem, że 
My Polacy o Was Pamiętamy. Dopóki Żyć 

Będziemy, Zawsze o Was Pamiętać Bę-
dziemy. A Wśród Tych Szumiących Drzew, 
które Wyrosły na Waszej Krwi i Nucą Wam 
Słowa: Śpij Kolego, Śpij, niech Ci Się Polska 
w Grobie Śni – Spoczywajcie w Wiecznej 
Ciszy”. Następnie na trąbce pan mjr. Ry-
szard Kuśnierz wykonał utwór „Cisza”.

Na zakończenie uroczystości, wójt po-
dziękował wszystkim serdecznie za przy-
bycie i uszanowanie pamięci tych, którzy 
przyczynili się do odzyskania niepodle-
głości przez naszą ojczyznę. Spotkanie na 
Dąbrowie stało się dla przybyłych kolejną, 
wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. 
Przypomniało o tym, jak ważna jest nie-
podległość dla każdego narodu i ile trzeba 
było poświęcenia, łez i przelanej krwi, aby 
moc żyć w wolnym kraju.
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SPRZ T DLA OSP Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWO CI 
W ramach podpisanej w Ministerstwie 

Sprawiedliwości umowy przez wójta gmi-
ny, nasze jednostki OSP: Ciepielów, Bąko-
wa, Łaziska Antoniów i Bielany otrzymały 
sprzęt za kwotę 35 tysięcy złotych. Stra-
żakom przekazano sprzęt ratującego zdro-
wie i życie ludzkie, w skład którego weszły 
między innymi: zestawy ratownictwa me-
dycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, 
defibrylator, sprzęt do oznakowania te-
renu akcji ratowniczej, przenośny zestaw 
oświetleniowy, agregaty prądotwórcze, 
pilarki do drzewa, latarki akumulatorowe 
oraz wysokociśnieniowe poduszki pneu-

matyczne wraz z niezbędnym osprzętem 
dla ratownictwa drogowego. W uroczy-
stym przekazaniu sprzętu pożarniczego 
udział wzięli: wójt gminy Ciepielów Artur 
Szewczyk, brygadier Łukasz Maciejewski 

z PSP w Lipsku oraz kierowcy, naczelnicy 
i prezesi jednostek OSP z gminy Ciepie-
lów. Zadanie było realizowane w 99% ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości oraz 
w 1% ze środków budżetu gminy. 

SPOTKANIE Z PANI  POSE  ANN  KWIECIE
W niedzielne popołudnie 7 kwietnia 

2019 r. odbyło się spotkanie z panią poseł 
na Sejm RP Anną Kwiecień. 

Startująca w wyborach do Europar-
lamentu, pani poseł przedstawiła miesz-
kańcom gminy informacje na temat pracy 
rządu, szczegółowo przedstawiła nowy 

program premiera Morawieckiego. Pod-
czas spotkania udzieliła odpowiedzi na 
zadawane pytania. 

Spotkanie przebiegało w miłej ro-
dzinnej atmosferze, mamy nadzieję, że 
takich spotkań będzie więcej. 

I TURNIEJ PI KI SIATKOWEJ ZWI ZKU GMIN NAD I ANK
Pierwszy turniej piłki siatkowej dziew-

cząt Związku Gmin nad Iłżanką przeszedł 
do historii. W Ciepielowie na dwóch sa-
lach gimnastycznych łącznie rywalizowało 
ze sobą pięć drużyn z gmin tworzących 
Związek Gmin nad Iłżanką. Pierwsze miej-

sce w rozgrywkach zdobyła drużyna z Iłży, 
drugie jak na gościnnych gospodarzy 
przystało Ciepielów, trzecie miejsce Chot-
cza, czwarte drużyna z Kazanowa i piąte 
dziewczęta z Mirowa. Na zakończenie 
rywalizacji uczestniczki turnieju otrzy-

mały z rąk organizatorów (nasza gmina 
jest członkiem Związku gmin nad Iłżanką) 
puchary i pamiątkowe zestawy dla każde-
go uczestnika w formie plecaka, koszulki 
i czapeczki z logiem Związku Gmin nad 
Iłżanką.



15

Nasza Gmina – nr 78/79

PRZYJ CIE URODZINOWE WOLNEJ POLSKI 
Największym wydarzeń gminnych ob-

chodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości była przyjęcie urodzenio-
we Wolnej Polski w szkole podstawowej 
w Ciepielowie. W uroczystości udział 
wzięli między innymi Marszałek Senatu 
RP pan Adama Bielan, pani Anna Kwiecień 
Poseł na Sejm RP, pani Aurelia Michałow-
ska Mazowiecki Kurator Oświaty w War-
szawie, pan Krzysztof Murawski Kierownik 
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ra-
domiu, pan Pułkownik Zbigniew Zieliński, 
młodszy inspektora Wojciech Brandt Ko-
mendant Powiatowy Policji w Lipsku, bry-
gadiera Łukasz Maciejewski z Państwowej 
Straży Pożarnej w Lipsku, pani Halina Pyr-
ka Kierownik KRUS w Lipsku, pani Renata 
Stępień-Choroś z Nadleśnictwa w Zwole-
niu, ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński, 
radni i sołtysi gminy Ciepielów na czele 
z panem Przewodniczącym Rady Gminy 
Waldemarem Czaplą, dyrektorzy i kierow-
nicy placówek oświatowych oraz jedno-
stek organizacyjnych gminy, pracownicy 
Urzędu Gminy, nauczyciele oraz nauczy-
ciele emeryci, mieszkańcy gminy, rodzice 
i uczniowie.

