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Od Wójta Gminy

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy
Gminy Ciepielów,

nowa kadencja, to nowe wyzwania,
które stawiamy przed sobą do realizacji.
Wyzwania te, to oczywiście konsekwentne urzeczywistnienie obietnic wyborczych. Zawsze będę bronił stanowiska, że
nie wolno składać obietnic bez pokrycia,
tak jak niektórzy przed wyborami obiecują, a po wyborach tylko codzienna rzeczywistość, że się nie da, że nie można. To
po co obiecywać? Trzeba dotrzymywać
słowa i każdego dnia dążyć do rozwoju
naszej małej gminne Ojczyzny! Oczywiście nie wszystko zależy od naszego samorządu. Nie mamy bowiem większego
wpływu na budowę dróg powiatowych,
czy też budowę drogi krajowej, bo to nie
są nasze kompetencje. Możemy jednak

zaangażować się w te sprawy i tak pokierować działania, żeby osiągnąć najlepsze
rozwiązanie dla mieszkańców naszej gminy. To jest możliwe tylko wtedy, gdy uda
się wynegocjować partnerskie warunki
współpracy i pozyskać przychylność władz
krajowych.
Dzięki współpracy z powiatem (chociaż nie zawsze łatwej), udało się nam
już wybudować dwie drogi powiatowe,
pierwszą przez Antoniów i drugą, którą
sfinansowaliśmy w 50% do Pcina. Ogromny sukces dzięki pomocy posłom z Prawa
i Sprawiedliwości, w tym między innymi
dzięki pani poseł Annie Kwiecień i ministrowi Markowi Suskiemu, odnieśliśmy
w zakresie ostatecznej decyzji o budowie obwodnicy Ciepielowa. Efektów dobrej współpracy jest dużo więcej. Po raz

pierwszy nad naszą patriotyczna uroczystością w Dąbrowie udało nam się
uzyskać patronat Ministerstwa Obrony
Narodowej. Dzięki współpracy z panem
ministrem Wojciechem Skurkiewiczem,
uroczystości miały piękną oprawę wojskową, a 80 rocznica mordu jeńców
wojennych na długo pozostanie w naszej pamięci. Szanowni Państwo oddając
w Państwa ręce nowy gminny biuletyn
informacyjny, jednocześnie zapraszam do
udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Naszym obowiązkiem ale
i prawem jest oddanie głosu zgodnie ze
swoim przekonaniem i wiedzą. Bez naszego głosu zarówno gmina jak i Polska nie
będzie się dalej tak pięknie rozwijać.
Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

Uroczystości pod Dąbrową: Wojciech Skurkiewicz Wiceminister Obrony Narodowej,
Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów, Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki

BĘDZIE OBWODNICA CIEPIELOWA
Dzięki zaangażowaniu pani poseł
Anny Kwiecień (Prawo i Sprawiedliwość)
odbyło się kolejne spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie dotyczące prac związanych
z obwodnicą Ciepielowa oraz możliwością
budowy chodnika przy drodze krajowej
Ciepielów – Zwoleń. W spotkaniu uczestniczyli pan Jarosław Wąsowski Dyrektor
Oddziału GDDKiA oraz Leszek Sekulski
– Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, pani poseł
Anna Kwiecień oraz wójt gminy Ciepielów
Artur Szewczyk.
Nasz wójt wspólnie z panią poseł zapoznał się z ostatecznymi rozwiązaniami projektowanej obwodnicy. Dwa ronda, pierwsze bezpośrednio po zjeździe z mostu na
Iłżance i drugie bezpośrednio za stacją
paliw oraz ostatecznie przyjęte rozwiązanie skrzyżowania na drodze powiatowej
Ciepielów – Świesielice. Najważniejszą
jednak informacją jest całkowita zmiana
koncepcji w zakresie przebudowy drogi
2

krajowej. Przyjęto ostateczne rozwiązanie o budowie obwodnicy Ciepielowa.
Prace projektowe zostaną zakończone
w ciągu kilku najbliższych tygodni, następnie decyzja środowiskowa i jeżeli wszystko
dobrze pójdzie w marcu przyszłego roku
ogłoszony zostanie przetarg na budowę
obwodnicy, tak aby do końca przyszłego

roku wyłonić wykonawcę, który będzie
realizował inwestycję wraz z całą przebudową drogi Ciepielów – Lipsko.
Dziękujemy pani poseł Annie Kwiecień
za zaangażowanie w sprawy naszej małej
Ojczyzny, dzięki takim ambasadorom jak
pani Anna Kwiecień nie musimy się martwić o dalszy rozwój gminy Ciepielów.

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy: poseł Anna Kwiecień, wójt gminy Artur Szewczyk,
dyrektor GDDKiA Jarosław Wąsowski, Warszawa, sierpień 2019

PROJEKT BUDOWY BASENU SZKOLNEGO
Spełniać marzenia to piękna sprawa,
spełniać obietnice wyborcze to satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Po kilku
tygodniach intensywnych prac w zakresie
wyboru najlepszej koncepcji, wójt gminy
Artur Szewczyk podpisał umowę na projekt basenu do nauki pływania, który powstanie przy szkole podstawowej w Ciepielowie.