Po przywitaniu gości przez wójta gmi-
ny, pani dyrektor Małgorzata Rusinowska 
zaprosiła wszystkich na spektakl przy-
gotowany przez uczniów szkoły podsta-
wowej. Piękne, wzruszające, wręcz wy-
ciskające łzy przedstawienie wywarło na 
wszystkich zebranych ogromne wrażenie. 
Po każdym występie nie milkły entuzja-
styczne brawa Prawdziwa uczta duchowa 
na 100-lecia odzyskania Niepodległości. 
Wokalistki Emilia Kaca, Izabela Górska, 
Natalia Korczak oraz Patrycja Fabiszew-
ska zaprezentowały się na co najmniej 
jak w finale Voice of Poland – podkreślała 
w swojej wypowiedzi, nie kryjąc swoje-
go zachwytu pani Anna Kwiecień Poseł 
na Sejm RP. Pan Adam Bielan Marszałek 
Senatu był po prostu oczarowany, obie-
cując, że będzie u nas częstszym gościem, 
bo do takiej gminy, do takich wspaniałych 
i utalentowanych dzieci warto przyjeż-
dżać. Na zakończenie spektaklu, młodsi 
uczniowie zaprezentowali niesamowity 
taniec z flagami. Owacjom nie było końca. 
Wszyscy bez wyjątku ocenili występ jako 

coś niesamowitego i wcześniej 
niespotykanego. Brawo, brawo, 
brawo…

Uroczyste przyjęcie urodze-
niowo-odrodzeniowe Wolnej 
Polski odbyło się pod zaszczyt-
nym honorowym patronatem, 
niezwykłego przyjaciela na-
szej szkoły, naszej gminy – pani 
Aurelii Michałowskiej Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty 
w Warszawie. W podziękowaniu 
za życzliwość za dotychczasową wspania-
łą współpracę i za troskę jaką Pani Kura-
tor obejmuje placówki oświatowe naszej 
gminy, wójt gminy, dyrekcja, nauczyciele, 
rodzice i uczniowie złożyli pani Kurator 
wyrazy szczególnego podziękowania. Pani 
Kurator podziękowała za wspaniałe przy-
jęcie urodzinowo odrodzeniowe Wolnej 
Polski. Jako Mazowiecki Kurator biorę 
udział w wielu akademiach i spotkaniach 
na cześć 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości, ale takiego przedstawienia, takiego 
wspaniałego spektaklu jeszcze nie widzia-
łam. Było po prostu cudownie, Wolna Pol-
ska może być dumna z takiej patriotycznej 
młodzieży, z takiej patriotycznej szkoły, 

z takiej patriotycznej gminy. Jestem bar-
dzo częstym gościem zarówno w gminie 
jak i w szkole podstawowej. Bo zarówno 
pan wójt z całym samorządem, który jest 
najlepszym przykładem dbałości o oświa-
tę, o dzieci i uczniów, jak i szkoła podsta-
wowa, w której na tak wysokim poziomie 
kształci się dzieci, zasługuje na szczególne 
uznanie. Dziękuję Wam wszystkim za to, że 
mogłam być maleńką częścią tego wspa-
niałego wydarzenia na 100-lecie Odzyska-
nia Niepodległości – powiedziała podczas 
swojego wystąpienia pani Aurelia Micha-
łowska Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Po zakończeniu uroczystości, pan Adam 
Bielan Marszałek Senatu RP, pani Anna 
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OBWODNICA CIEPIELOWA
W Warszawie odbyło się kolejne spot-

kanie wójta gminy z dyrektorem i pracow-
nikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

wych i Autostrad w Warszawie 
w sprawie przebudowy drogi 
krajowej. Dzięki podjętym stara-
niom, pomimo wcześniejszych 
prac związanych z projektowa-
niem przebudowy drogi krajo-
wej przez centrum Ciepielowa, 
GDDKiA obecnie wykonuje tyl-
ko i wyłącznie prace związane 
z projektowaniem obwodnicy 
Ciepielowa. Prace projektowe 
obwodnicy zostaną ukończone 

na przełomie lipca i sierpnia, 
następnie sporządzony zostanie 
raport o oddziaływaniu drogi na 
środowisko, w jego konsekwen-
cji wójt gminy Ciepielów wyda 
decyzję o środowiskowych
 uwarunkowaniach. Zakończenie 
całości prac związanych z pro-
jektem obwodnicy i uzyskaniem 
niezbędnych do budowy decyzji 
planowane jest na koniec 2019 
roku. 

Kwiecień Poseł na Sejm RP, pułkownik Zbi-
gniew Zieliński, pan Krzysztof Murawski 
Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódz-
kiego w Radomiu oraz wójt gminy Artur 
Szewczyk oraz dyrektor ZSP w Ciepielowie 
Małgorzata Rusinowska, dokonali uroczy-
stego odsłonięcia tablicy pamiątkowej na 
100-lecie Odzyskania Niepodległości. Bieg 
uliczny „Zawsze Niepodległa Polska” był 
drugim elementem uroczystości patrio-
tycznych w ramach przyjęcia urodzinowo 
odrodzeniowego Wolnej Polski na 100-le-
cie Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Były profesjonalne numery startowe, 
biało czerwone stroje sportowe, medale 

dla każdego spośród 120 uczestników 
biegu oraz asysta policji i straży pożarnej. 
Bieg o symbolicznej długości 1011 metrów 
poprowadzony był przez ciepielowskie uli-
ce wzdłuż parku. Jak na patriotyczny bieg 
przystało, zamiast sygnału startowego 
zawyły dla Niepodległej syreny, a uczest-
nicy biegu puścili w niebo 200 biało czer-
wonych balonów. W biegu udział wzięli 
uczniowie szkoły podstawowej w Ciepie-
lowie, nauczyciele, rodzice, wójt gminy 
Ciepielów Artur Szewczyk oraz patron ho-
norowy uroczystości patriotycznych pani 
Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator 
Oświaty.

Ostatnim punktem obchodów 100-
-lecia Odzyskania Niepodległości w dniu 
5 października 2018 roku było ślubowa-
nie pierwszoklasistów. Pasowanie na ucz-
niów szkoły podstawowej dokonała pani 
Aurelia Michałowska Mazowiecki Kura-
tor Oświaty w asyście pani dyrektor ZSP 
w Ciepielowie Małgorzaty Rusinowskiej. 
Był tort, upominki od samorządu uczniow-
skiego i rodziców, no i oczywiście, co jest 
od czternastu lat tradycją w naszej gminie 
misie od wójta Artura Szewczyka dla roz-
poczynających naukę w naszych szkołach. 
Warto uczyć się w naszej gminie, bo w na-
szej gminie dzieci są najważniejsze.
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ODS ONI CIE POMNIKA W ANTONIOWIE
W ramach gminnych obchodów 100-

-lecia niepodległości odbyła się uroczy-
stość odsłonięcia pomnika żołnierzy kam-
panii wrześniowej 1939 roku. Z inicjatywy 
księdza proboszcza Leszka Domagały oraz 
pana radnego Rady Gminy w Ciepielowie 
Henryka Ostrowskiego, samorząd gminy 
sfinansował wszystkie prace związane 
z modernizacją grobu żołnierzy na cmen-
tarzu w Antoniowie. Uroczystość odsłonię-
cia pomnika odbyła się w dniu 2 września 
2018 roku. W intencji poległych żołnierzy 
odprawiona została Msza Św., następnie 
na cmentarzu w Antoniowie, dokonano 
aktu odsłonięcia pomnika.

Wójt gminy zwrócił się do zebranych: 
„Szanowni Państwo, zadaniem każdego 
samorządu, także samorządu Gminy Cie-
pielów, który mam ogromny zaszczyt jako 
wójt gminy Ciepielów reprezentować, jest 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb miesz-
kańców. Ale zaspokajając najważniejsze 
dla mieszkańców potrzeby, bardzo waż-
nym zadaniem samorządu jest dbanie 
o pamięć. Dbanie o historię i to nie tylko 
historię w sensie globalnym, ale przede 
wszystkim o historię, której piętno od-
cisnęło się bezpośrednio na naszej ziemi. 
Musi pamiętać o tych, którzy nie wahali 
się złożyć ofiary ze swego życia w imię Oj-
czyzny, na zawsze okryli oni chwałą siebie 
i miejsce swej śmierci. A żołnierze skryci 
w mogile nad, którą się dzisiaj pochyla-
my, zginęli właśnie na naszej ziemi, po-
dejmując walkę z hitlerowskim najeźdźcą 
w pierwszych dniach września 1939 roku. 
Od wielu lat na uroczystościach patrio-
tycznych powtarzam słowa Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, że „Naród który nie 

szanuje swej przeszłości nie zasługuje na 
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa 
do przyszłości” Dlatego też podejmuje-
my i z sukcesem realizujemy działania dla 
szacunku naszej przeszłości. Szanowni 
Państwo, Ci, którzy się boją, umierają co-
dziennie. Ci, którzy się nie boją, umierają 
tylko raz”. Tak właśnie było z żołnierzami, 
których prochy spoczywają na cmentarzu 
w Antoniowie. Nie ulękli się stanęli do 
walki, zginęli broniąc Naszej Ojczyzny, bro-
niąc nas mieszkańców gminy Ciepielów. 
Jak wszyscy dzisiaj pójdziemy do swoich 
domów przypomnijmy sobie słowa: „Ci, 
którzy się boją, umierają codziennie. Ci, 
którzy się nie boją, umierają tylko raz”. 
Jak my dzisiaj w 2018 roku zachowaliby-
śmy się gdyby na Polskę napadł wróg, czy 
będziemy się bali, codziennie umierając, 
czy staniem w obronie Rzeczypospolitej 
aby za nią umrzeć bez strachu. Czy słowo 
Ojczyzna to tylko nic nie znaczące hasło, 
slogan, czy też dobro najwyższe. Jakże 
codziennie w życiu się boimy, umierając 
tym samym co dnia. Czy w razie potrzeby 
jesteśmy w stanie stanąć w obronie Pol-
ski?, na to pytanie odpowiedzmy sobie 
sami. Żołnierze nad których mogiłą dzi-
siaj stoimy, nie ulękli się bronili Ojczyzny, 
abyśmy dzisiaj w 2018 roku mogli myśleć 
i mówić po Polsku. Za to właśnie nale-
ży im się ogromny szacunek, to dla nich 
wznieśliśmy ten pomnik. Chwała i cześć 
bohaterom! W tym miejscu, chciałbym 
złożyć serdeczne podziękowanie, tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do wybu-
dowania nowego pomnika. W pierwszej 
kolejności dziękuję radnym Rady Gminy 
w Ciepielowie, że zgodzili się na wydat-

kowanie prawie 16 tysięcy złotych na 
budowę pomnika. Dziękuję księdzu Lesz-
kowi Domagale za opracowanie koncepcji 
pomnika i za zaangażowanie w budowę. 
Panu Grzegorzowi Drożdżowi za wyko-
nanie prac i wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do tego, abyśmy dzisiaj w roku 
100-lecia odzyskania niepodległości mogli 
dzisiaj się spotkać na tej jakże przepięk-
nej i pouczającej uroczystości. Szanowni 
Państwo, jak wrócimy do naszych domów 
pamiętajmy, Nasza ukochana Polska, Kraj, 
w którym mieszkamy powstał z łez milio-
nów Polaków. Powinniśmy więc z całych 
sił, za wszelką cenę dążyć do dialogu, aby 
do tak okrutnych chwil, jak te z września 
1939 roku, nigdy już nie doszło. Chwała 
i cześć bohaterom!

OSTATNIE PO EGNANIE KOMENDANTA 
Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 

51 lat odszedł od nas śp. asp. szt. Roman 
Mordak, Kierownik Posterunku Policji 
w Ciepielowie. Swoją pracę w Policji roz-
począł w 1994 roku. Doceniany za swą 
służbę, dwukrotnie wybierany dzielnico-
wym roku w powiecie lipskim. Od lutego 
2018 roku objął kierownictwo Posterunku 
Policji w Ciepielowie.

Śp. Roman Mordak był nie tylko sze-
fem Posterunku Policji w Ciepielowie, był 
także naszym samorządowcem, radnym 
Rady Gminy Ciepielów ostatniej kaden-
cji. W Radzie Gminy w latach 2014–2018 
pełnił odpowiedzialną funkcję Przewodni-
czącego najważniejszej Komisji Rady Gmi-
ny – Komisji Budżetu. 

W samorządowej pracy na rzecz roz-
woju naszej gminy dał się poznać jako 

człowiek wielkiego kompromisu. Zawsze 
uśmiechnięty, skory do pomocy, niezwy-
kle wrażliwy na krzywdę ludzką. Dzię-
ki jego zaangażowaniu i umiejętności 
współpracy w Radzie Gminy, tylko w ciągu 
jednej kadencji doprowadził do realizacji 
wszystkich dróg w swoim okręgu wybor-
czym, tj. w rodzinnym Ciepielowie Kolonii 
i w sąsiednim Kawęczynie.

W czasie swoje samorządowej mi-
sji dodatkowo udzielał się w pracy spo-
łecznej jako członek Gminnej Komisji do 
Spraw Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Zawsze można było na nim 
polegać. 