Z wizytą w Otmuchowie, na zdjęciu: Sekretarz Miasta
Artur Banasiak, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk,
burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. Poniżej zdjęcia
basenu przy szkole podstawowej w Otmuchowie.

gminy Ciepielów. Przy projektowaniu basenu przyjęliśmy
nowatorskie, ale sprawdzone
rozwiązania. Woda w basenie
będzie uzdatniana solą – nie
ma więc chloru, będzie miała
lekko słonawy smak. Dzięki
temu woda będzie idealna
dla alergików, będzie mieć
właściwości lecznicze. Niecka
basenowa będzie wykonana
w nowoczesnej technologii
kompozytowo-ceramicznej o ekskluzywnym wyglądzie wraz z kolorowym podświetleniem w technologii 3D.
Rozważając wybór koncepcji basenu,
wójt gminy odbył spotkanie z władzami
Otmuchowa, miejscowości w której taki
basen już funkcjonuje. Wizytując basen
przy tamtejszej szkole podstawowej, wójt
utwierdził się w słuszności wybranej koncepcji. Basen w Otmuchowie, przyjęte
rozwiązania techniczne, funkcjonalność,
niskie koszty eksploatacji to piękna i bardzo potrzebna inwestycje dla rozwoju fizycznego uczniów ale i dorosłych.
Przy projektowaniu basenu pomyśleliśmy o kosztach eksploatacji. Na budynku
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szkoły zostanie zainstalowana instalacja
fotowoltaiczna, likwidująca prawie do
zera koszty energii elektrycznej do obsługi basenu. W projekcie przewidziano
część szatniową i sanitarną osobno dla
dziewcząt i chłopców, pomieszczenia dla
ratowników oraz sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Pomyśleliśmy nawet
o miejscu dla dzieci do lat trzech, wyposażając pomieszczenie w specjalne miejsce
do przewijania najmniejszych maluchów.
Ale najważniejszy jest cel naszej gminnej
inwestycji: objęcie wszystkich dzieci obowiązkową nauką pływania w ramach zajęć
szkolnych i przedszkolnych oraz rehabilitacji uczniów i mieszkańców gminy. Nasz cel
– nauczyć wszystkie dzieci pływać.

Podpisanie umowy na projekt basenu szkolnego do nauki
pływania, wójt gminy Artur Szewczyk, projektant basenu
pan Jakub Olszowiec

Projekt basenu, który wykonuje firma
ARCHITECS Jakub Olszowiec, powstanie
do końca bieżącego roku, następnie będziemy się ubiegać o dofinansowanie jego
budowy w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Później jak najszybciej, przystąpimy do
realizacji inwestycji. Będzie to pierwszy
basen na terenie powiatu lipskiego i zwoleńskiego. Basen będzie nowoczesnym
obiektem przystosowanym do nauki pływania dla wszystkich dzieci uczących się
w przedszkolu i szkołach podstawowych
3
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NOWA DROGA DO PCINA

Dwanaście długich lat, ciągłych obietnic bez pokrycia i wreszcie jest. Droga do
Pcina ma już nową nawierzchnię. Wójt
gminy obiecał wspólnie ze startującymi
w ostatnich wyborach radnymi, że zrobią
wszystko, aby zmodernizować stan dróg
powiatowych. Obiecał i dotrzymuje słowa.
To już druga droga powiatowa wybudowana w tym roku na terenie gminy
Ciepielów, ale pierwsza, którą dofinansowaliśmy w wysokości 50% kosztów, tj.
273 109,00 zł. Pierwszą drogą oddaną
już do użytku jest odcinek drogi powiatowej przez Antoniów, wybudowanej bez
zaangażowania środków z budżetu gminy Ciepielów, tak jak bez zaangażowania
środków powiatowych, Gmina Ciepielów
w 100% wybudowała drogę powiatową
w Ciepielowie w kierunku cmentarza.
Nowa powiatowa droga do Pcina kosztuje łącznie (rozstrzygniecie przetargowe)
427 480,35 zł. Wykonawcą inwestycji jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PRD
ze Zwolenia. Dzięki naszemu wsparciu
droga do fizjoterapii w Pcinie, otrzymała
zupełnie nową jakość, którą odczują nie
tylko mieszkańcy Pcina i Ranachowa, ale

także wszyscy pacjenci naszej gminnej
fizjoterapii. Wreszcie zakończą się problemy turbulencji, które były związane
z przejazdem drogą powiatową. W tym
miejscu chcielibyśmy podziękować; za
okazaną przychylność i zrozumienie problemu panu Staroście Powiatu Lipskiego
Sławomirowi Śmieciuchowi, naszemu
radnemu powiatowemu Radosławowi
Drągowi z Pcina za nieustępliwość w swo-

ich działaniach w Radzie Powiatu w Lipsku, radym Rady Gminy w Ciepielowie,
na czele z panem radnym Krzysztofem
Zaborskim z Pcina za wyrażenie zgody na
przekazanie ponad 0,27 miliona złotych
na rzecz budowy drogi. Mamy nadzieję, że współpraca z powiatem w zakresie budowy dróg będzie się dalej dobrze
układać, a kolejną drogę, którą wspólnie
wybudujemy, będzie droga Ciepielów –
Wielgie – Łaziska.
Można, jak widać można coś zrobić
wspólnie, bez przerzucania się winą, bez
szkalowania w listach otwartych. Droga w
Pcinie jest i będzie droga powiatową. To
do powiatu należy jej budowa, ale pierwszy raz od przeszło dwunastu lat zaproponowano przebudowę całego odcinka, na
co z pełną aprobatą wójt i Rada Gminy
wyrazili zgodę, finansując w 50% tą jakże
potrzebną dla wszystkich mieszkańców
inwestycję.

Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch i wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk
podczas wizytacji wspólnej budowy drogi powiatowej w Pcinie.

MIAS MAZOWSZE
Kolejna dobra wiadomość dla naszej
gminy. Wójt wraz ze skarbnikiem gminy
podpisali umowy na realizację inwestycji
w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019”. Program jest kontynuacją edycji
2018 i realizuje główny cel Instrumentu – zaspokajanie potrzeb mieszkańców
sołectw poprzez udzielanie przez woje-
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wództwo mazowieckie
wsparcia finansowego
gminom, realizującym
zadania istotne dla
społeczności lokalnej.
W edycji 2019 nasza gmina złożyła pięć
wniosków, które zostały zaakceptowane.
Z samorządu województwa mazowieckiego otrzymaliśmy po 10 tys. zł na każde
zadanie, łącznie 50 000,00 zł, dodatkowo
w ramach własnego budżetu na każde
z zadań przeznaczyliśmy kwotę 15 tys. zł,
łącznie 75 tys. zł.
W ramach programu będziemy realizować następujące zadania: Budowa

miejsca spotkań i rekreacji we wsi Dąbrowa, budowa miejsca spotkań i rekreacji we wsi Łaziska, budowa siłowni zewnętrznej we wsi Pcin, budowa siłowni
zewnętrznej we wsi Stary Ciepielów, budowa siłowni zewnętrznej we wsi Wólka
Dąbrowska.

STREFA STREET WORKOUT
Kilka dni fizycznej pracy wspólnie
z pracownikami Urzędu Gminy (dzięki
temu zaoszczędzenie 15 tysięcy złotych)
i już można korzystać z nowych atrakcji kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Ciepielowie. Nasza sportowo-rekreacyjna wizytówka Gminy Ciepielów od
poszerza swoją ofertę o strefę do ćwiczeń
Street Workout oraz zestawu ćwiczeń dla
dzieci. Profesjonalna strefa do ćwiczeń
Street Workout, to pierwsza taka strefa
na terenie powiatu lipskiego i zwoleńskiego. Nasza Gmina zawsze stara się być
innowacyjna i tworzyć nowoczesną ofertę dla swoich mieszkańców. Street Workout to najszybciej rozwijający się sport
uliczny w historii, to sport opierający się
o ćwiczenia siłowe, wykorzystujące jedynie ciężar własnego ciała. Dla młodzieży

i dorosłych przygotowaliśmy profesjonalną strefę firmy FLOWPARKS obejmującą
zestaw ćwiczeń modułowych Flowparku w standardzie XXL. Dla najmłodszych
przygotowaliśmy trzywieżowy zestaw rekreacyjny w skład którego wchodzi wiele
funkcjonalnych elementów, m.in. linaria,
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przeplotnie, zjeżdżalnia, a nawet huśtawka – dzięki temu zarówno maluchy, jak
i starsze dzieci będą się świetnie bawić!
Zapraszamy wszystkich do korzystania
z nowych urządzeń. Wystarczy tylko wyłączyć telewizor, komputer i wyjść z domu…

KOSZENIE POBOCZY
Wraz z nową kadencją zmieniamy podejście w zakresie utrzymania i porządku
na drogach gminnych. Nasza gmina zrządza 148 kilometrami dróg gminnych. Aby
poprawić ich stan, po raz pierwszy zleciliśmy na ternie całej gminy koszenie poboczy. Akcja spotkała się z ogromną aprobatą mieszkańców, dlatego od przyszłego
roku, systematycznie będziemy przeprowadzać takie prace co najmniej dwa razy
do roku.

Może wykaszanie poboczy przyczyni
się do lepszej dbałości przez samych użytkowników drogi i właścicieli pól bezpośrednio przylegających do dróg gminnych
o dbałość i stan poboczy.
Ciągle niestety spotykamy się z niszczeniem poboczy przez rolników, którzy
orząc pole w wielu przypadkach całkowicie niszczą pobocze. Czy te pół metra pola
kogoś wzbogaci? Pewne jest, że droga zostaje zniszczona.

W tym miejscu apelujemy do właścicieli pól bezpośrednio przylegających do
drogi. Nie niszczmy dróg!!!