Drogi kolego, zawsze pozostaniesz 
w naszej pamięci, w naszych myślach, 
w naszych sercach – wójt i radni Rady 
Gminy w Ciepielowie.
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WIELKIE CZYTANIE Z MAZOWIECKIM KURATOREM O WIATY 

BUD ET I GMINNE INWESTYCJE 2019

Czytam, czytam, czytam… bo czytanie 
to mądra rzecz! A nie ma to jak czytać 
z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Pani 
Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator 
Oświaty kolejny już raz odwiedziła naszą 
gminę, aby zachęcić najmłodszych ucz-
niów szkół podstawowych i dzieci z przed-
szkola do czytania książek. Na pamiątkę 
każdy nasz uczeń i przedszkolak został ob-
darowany książką, którą – jak dzieci obie-
cały – będą czytać wspólnie z rodzicami… 
bo czytanie to naprawdę mądra rzecz.

Na piątej sesji nowej kadencji, 
w dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Gmi-
ny uchwaliła budżet gminy na 2019 rok. 
Uchwalony budżet jest kontynuacją za-
dań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 
2018 i określonej polityki budżetowej 
w zakresie realizacji inwestycji prospo-
łecznych. Od uchwalenia budżetu w trak-
cie jego realizacji, wprowadzono już kilka 
zmian. Obecnie dochody budżetu gminy 
to kwota: 24 188 468,00 zł, zaś wydatki 
budżetu gminy to kwota 23 897 103,00 zł. 
Zachowana jest równowaga budżetowa, 
na wydatki przeznaczamy mniej środków 
niż posiadamy. Największe wydatki w na-
szym budżecie przeznaczone są na po-
moc społeczną (8 142 100,00 zł). Drugie 
miejsce wśród wydatków zajmuje oświa-
ta (7 623 592,00 zł) Trzecimi wydatkami 
w budżecie na 2018 roku są wydatki na 
infrastrukturę wodociągowo-sanitacyj-
ną (2 821 261,00 zł). Na realizację zadań 
inwestycyjnych przeznaczyliśmy kwotę 
2 593 624,00 zł.

Jak widać nie sprawdziły się przepo-
wiednie opozycji o złym stanie finansów 

gminnych. Plotki rozsiewane w kampa-
nii wyborczej o tym, że nasza gmina jest 
tak zadłużona, że po wyborach na nic nie 
starczy były po prostu wyborczym kłam-
stwem. Finanse gminy mają się dobrze, 
a kwota przeznaczona na realizację tego-
rocznych inwestycji plasuje Gminę Cie-
pielów wśród najlepszych gmin wiejskich 
naszego regionu.

Wśród tegorocznych inwestycji znala-
zły się między innymi:
1) Budowa indywidualnych przydomo-

wych oczyszczalni ścieków – na bu-
dowę prawie 250 indywidualnych 
oczyszczalni ścieków przeznaczamy 
największą część budżetu. Całość za-
dania to kwota 3 240 000,00 zł (trzy 
miliony dwieście czterdzieści tysięcy 
złotych). W tegorocznym budżecie na 
dokończenie i rozliczenie inwestycji 
realizowanej w cyklu dwuletnim prze-
znaczyliśmy 1 940 000,00 zł. Inwesty-
cja została już ukończona, trwają pra-
ce związane z odbiorem i rozliczeniem 
prac.

2) Opracowanie projektu technicznego 
remizy OSP w Bąkowej wraz z zago-
spodarowaniem terenu. Na to zadanie 
wstępnie zarezerwowano kwotę 50 ty-
sięcy złotych. Kwota ta może ulec zmia-
nie po wyborze firmy projektującej.

3) Wymiana stolarki okiennej w szkole 
podstawowej w Bakowej – 50 000,00 zł.

4) Dofinansowanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła w mieszkalnych budyn-
kach jednorodzinnych na obszarze 
gminy Ciepielów – 200 000,00 zł. Za-

danie to realizujemy w ramach złożo-
nych w październiku 2018 roku wnio-
sków na ogłoszony przez Urząd Gminy 
Program wymiany pieców.

5) Instalacje fotowoltaiczne – 
50 000,00 zł. Środki przeznaczone są 
na obsługę programu Odnawialnych 
Źródeł Energii, na który wraz z gmi-
nami Rzeczniów i Solec nad Wisłą po-
zyskaliśmy rekordowe dofinasowanie 
ponad 8,64 miliona złotych.

6) Zakup zestawu sportowo-rekreacyjne-
go „Spartan” na kompleks sportowy 
w Ciepielowie – 50 000,00 zł. Zestaw 
uzupełni ofertę sportowo rekreacyjną 
naszego kompleksu sportowego.

7) Budowa małej Otwartej Strefy Ak-
tywności w Ciepielowie Kolonii – 
100 000,00 zł.

8) Budowa dużej Otwartej Strefy Aktyw-
ności w Bąkowej – 100 000,00 zł. Oby-
dwie strefy budowane będą w ramach 
dotacji z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki.

9) Opracowanie projektu kotłowni olejo-
wej c.o. w budynku Dziennego Ośrod-
ka Fizjoterapii w Pcinie – 23 000,00 zł.
W drugiej połowie roku w związku 

z ogłaszanymi programami i składanymi 
przez nas wnioskami liczba zadań inwe-
stycyjnych z pewnością się powiększy. 
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W ADYS AW OWCZAREK – BOHATEREM NIEPODLEG EJ
Bardzo ważną częścią gminnych ob-

chodów 100-lecia Niepodległości była 
przepiękna uroczystość zorganizowana 
przez szkołę podstawową w Bąkowej. 
Uroczystości rozpoczęły się od ślubowa-
nia pierwszoklasistów, następnie ucz-
niowie w specjalny spektaklu słowno-
muzycznym przybliżyli 100-letni okres 
Polskiej Niepodległości, ze szczególnym 
akcentem związanym z legendą naszej 
gminy Pułkownikiem Władysławem Ow-

czarkiem ps. „Bula”. Po przepięknej aka-
demii, dokonano otwarcia izby pamięci 
Władysława Owczarka, zasadzono sym-
boliczne dęby oraz wypuszczono w nie-

bo biało-czerwone balony. Bohaterem 
Niepodległej dla nas mieszkańców gminy 
jest Władysław Owczarek. Człowiek, dla 
którego słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, były 
prawdziwą świętością. Człowiek, który 
przez całe swoje życie walczył i budował 
Niepodległą Polskę. Prawdziwy bohater 
Niepodległej Polski.

Pułkownik Władysław Owczarek ps. 
„Bula”. Działacz ruchu ludowego, par-
tyzant, moralista. Członek, Organizacji 
Związku Żołnierzy BCH, Związku Sybi-
raków, Związku Emerytów i Rencistów, 
Związku Kombatantów RP i byłych Więź-
niów Politycznych. W okresie między-
wojennym działacz młodzieżowy „Wici”. 
W 1938 roku wstąpił ochotniczo do Ma-

rynarki Wojennej w Pińsku, gdzie na 
wodach Prypeci, pod granicą sowiecką 
pełnił na „Sierpniku” funkcję flagowego 
radiotelegrafisty. Po kapitulacji Polski zo-
stał wywieziony do obozu w Asintrofie 
pod Smoleńskiem, następnie przekazany 
Niemcom. Ucieczka z pędzącego pociągu 
doprowadziła go z powrotem w rodzinne 
strony. W latach okupacji wojennej wy-
chowawca chłopskich partyzantów. Jeden 
z organizatorów oddziału partyzanckiego 
„Ośka”, który wszedł w skład Batalionów 
Chłopskich. Współautor 12 przykazań 
partyzanta Batalionów Chłopskich. W cza-
sie walk partyzanckich z niemieckim oku-
pantem czynny uczestnik akcji zbrojnych. 
Ostatni dowódca Batalionów Chłopskich.

NOWA PI TKA
W piątek 29 marca 2019 roku przed 

Urzędem Gminy w Ciepielowie odbyło się 
spotkanie informacyjne rządowego pro-
gramu Nowa Piątka. Spotkanie z miesz-
kańcami gminy prowadził pan Paweł 
Sagan oraz pan Krzysztof Murawski z de-
legatury Urzędu Wojewódzkiego w Rado-
miu. W skierowanych do zgromadzonych 
mieszkańców słowach przedstawiciele 
Wojewody omówili 5 filarów programo-
wych „Nowej Piątki”, wśród których znaj-
dują się: rozszerzenie programu Rodzina 
500+ poprzez przyznanie świadczenia od 
pierwszego dziecka, zwolnienie z podatku 
PIT dla młodzieży do 26 roku życia, ob-
niżenie o 1 punkt procentowy podatku 
wszystkim pracującym, „13” emerytura 
dla osób starszych oraz odbudowa lokal-
nych połączeń autobusowych. Podczas 
spotkania mieszkańcy mogli skorzystać 
z możliwości zadawania pytań dotyczą-
cych realizacji programu „Nowa Piątka”, 
otrzymali także materiały promocyjne 
dotyczące programu. Wizyta była rów-

nież okazją do rozmowy pana Krzysztofa 
Murawskiego pełniącego funkcję Kierow-
nika Delegatury Urzędu Wojewódzkiego 
w Radomiu z władzami gminy Ciepielów 
na temat bieżącej działalności naszego sa-
morządu oraz zrealizowanych w poprzed-
niej kadencji inwestycji. Oprócz spotkania 
przed Urzędem Gminy, rozmowy o no-
wym programie rządowym prowadzone 
były przed nowym ośrodkiem zdrowia. 

GMINNY PROGRAM OSP
Pierwszym długookresowym progra-

mem uchwalonym przez Radę Gminy 
w obecnej kadencji jest program 
rozwoju jednostek OSP. Rozłożo-
ny na pięć najbliższych lat pro-
gram zakłada modernizację i bu-
dowę remiz, zakup samochodów 
pożarniczych i sprzętu pożarni-
czego. Określono priorytety na 
dwa najbliższe lata, są to budo-

wa nowej remizy dla OSP Bąkowa i zakup 
samochodu pożarniczego dla OSP Łaziska. 
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ZROZUMIE  NIEPODLEG
Pięknym punktem gminnych obcho-

dów odzyskania przez Polskę niepod-
ległości był koncert z cyklu „Zrozumieć 
Niepodległą”, który odbył się w kościele 
w Ciepielowie. Koncert współfinasowa-
ny ze środków budżetu Gminy Ciepielów, 
był poświęcony upamiętnieniu rodzin po-
mordowanych przez Niemców za pomoc 
Żydom w czasie drugiej wojny światowej. 
Koncert nosił tytuł „Wierni Niepodległej 
pod okupacją niemiecką. Pamięci rodziny 
Kowalskich w Ciepielowie”. Tragiczne hi-
storie przypomniała Anna Seniuk znana 
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. 
Przypomniała dramatyczne wydarzenia 
z 6 grudnia 1942 roku, kiedy to niemiec-
cy żandarmi z miejscowego posterunku 
żywcem spalili pięć rodzin z Ciepielowa 
Starego i Rekówki. Większość ofiar stano-

wiły dzieci w wieku od niespełna roku do 
18 lat. Ważną część wspomnień stanowiła 
oprawa muzyczna, o którą zadbał Robert 
Grudzień muzyk, kompozytor i autor pro-
jektu, który grał na organach. Wystąpiła 
też sopranistka, Anna Zagdańska oraz 
Chór Vlodaviensis pod dyrekcją Marcina 
Obuchowicza, a także uczniowie Zespołu 
Szkół w Ciepielowie. Towarzyszącą kon-
certowi uroczystą mszę świętą i koncert 
uświetniły poczty sztandarowe szkół, stra-
ży pożarnych oraz prezentacje członków 
grupy rekonstrukcji historycznej „Starosty 
Radomskiego Mikołaja Gniewosza”, któ-
rzy przybyli w strojach staropolskich.

– Dziękuję wszystkim, którzy włą-
czyli się w przygotowanie uroczystości, 
a w szczególności księdzu Stanisławowi 
Sławińskiemu proboszczowi parafii Pod-
wyższenia Krzyża Świętego oraz wójtowi 

gminy Ciepielów Arturowi Szewczykowi 
– podkreślał po koncercie pan Robert 
Grudzień.

Pani poseł Anna Kwiecień podczas 
uroczystości odczytała list gratulacyjny 
dla organizatorów, adresowany do Ro-
berta Grudnia przesłany przez Jarosława 
Kaczyńskiego prezesa PiS, w którym uro-
czystości w Ciepielowie nazwał „piękną 
inicjatywą honorującą Bohaterów, którzy 
nie ulękli się zła niesionego przez oku-
panta i spełnili chrześcijański obowiązek, 
w imię którego poświęcili swoje życie. – 
Jeszcze raz dziękując za zaproszenie, życzę 
Panu kolejnych sukcesów artystycznych 
a także tego by Pański projekt „Zrozumieć 
Niepodległą” u jednych naszych Rodaków 
umocnił świadomość historyczną a u tych, 
którzy jej nie mają, rozbudził uczucia pa-
triotyczne” – napisał Jarosław Kaczyński.