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
W Ciepielowie odbył się II Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt – Związku Gmin nad
Iłżanką. W turnieju rywalizowały cztery
drużyny z gmin: Kazanów, Mirów, Chotcza i Ciepielów. Nasza drużyna wystąpiła
w składzie: Główka Małgorzata, Główka
Natalia, Kosiór Wiktoria, Szewczyk Monika, Rusinowska Julita, Urbanek Paulina,
Kunwa Natalia, Tatar Wiktoria, Walczyk

Natalia, Kaca Emilia, Górska Izabela. Po
ciężkiej i wyrównanej walce nasza drużyna zdobyły I miejsce wyprzedzając zespół
z Chotczy różnicą małych punktów. Kolejność turnieju: I Ciepielów 4 pkt. i +22,
II Chotcza 4 pkt. i +17, III Kazanów 3 pkt.,
IV Mirów 1 pkt.
Na zakończenie Prezes ZGnI Artur
Szewczyk wręczył wszystkim zawodnikom

pamiątkowe puchary, medale oraz promujące Związek Gmin nad Iłżanką koszulki i plecaki z logiem Związku.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
dzisiejszych rozgrywek, a także dziękujemy opiekunom i sędziom, panu Zbigniewowi Opalskiemu oraz głównemu koordynatorowi rozgrywek panu Piotrowi
Siebyle.
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ODNOWIENIE MOGIŁY ŻOŁNIERSKIEJ

W związku z dniem święta Wojska Polskiego pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie przywrócili należny szacunek
miejscu pamięci żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca pochowanym w wojskowej mogile na ciepielowskim cmentarzu. Miejsce otaczane
przez lata należną czcią i szacunkiem,
z wykonaną i sfinansowaną przez samorząd gminy Ciepielów mogiłą żołnierską,
w tym roku, w imię bliżej nieokreślonego
celu zdewastowano. Ta przykra dewastacja, w ramach której polityczny uzurpator
bezmyślnie wykarczował zasadzone zimozielone krzewy została wykonana jak dowiedzieliśmy się z postawionej tabliczki
jako prace porządkowe.
Dlaczego komuś zależało na zniszczeniu pięknych krzewów, dlaczego dopuścił

się tego czynu i kto mu na to pozwolił?
Efekt zniszczenia zieleni i dewastacja grobu żołnierskiego była widoczna przez kilka tygodni.
Mieszkańcy pytali, kto na to pozwolił?
Czy grób żołnierzy będzie poprawiony.
Niektórzy łudzili się że ten polityczny wybryk, chyba aby zaistnieć przed wyborami będzie miał dalszą kontynuację i ten
kto zniszczył piękne zimozielone krzewy
dokona nasadzeń nowych, piękniejszych.
Ale na próżno. Zniszczyć każdy może.
Wziąć za coś odpowiedzialność to już
trudniejsza sztuka. Nie sadziłeś nie niszcz,
zamiast niszczyć lepiej byś się pomodlił za
dusze żołnierzy!
Przed dniem Święta Wojska Polskiego
przywróciliśmy mogile naszych żołnierz
godność.

USUWAMY
SZKODLIWY AZBEST
Gmina Ciepielów (na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącego
dofinansowania realizacji zadania pn.:
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Ciepielów – 2019 rok”) uzyskała dofinansowanie w kwocie 21 000,00 zł ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
stanowiącej 46,89% kosztów kwalifikowanych zadania. W trakcie realizacji zadania z terenu gminy w roku 2019 zostanie
odebranych 9383,5 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 200 Mg,
w tym 41 Mg z demontażem. Azbest zostanie odebrany do końca października
bieżącego roku.

GMINNE ZAWODY OSP
Na stadionie w Starym Ciepielowie
odbyły się zawody sportowo pożarnicze
Gminy Ciepielów. W kategorii seniorów
w zawodach rywalizowały cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Antoniowa, Bielan, Ciepielowa i Bąkowej. W kategorii młodzieżowej w zawodach wzięły
udział dwie drużyny z Bąkowej i Łazisk.
Nad porządkiem zawodów czuwali sędziowie z Komendy Państwowej Straży
Pożarnej w Lipsku.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji, wójt gminy Artur Szewczyk (Pre-
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zesa Zarządu Gminnego ZOSPRP) wraz
z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej
i Komendantem Gminnym ZOSPRP Józefem Sykutem ogłosili wyniki zawodów.
W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (Ćwiczenia Bojowe i Sztafeta
Pożarnicza): I miejsce zdobyła MDP OSP
Łaziska, II miejsce MDP OSP Bąkowa.
W kategorii seniorów (Ćwiczenia Bojowe
i Sztafeta Pożarnicza): I miejsce zdobyła
jednostka OSP Bielany, II miejsce OSP Antoniów, III miejsce OSP Bąkowa, IV miejsce OSP Ciepielów. Wszystkie drużyny

z rąk wójta gminy (Prezesa ZOSPRP) oraz
Komendanta Gminnego ZOSPRP otrzymały pamiątkowe puchary, drużyny młodzieżowe na pamiątkę rywalizacji plecki z herbem gminy. Wszystkim naszym druhom
serdecznie gratulujemy.
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
I Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ciepielów. Turniej
w dwóch kategoriach wiekowych 2010
i 2006 zorganizowany został przez Gminę Ciepielów oraz firmę ROL-MOT Ciepielów. Koordynatorem turnieju był pan
Piotr Siebyła, a sędziami głównymi pan