NAJLEPSZE P CZKI I FAWORKI TYLKO W CIEPIELOWIE
Najlepsze pączki i faworki tylko w Cie-

pielowie. Już tradycyjnie w szkole pod-
stawowej w Ciepielowie odbyła się uro-
czystość dnia babci i dziadka połączona 
z tłustym czwartkiem. Uczniowie klas 1–3, 
pod opieką wychowawców zaprezentowa-
li program słowno-muzyczno-taneczny dla 
zaproszonych na uroczystość babci i dziad-
ków. Na zaproszenie pani dyrektor Mał-
gorzaty Rusinowskiej i pana wójta Artura 
Szewczyka na uroczystości przybyli między 
innymi: pan Andrzej Kosztowniak poseł na 
Sejm RP, pan Dariusz Bąk poseł na Sejm RP, 
pani Małgorzata Piszczek Dyrektor Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Radomiu, Sła-
womir Śmieciuch Starosta Powiatu w Lip-
sku, Halina Pyrka Kierownik KRUS w Lipsku, 
kierownik Posterunku Policji w Ciepielo-
wie Jarosław Markowski, kierownik SPZOZ 
w Ciepielowie Agnieszka Podgórska-Zdyb, 
radni Rady Gminy w Ciepielowie pod 

przewodnictwem Waldemara Czapli, soł-
tysi, mieszkańcy gminy Ciepielów, dzieci, 

rodzice i najwspanialsi opiekunowie na 
świecie babcie i dziadkowie. Z okazji dnia 
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12 października 2019 roku odbyła się 
uroczystość oddania do użytkowania no-
wego gminnego ośrodka zdrowia. W uro-
czystościach wzięli udział między innymi: 
minister Jakuba Kowalskiego – szefa Kan-
celarii Senatu RP, Zbigniew Gołąbek radny 
sejmiku wojewódzkiego, radni Rady Gmi-
ny w Ciepielowie na czele z panem Prze-
wodniczącym Rady Gminy Waldemarem 
Czaplą, sołtysów gminy Ciepielów, człon-
kowie Rady Społecznej SPZOZ w Ciepielo-
wie, pracownicy SPZOZ w Ciepielowie i fi-
zjoterapii w Pcinie, dyrektorzy placówek 
oświatowych oraz uczniowie i nauczycieli 
z PSP w Ciepielowie, którzy przygotowali 
specjalne przedstawienie o historii gmin-
nej opieki zdrowotnej w Ciepielowie. Po 
przywitaniu wszystkich przybyłych na 

babci i dziadka specjalne życzenia złożyli 
nasi posłowie pan Andrzej Kosztowniak 
i pan Dariusz Bąk. Pani Dyrektor Małgo-
rzata Piszczek odczytała list skierowany do 
babć i dziadków od Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty pani Aurelii Michałowskiej. 
Specjalne życzenia od władz powiatowych 
złożył również pan Starosta. Po życzeniach, 
część artystyczna rozpoczęła się od wspa-
niałego tańca z flagami nawiązującego do 
uroczystości niepodległościowych, następ-
nie dzieci recytując wiersze, śpiewając 
piękne piosenki, składały życzenia swoim 

babciom i dziadkom. Ich aktorstwo, zaan-
gażowanie w pełnione role, gestykulacja 
wywarły wiele wzruszeń oraz uśmiech na 
twarzach zebranych na uroczystości babci 
i dziadków. Wiersze, piosenki, nagradzane 
były brawami zgromadzonej w sali gimna-
stycznej publiczności.

Po występach dzieci, pani dyrektor 
Małgorzata Rusinowska podziękował za 
piękne przedstawienie i wszyscy zgodnie 
z tradycją tłustego czwartku skosztowali 
faworków, oponek i pączków, które tylko 
w tłusty czwartek nie mają kalorii.

UROCZYSTO  OTWARCIA NOWEGO O RODKA ZDROWIA

uroczystość, wójt gminy skierował do ze-
branych słowa:

„Szanowni Państwo, spotykamy się dzi-
siaj, aby dokonać symbolicznego otwarcia 
nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie. 
Zanim jednak przetniemy wstęgę, pozwól-
cie Państwo, że powiem kilka słów o na-
szej priorytetowej na tą kadencję inwesty-
cji prozdrowotnej. Kiedy cztery lata temu, 
mieszkańcy gminy Ciepielów powierzyli 
mi funkcję wójta gminy, nie obiecywałem, 
że zbudujemy nowy ośrodek zdrowia. Co 
więcej żaden z obecnych radnych nie skła-
dał takich obietnic. Zawsze obiecuję pod-
jąć działania, aby nasza gmina rozwijała się 
w sposób zrównoważony. I tak działaliśmy 
w tej kadencji, kiedy wybudowaliśmy dro-
gi, nowe przedszkole i szkołę podstawową 
z nową salą gimnastyczną i boiskami, po-

wstał w mojej głowie pomysł, aby w miej-
scu gdzie do tej pory funkcjonował budy-
nek zerówki wybudować ośrodek zdrowia. 
Bo gmina powinna się rozwijać w sposób 
zrównoważony, powinniśmy dążyć w na-
szej pracy do rozwiązywania problemów, 
do spełniania oczekiwań mieszańców 
gminy. Obecna kadencja nosi określenie 
kadencji prospołecznej, dlatego też przy-
stąpiliśmy do realizacji budowy nowego 
ośrodka zdrowia. Nie byłoby to możliwe 
gdyby nie ogromne dofinasowanie, które 
pozyskaliśmy na budowę sali gimnastycz-
nej. 1,3 miliona złotych wpłynęło do bu-
dżetu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
i to właśnie pozwoliło mi zacząć marzyć 
o nowym ośrodku zdrowia. Ten pomysł 
najpierw skonsultowałem z najbliższymi 
pracownikami panem Sekretarzem Marci-
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nem Bieleckim i panem Zastępcą Mariu-
szem Borkiem. Następnie swoją koncepcję 
przedstawiłem Radzie Gminy i ta przyjęła 
mój wniosek z pełną aprobatą. Długo my-
ślałem, czy wykorzystać stary budynek po 
zerówce, czy też dokonać jego wyburze-
nia. Podjąłem decyzję o budowie całko-
wicie nowego budynku od podstaw i to 
zdecydowanie była bardzo dobra decyzja. 
Dzisiaj stoimy w zupełnie nowym miejscu, 
a budynek nowego ośrodka zdrowia wraz 
z zagospodarowaniem jest niewątpliwą 
wizytówką prozdrowotną naszej gminy. 
Całość inwestycji kosztowała 1,3 miliona 
złotych. A budynek to ponad 320 mkw., 
w skład którego wchodzą 24 różnego ro-
dzaju pomieszczenia. 700 mkw. Zagospo-
darowanego terenu, dostosowanego dla 
osób niepełnosprawnych. Ekologiczna 
kotłownia olejowa, sanitariaty, miejsca dla 
dzieci chorych i dzieci zdrowych, recepcja, 
poczekalnia. To wszystko za chwile ukaże 
się Państwu oczom. Szanowni Państwo, 
dzisiaj spełniło się marzenie wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. Marzenie za-
początkowane budową ośrodka zdrowia 
przez śp. wójta Bogdana Czaplę, który to 
na potrzeby opieki zdrowotnej budowa 
budynek przy ul. Lekarskiej, niestety wów-
czas został on przekazany na cele oświa-
towe. Dzisiaj kontynuując te zamierzenia, 
oddajemy do użytku zupełnie nowy budy-
nek. 

Budynek oddany do użytkowania 
w 2018 roku jest naszym wkładem w ob-
chody 100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę. Szanowni Państwo niech 
ten ośrodek zdrowia tętni życiem, nich 
spełni wszytki oczekiwania mieszkańców 
i wierzę, że zmiany który już wprowadzili-
śmy w zakresie zarządzania przyczynią się 
do zadowolenia pacjentów i wszystkich 
mieszkańców gminy”.

Po przemówieniu wójta nastąpił akt 
oficjalnego otwarcia ośrodka zdrowia 
poprzez przecięcie wstęgi, którego do-
konali: minister Jakuba Kowalskiego sze-
fa Kancelarii Senatu RP, przewodniczący 
Rady Gminy w Ciepielowie Waldemara 
Czapla, lekarz Tadeusz Rybus, pielęgniar-
ka Helena Rzepkowska, uczennica szkoły 
podstawowej, przedstawiciele rodziny 
doktora Papuzińskiego i rodziny doktora 
Burakowskiego, wójt Gminy Ciepielów 
Artura Szewczyk, Zbigniew Gołąbek radny 
sejmiku województwa mazowieckiego. 
Następnie wójt gminy zaprosił do odsło-
nięcia tablic pamiątkowych, które zostały 
zainstalowane na elewacji budynku. 

Przystępując do projektowania nowe-
go ośrodka zdrowia, od razu podjąłem de-
cyzję aby na ścianie budynku uhonorować 
długoletnich Kierowników gminnej opieki 
zdrowotnej. Budując przyszłość, naszym 
obowiązkiem jest pamięć o przeszłości. 
Wzorem tablicy na budynku Urzędu Gmi-

ny, gdzie uhonorowaliśmy wieloletniego 
wójta naszej gminy śp. Bogdana Czapli, 
dzisiaj przystąpimy do odsłonięcia trzech 
tablic. Pierwsza to tablic poświęcona pa-
mięci doktora Mariana Papuzińskiego. 
Prekrusora opieki zdrowotnej w Ciepie-
lowie. Człowieka z pasją, społecznika, 
który założył ośrodek zdrowia w Ciepielo-
wie i pracował w nim do 1967 roku. Dru-
ga tablicę ku potomnym poświęciliśmy 
następcy doktora Papuzińskiego panu 
doktorowi Władysławowi Burakowskie-
mu, który pracował i kierował ośrodkiem 
zdrowia od 1968 roku do 2008 roku. 
Obydwaj doktorzy na zawsze zapisali się 
w historii naszej gminy, w historii gminnej 
opieki zdrowotnej. Trzecią tablicę poświę-
cimy na pamiątkę 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości – powiedział wójt gminy, 
zapraszając przedstawicieli rodziny oraz 
zaproszonych gości do odsłonięcia tablic.

Po dokonaniu odsłonięcia tablic, głos 
zabrała żona, śp. pamięci doktora Bu-
rakowskiego: „Szanowny Panie Wójcie. 
W imieniu własnym i moich najbliższych, 
dziękuję Panu i wszystkim pomysłodaw-
com za uhonorowanie pamięci mojego 
męża tą pamiątkową tablicą. Praca i wy-
konywany zawód, były dla męża pasją, 
wielką miłością i priorytetem. Dlatego 
największą nagrodą dla niego jest pozo-
stanie w życzliwej pamięci swoich pacjen-
tów, których miał bardzo wielu. Ta tablica 
to pewnego rodzaju „memento”. Widzę 
w tej chwili, naturalnie oczami wyobraź-
ni, jak mąż uśmiecha się z zażenowaniem, 
obmyśla jakąś sentencję łacińską stosow-
ną do całej sytuacji, ale na pewno jest 
szczęśliwy. Jeszcze raz dziękuję wszyst-
kim”. Słowa podziękowania w imieniu 
rodziny doktora Papuzińskiego przekazała 
wnuczka Kaja Sikorska. 

Następnie wójt gminy zaprosił na wy-
stęp młodzieży, która we wspaniały, wiel-
ce sugestywny sposób zaprezentowała 
historię gminnej opieki zdrowotnej, póź-
niej wszyscy udali się na zwiedzanie nowo 
otwartego budynku ośrodka zdrowia. 
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PAMI CI WICEMARSZA KA WAC AWA D UGOSZA
W ramach gminnych i ogólnopaństwo-

wych obchodów 100-lecia Niepodległości 
w Starych Gardzienicach odbyła się uro-
czystość patriotyczna odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej poświęconej działaczowi 
niepodległościowemu, uczestnikowi walk 
o niepodległość, posłowi czterech kaden-
cji i Wicemarszałkowi Sejmu II RP V kaden-
cji Wacławowi Długoszowi. Uroczystości 
rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele 
parafialnym w Ciepielowie, następnie na 
grobie Wicemarszałka w asyście Straży 
Marszałkowskiej pani poseł Anna Kwie-
cień złożyła winiec. Centralnym punk-
tem wydarzenia było odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej w dawnym domu Wacława 
Długosza w Starych Gardzienicach. 