Piotr Siebyła i pan Zbigniew Opalski. Pogoda jak przystało na wakacyjny turniej
dopisała, a zacięte rozgrywki młodych piłkarzy toczyły się w duchu rywalizacji fair
play. W kategorii rocznika 2010: I miejsce
zdobyła drużyna Futbol Academy Lipsko,
II miejsce: KS Video Ciepielów, III miejsce: Zwolenianka Zwoleń. Najlepszym
strzelcem został Piotr Maciąg (Ciepielów),
który strzelił aż 6 bramek, najlepszym
bramkarzem został Bartosz Papaj, najlepszym zawodnikiem wybrano Aleksandra
Pawelca. W kategorii 2006, I miejsce zdobyła drużyna Lider Lipsko I, II miejsce KS
Video Ciepielów, III miejsce Lider Lipsko
II, IV miejsce Zwolenianka Zwoleń. Naj-

lepszym strzelcem został Marcel Łapecki,
najlepszym bramkarzem Jakub Wierzbicki, najlepszym zawodnikiem Patryk Sobieszek. Gratulujemy wszystkim piłkarzom
i do zobaczenia na kolejnych rozgrywkach
na kompleksie sportowo-rekreacyjnym
w Ciepielowie.

WAŻNE ROZMOWY O PRZYSZŁOŚCI GMINY
O działaniach na rzecz rozwoju naszej pięknej Gminy, o możliwościach realizacji nowych zadań wójt gminy Artur
Szewczyk rozmawiał podczas spotkania
w Radomiu z panem Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławem
Karczewskim oraz panem ministrem
Markiem Suskim szefem Gabinetu Politycznego Premiera Mateusza Morawieckiego. Mamy już nowy ośrodek zdrowia,
nową szkołę, nowe przedszkole, nowy

kompleks sportowo-rekreacyjny, drogi,
wodociągi, ale przed nami stoją już nowe
ważne inwestycje, między innymi budowa obwodnicy Ciepielowa, budowa nowej remizo-świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego
w Bąkowej, budowa krytego basenu do
nauki pływania przy szkole podstawowej
w Ciepielowie, modernizacja fizjoterapii
w Pcinie, rozbudowa przedszkola w Wielgiem… Przy tych inwestycjach bardzo
ważna jest pomoc Państwa i Rządu RP,
o tą pomoc zabiegamy, a spotkania takie

z pewnością przyniosą w najbliższej przyszłości wspaniałe rezultaty, a nam wszystkim, Mieszkańcom Gminy Ciepielów będzie się po prostu żyło lepiej.

WYBORY DO IZBY
ROLNICZEJ

W związku ze zgłoszeniem się tylko
jednej osoby do wyborów do Izby Rolniczej w naszej gminie (przy dwóch mandatach). Wybory w naszej Gminie nie odbyły się. Jedyny ze zgłoszonych kandydatów
pan Krzysztof Zaborski z Pcina automatycznie został członkiem Mazowieckiej
Izby Rolniczej.
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OBWODNICA ZA 16 MILIONÓW ZŁOTYCH

Ponad 16 milionów
złotych będzie kosztować
budowa obwodnicy Ciepielowa (wstępna wycena
kosztorysowa prac związanych z wybudowaniem obwodnicy wyceniona została
na kwotę: 16 429 043,26 zł).
Wójt Gminy Ciepielów Artur
Szewczyk w dniu 29 sierpnia 2019 roku
wziął udział w posiedzeniu Zespołu Oceny
Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie.
Na posiedzeniu przedstawiono trzy alternatywne warianty projektowanej obwodnicy oraz podjęto ostateczną decyzję
rekomendująca zamiast przejścia przez

Spotkanie w GDDKiA w Warszawie:
poseł Anna Kwiecień, wójt gminy Artur Szewczyk,
dyrektor GDDKiA Jarosław Wąsowski

WRZESIEŃ –
MIESIĄC PAMIĘCI
NARODOWEJ

Wrzesień to dla mieszkańców naszej
gminy i wszystkich Polaków miesiąc pamięci narodowej. Miesiąc, w który wspominamy wszystkich, którzy 80 lat temu
stanęli do walki w obronie Ojczyzny. Wójt
gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady
Gminy panem Waldemarem Czaplą i Wiceprzewodniczącym panem Witoldem
Chojakiem odwiedzili mogiły zbiorowe
żołnierzy września 1939 roku, składając
w imieniu Mieszkańców Gminy Ciepielów biało czerwone wieńce. Zachęcamy
wszystkich przy okazji odwiedzin bliskich
na naszych cmentarzach do zapalenia na
mogiłach żołnierzy symbolicznego znicza.
Chwała i cześć bohaterom!
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Ciepielów budowę obwodnicy w wariancie 1 (rysunek powyżej). Do projektu zostaną jeszcze wprowadzone drobne korekty,
między innymi związane z umożliwieniem
wjazdu z obu stron do stacji paliw. Całość
obwodnicy będzie oświetlona, z wybudowaniem ciągów pieszo-rowerowych od
mostu na Iłżance do centrum Ciepielowa,
a także w kierunku miejscowości Świesielice wraz z przejściem dla ruchu pieszo
rowerowego w kierunku Świesielic. Tym
samym pomyślnie zakończyły się starania

naszej gminy ukierunkowane na budowę
obwodnicy Ciepielowa, która będzie wykonywana w ramach inwestycji związanej
z przebudową drogi krajowej od Ciepielowa do Lipska wraz z wykonaniem obwodnic Ciepielowa i Lipska.
Serdecznie dziękujemy za pomoc
w rozmowach i wsparcie naszych starań
pani poseł Annie Kwiecień oraz dyrekcji
GDDKiA w Warszawie za zrozumienie
i zaakceptowanie naszych wniosków
związanych z przebiegiem obwodnicy.