W uroczystości udział wzięli między in-
nymi: w imieniu Marszałka Sejmu Marka 

Kuchcińskiego pani poseł Anna Kwiecień, 
pan minister Jakub Kowalski szef Kance-
larii Senatu RP, prezes Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego pan Andrzej Kraśnicki, 
Sławomir Szewiński, prof. Piotr Tusiński, 
wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, 
Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielo-
wie Waldemar Czapla, rodzina Długoszów 
oraz wielu znamienitych gości reprezen-
tujących różne środowiska i instytucje 
oraz mieszkańcy gminy Ciepielów.

Po przywitaniu zebranych, osobę Wi-
cemarszałka Wacława Długosza przybliżył 
autor książki o Wicemarszałku „Z Gardzie-
nic na Wiejską” pan prof. Piotr Tusiński. 

Następnie głos zabrali zaproszeni go-
ście. „Obchodzone w tym roku stulecie 
odrodzenia Państwa Polskiego sprawia, 
że towarzyszy nam poczucie uczestni-
ctwa w historycznym łańcuchu pokoleń 
i duma z polskości. Ta doniosła rocznica 
służy niewątpliwie refleksji nad minio-
nymi wydarzeniami. Jest również okazją 
do pogłębiania wiedzy o tym, z jakim 
trudem, odpowiedzialnością i mądrością 
nasi przodkowie budowali własne, nie-
podległe państwo, które dla narodu sta-
nowi wartość najwyższą" – napisał mar-
szałek Sejmu Marek Kuchciński w liście 
do rodziny wicemarszałka i uczestników 
uroczystości, odczytanym przez poseł 
Annę Kwiecień. „Nie tylko miał swój 
wkład w działo odzyskania niepodległości 
przez Polskę, lecz także swym ogromnym 
zaangażowaniem, również na szczeblu lo-
kalnym przyczyniał się do jej umacniania. 
Jego przesłaniem była wytrwała praca na 
rzecz dobra wspólnego narodu" – podkre-
ślił w swoim wystąpieniu pan minister Ja-
kub Kowalski szef Kancelarii Senatu RP. 

W imieniu mieszkańców, wójt gmi-
ny Ciepielów Artur Szewczyk skierował 
do rodziny Wicemarszałka Długosza na-
stępujące słowa: „Szanowni Państwo, 
Droga Rodzino Wicemarszałka Wacława 
Długosza. Z okazji patriotycznej uroczy-
stości odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej Wacławowi Długoszowi 
Wicemarszałkowi Sejmu II RP, działaczo-
wi niepodległościowemu, uczestnikowi 
walk o niepodległość, posłowi czterech 
kadencji, mieszkańcowi Gminy Ciepie-
lów, w imieniu wszystkich mieszkańców 
Gminy Ciepielów, Rady Gminy w Ciepielo-
wie oraz w imieniu własnym, składam na 
ręce Państwa, najbliższej rodziny Wice-
marszałka serdeczne gratulacje i wyrazy 
szacunku. Dzisiejsza uroczystość, pięknie 
wpisująca się w gminne i ogólnopolskie 
obchody 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę, jest upamiętnieniem 
wybitnego polityka, męża stanu, z któ-
rego My mieszkańcy Gminy Ciepielów 
jesteśmy szczególnie dumni. Za zasługi 
Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Dłu-
gosza dla Gminy Ciepielów, za Jego wkład 
dla wielkiej polskiej sprawy, której po-
święcił swoje życie, nigdy nie tracąc wiary 
i nadziei, zawsze umiejąc działać na rzecz 
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Po zakończeniu przemówień, w imieniu 
rodziny Wicemarszałka, pan Wojciech 
Długosz, główny organizator uroczysto-
ści przekazał specjalnie przygotowane 
reprodukcje zdjęć i obrazów związanych 
z życiem Wicemarszałka Długosza. Zdjęcie 
z pobytu w Starych Gardzienicach olim-
pijczyka Janusza Kusocińskiego odebrali 
prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
pan Andrzej Kraśnicki wraz z panem Sła-
womirem Szewiński (mężem Ireny Sze-
wińskiej). 

Pani poseł Anna Kwiecień dla Kancela-
rii Sejmu odebrała portret Wicemarszał-
ka Długosza. Następnie pani poseł Anna 
Kwiecień, pan minister Jakub Kowalski, 
wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, 
Wojciech Długosz i pan Maciej Długosz 
dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej. Tablica została zainstalo-
wana na ścianie domu rodzinnego Dłu-
goszów. Dokonano również uroczystego 
odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy Wice-
marszałka Długosza. Patronat medialny 
nad uroczystością objęła Telewizyjna 
Agencja Informacyjna oraz TVP Historia, 
obszernie relacjonując na ogólnopolskiej 
antenie wydarzenia związane z upamięt-
nieniem jedynego w historii Wicemar-
szałka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
z ziemi radomskiej.
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polskiej wsi i mieszkańców 
Gminy Ciepielów, – decyzją 
Rady Gminy w Ciepielowie 
postanowiono o honoro-
wym nadaniu ulicy biegną-
cej z Ciepielowa do domu 
Wicemarszałka w Starych 
Gardzienicach, nazwą:  Wi-
cemarszałka Sejmu RP 
Wacława Długosza”. Na pa-
miątkę z rąk nestora rodu 
Długoszów pana Wojciecha 
Długosza, wójt gminy otrzy-
mał z prośbą o przekazanie 
do Urzędu Gminy (z dedyka-
cją dla całej Gminy Ciepie-
lów) specjalną kolekcję zdjęć 
Wicemarszałka związanych 
Ciepielowem. Historyczne 
fotografie ozdobiły Urząd 
Gminy w Ciepielowie.

Podczas uroczystości 
w imieniu Wojewody Mazo-
wieckiego Zdzisława Sipiery 
słowa uznania dla osiągnięć 
Wicemarszałka przekazał 
pan Paweł Sagan z radom-
skiej delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego; – „Wacław 
Długosz całe swoje życie 
podporządkował służbie 
Polsce. Miłość do Ojczyzny 
była motywacją jego zaan-
gażowania w działalność 
ugrupowań niepodległoś-
ciowych […]. W II Rzeczypo-
spolitej, aktywnie uczest-
nicząc w życiu politycznym 
[…] poseł i wicemarszałek 
Sejmu, dawał wyraz swojej 
propaństwowej postawie. 
Wierzę, że odsłaniana dziś 
tablica będzie ważnym ele-
mentem dzieła restytucji 
pamięci o Wacławie Dłu-
goszu i jego roli w historii 
Rzeczypospolitej Polskiej”. 