100 LAT PANI HELENY ZIĘBAKOWSKIEJ
Mieszkanka naszej gminy, pani Helena Ziębakowska z Ranchowa „B” w dniu
4 czerwca ukończyła 100 lat. Podczas
przyjęcia urodzinowego Pani Heleny,
Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu odczytał list gratulacyjny skierowany do dostojnej Jubilatki przez Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego. Wraz z bukietem kwiatów Kierownik
radomskiej Delegatury MUW przekazał
również życzenia od Zdzisława Sipiery
Wojewody Mazowieckiego. Okolicznościowy list od Prezesa KRUS przekazała
Halina Pyrka Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lipsku.
Dopełnieniem wszystkich życzeń złożonych tego dnia przez najbliższą rodzinę
były życzenia od Artura Szewczyka Wójta
Gminy Ciepielów. „Droga Jubilatko!
Z wielką radością wszyscy mieszkańcy Gminy Ciepielów świętują wraz
z Panią 100 rocznicę urodzin. Taki
dzień, jak dzisiaj, jest wyjątkowym
świętem. Niewielu ludziom Opatrzność Boska pozwala osiągnąć wiek,
o którym marzymy wszyscy i niewielu ludziom dane jest świętować tak
piękny Jubileusz. Z należnym Pani
szacunkiem mam zaszczyt przekazać
Pani w imieniu władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców
Gminy Ciepielów z okazji Jubileuszu
– 100 urodzin serdeczne gratulacje, wyrazy uznania dla przeżytych
lat i życzenia wszelkiej pomyślności i pogody ducha na kolejne lata.
Niech każdy dzień wnosi w Pani życie wiele ciepła i miłości i niech życie
upływa Pani w spokoju i zdrowiu.
Ciesząc się z Panią i Rodziną tymi
pięknymi urodzinami, życzę jeszcze
wielu długich lat życia w otoczeniu Rodziny, Przyjaciół i satysfakcji
własnego dobrze przeżytego życia”.
Zwieńczeniem wszystkich życzeń
i gratulacji był okolicznościowy tort
przygotowany specjalnie na tą okazję.
Pani Helena Ziębakowska urodziła się
4 czerwca w 1919 roku we wsi Sajdy. Przez
całe życie pracowała w gospodarstwie
rolnym, ale podejmowała także dodat-

kowe prace. Jej największym hobby było
szydełkowanie. Pamiątką z tego okresu
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są piękne serwetki, chusty i obrusy.
Pani Helena zawsze miała pogodne
usposobienie; bywało, że łagodziła
nie tylko rodzinne nieporozumienia,
ale i sąsiedzkie spory. Pani Helena
dochowała się trojga dzieci. Obecnie
mieszka wraz z córką Zofią i jej rodziną. Ma dwoje wnuków i pięcioro
prawnuków.
W urodzinowym spotkaniu
uczestniczyli: Krzysztof Murawski,
Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu; Halina Pyrka, Kierownik
Placówki Terenowej KRUS w Lipsku;
Artur Szewczyk, Wójt Gminy Ciepielów; Witold Chojak wiceprzewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie,
Barbara Rojecka-Kostyra, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Ciepielowie oraz najbliżsi Jubilatki.
A jak jest recepta na to aby obchodzić urodziny aż 100 razy? Pani
Helena przez całe swoje życie spożywała miód z własnej pasieki. Miód,
dobry miód to długie życie, a pani
Helena jest tego najlepszym przykładem…

MODERNIZACJA FIZJOTERAPII
Opieka zdrowotna to nie tylko ośrodek zdrowia w Ciepielowie, ale także nasza perełka zdrowotna Dzienny Ośrodek
Fizjoterapii w Pcinie. W tym roku przystąpiliśmy do opracowania projektu zupełnie nowej fizjoterapii. Zagospodarowane
zostanie piętro budynku, wybudowana
zostanie winda, nowe zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem i budową
parkingu. Rozszerzona zostanie oferta za-

biegowa. Panujemy uruchomienie nowej
fizjoterapii na jesieni przyszłego roku.
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BEZPŁATNE ZIELONE SZKOŁY GMINY CIEPIELÓW

Dotrzymujemy słowa! Kontynuujemy wyjazdy na zielona szkołę. Słowem
przypomnienia „Bezpłatne Zielone Szkoły Gminy Ciepielów” to jedyny taki, całkowicie bezpłatny projekt realizowany
w Polsce. To prospołeczna wizytówka
naszej gminy, która zapewnia wszystkim
naszym uczniom poznanie naszego pięknego kraju, a poznawanie wspaniale łączy
z nauką. Z tego pomysłu osobiście jest
dumny pomysłodawca wójt gminy. Kiedy
po raz pierwszy wcieliliśmy w życie pomysł w roku 2016 marzeniem wójta było,
aby w Gminie Ciepielów dać wszystkim
dzieciom równe szanse na rozwój. A właśnie dzięki takim działaniom samorządu,
wszyscy nasi uczniowie w trakcie nauki na
terenie gminy Ciepielów mają wspaniałą i do tego całkowicie bezpłatną okazję
praktycznego poznawania naszej pięknej
Ojczyzny. Pomysł został przyjęty z ogromnym entuzjazmem, dlatego także w tej
kadencji, zgodnie z obietnicą złożoną
podczas wyborów, projekt zielonych szkół
jest realizowany. W maju (20–24 maja) na
zieloną szkołę wyjechali wszyscy uczniowie klas VI z Bąkowej i Ciepielowa, łącznie
ponad 60 osób, a w pierwszym tygodniu
czerwca (3–7 czerwca) wszyscy uczniowie
ósmych klas (60 osób) odwiedzili polskie
góry wraz ze zwiedzaniem czeskiej Pragi
i czeskiego skalnego miasta.
Program zielonej szkoły nad polskim
morzem: – dzień pierwszy: przejazd do
TORUNIA, spacer z przewodnikiem po Starym Mieście, Krzywa Wieża, Dom Mikołaja
Kopernika, Katedra św. Jana, Kościół NMP,
Ratusz i Dwór Artusa. Przyjazd do ośrodka
w Jastrzębiej Górze, – dzień drugi przejazd
do GDAŃSKA, zwiedzanie: Stare Miasto,
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Brama Wyżynna, ul. Długa, Ratusz, Długi
Targ, Dwór Artusa, Długie Pobrzeże, Dom
Uphagena, Muzeum Bursztynu, Żuraw.
Rejs promem po Motławie i zwiedzanie
Statku – Muzeum Sołdek. Rejs Galeonem
na WESTERPLATTE. Spacer po półwyspie
do Pomnika Obrońców Wybrzeża i rejs
powrotny galeonem do Gdańska, – dzień
trzeci: spacer po plaży do latarni morskiej
ROZEWIE. Spacer po Jastrzębiej Górze do
najdalej wysuniętego na północ punktu
Polski, gdzie znajduje się Obelisk Gwiazda Północy, – dzień czwarty: przejazd na
Mierzeję Helską, zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa w Helu, pobyt w FOKARIUM,
spacer po Bulwarze Nadmorskim. W drodze powrotnej postój we WŁADYSŁAWOWIE, spacer po Alei Gwiazd Sportu, czas
wolny, – dzień piąty: przejazd do GDYNI,
zwiedzanie żaglowca „DAR POMORZA”.
Następnie przejazd do SOPOTU, spacer po
najdłuższym na Bałtyku MOLO, spacer po
słynnym sopockim deptaku „MONCIAKU”,
powrót do domu. Program zielonej szkoły
w Karkonoszach: – dzień pierwszy: wyjazd do Wrocławia, zwiedzanie zabytków
centrum Wrocławia, zwiedzanie wystawy
Space Adventure, – dzień drugi: zwiedzanie Karpacza (świątynia Wang), spacer na
Wysoki Kamień, przejazd do Szklarskiej
Poręby (wodospad Kamieńczyk i Szklarka),
powrót do Karpacza, – dzień trzeci: Adrspachu – Czeskie Skalne Miasto, – dzień
czwarty: wyjazd na wycieczkę do Pragi,

zwiedzanie miasta: Hradczany, Katedra
Św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika
Św. Jerzego, Złota uliczka z wieżą Daliborką, most Karola, stare miasto, rynek,
ratusz, pomnik Husa, – dzień piąty: przejazd do Wrocławia, wizyta w Oceanarium,
powrót do domu.
Warto uczyć się i mieszkać na terenie
gminy Ciepielów! Warto, bo jak można,
to warto coś fajnego zrobić dla naszej
młodzieży.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
W bieżącym roku zakończyliśmy realizację indywidualnych biologicznych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Ciepielów dla 247 gospodarstw domowych za łączną kwotę 3,24 miliona złotych. Jednocześnie w ramach ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski w Warszawie
naboru udało się złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów
– etap VI” na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową

wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 obejmujący wykonanie 39 sztuk przydomowych oczyszczalni
ścieków, zaprojektowanych w ramach
wniosków złożonych przez mieszkańców
w 2018 roku. Wartość projektu w ramach
złożonego wniosku to 981 915,17 złotych,
na który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014–2020,
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Gmina Ciepielów może otrzymać dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. W miesiącach
marcu i kwietniu bieżącego roku w ramach realizacji zainicjowanego Uchwałą
Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2012 roku gminnego programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Ciepielów w latach 2013–2020, przeprowadzono ostatni już nabór wniosków na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w którym złożonych zostało 89 wniosków, natomiast umowy dotyczące zaprojektowania nowych oczyszczalni podpisało
82 wnioskodawców.

MINI KOMPLEKSY
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
o płatność i rozliczeniu z realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej na terenie
gminy Ciepielów” 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
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
–2020 wpłynęło na konto bankowe gminy Ciepielów dofinansowanie w kwocie

ŚWIĘTO POLICJI

Nowym Kierownikiem Posterunku
Policji w Ciepielowie został asp. szt. Jarosław Markowski. Doceniając codzienna
pracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Ciepielów, wójt gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Waldemarem Czaplą i wiceprzewodniczącym Witoldem Chojakiem wzięli udział
w tegorocznych Świętach Policji przeprowadzonych w związku z ogólnopolskimi
obchodami 100-lecia powstania Policji
Państwowej.

291 365 zł. Pozwoliło to natychmiast
zmniejszyć zobowiązania finansowe gmi-

ny spłacając w całości zaciągnięty na ten
cel kredyt inwestycyjny.

STACJE IBOMBO

W ramach naszego udziału w Związku
Gmin nad Iłżanka, specjalnie dla rowerzystów zainstalowaliśmy pierwsze na terenie
gminy samoobsługowe stacje naprawy rowerów typu „IBOMBO”. Stacje już zostały
zamontowane na kompleksie sportowo-rekreacyjnym oraz przed Urzędem Gminy
w Ciepielowie. Docelowo, stacje zostaną
zainstalowane w każdym miejscu na terenie gminy gdzie będziemy budować mini

kompleksy sportowo-rekreacyjne. Stawiamy na zdrowy styl życia, a nic tak jak jazda
na rowerze nie wpływa na zdrowie.

NOWA PRACOWNIA INFORMATYCZNA

W październiku pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej w Ciepielowie przy ul. Lekarskiej zostanie wyposażona w nowe komputery z systemem
operacyjnym Windows 10 oraz pakietem
biurowym MS Office 2019. Zadanie pod
nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej
w Ciepielowie” zrealizowane będzie przy
wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni

Informatycznych i Językowych. Wysokość przyznanej pomocy finansowej to
22 000 zł, całkowita wartość zadania –
33 000 zł.
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UROCZYSTOŚĆ 80 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W niedzielne popołudnie 29 września z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w szkole podstawowej
w Ciepielowie odbyła się uroczystość
patriotyczna pod patronatem pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. W słowno-muzycznej inscenizacji, uczniowie szkoły
podstawowej przenieśli zebranych w czasy najbardziej okrutnej w dziejach świata
wojny, która pochłonęła miliony istnień
ludzkich. Uczniowie szczególny akcent
położyli na wojenne losy naszej gminy,
była więc walka żołnierzy pod Dąbrową,
mord Polaków za ratowanie Żydów, walki Batalionów Chłopskich. Przepięknie
wykonane pieśni żołnierskich, dodatkowo opatrzone filmowymi inscenizacjami. Harcerze, taniec pierwszoklasistów
z flagami, solowe występy absolwentów
szkoły Izabeli Górskiej i Patrycji Fabiszewskiej na długo pozostaną w pamięci
uczestników ciepielowskich uroczystości.
Zebrani nie kryli łez wzruszenia. Uroczystość dopełniał specjalny wystrój nie tylko
sali gimnastycznej, ale całej szkoły. Gości
uroczystości witała biało czerwona flaga,
która ozdobiła całe ogrodzenie szkoły.
Harcerze wręczyli każdemu z przybyłych
na uroczystość jedną z 600 biało czerwonych flag. W szkolnych uroczystościach
udział wzięli między innymi: pani Aurelia
Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, posłowie na Sejm RP Anna Kwiecień

Pani Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie podczas uroczystości w Ciepielowie

Wśród zaproszonych gości miedzy innymi pani Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie,
poseł Anna Kwiecień, poseł Andrzej Kosztowniak oraz państwo Małgorzata i Paweł Kujawińscy –
rodzina pilota Mariana Futro spoczywającego na ciepielowskim cmentarzu.

i Andrzej Kosztowniak, Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów, kapitan Marcin
Płaza szef WKU w Radomiu, radni oraz
sołtysi Gminy Ciepielów na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem
Czaplą, pani Halina Pyrka Kierownik KRUS
Lipsko, ppłk Zbigniew Paszkiewicz dowódca 149 RPW w Mielcu, Robert Galas za-

Pani dyrektor ZSP w Ciepielowie Małgorzata Rusinowska i patron szkolnych uroczystości pani Aurelia Michałowska
Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie
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stępca Komendanta Policji w Lipsku, pan
Paweł Sagan przedstawiciel Wojewody
Mazowieckiego, pani Justyna Paszkiewicz
radna Nowego Dworu Mazowieckiego,
goście specjalni: państwo Małgorzata
i Paweł Kujawińscy rodzina pochowanego
na ciepielowskim cmentarzu pilota Mariana Futro, dzieci i młodzież oraz nauczyciele szkoły podstawowej w Ciepielowie,
rodzice i mieszkańcy Gminy Ciepielów. Po
zakończeniu występu młodzieży, słów zachwytu nie kryła patron uroczystości pani
Kurator Michałowska, która dziękując za
zaproszenie, podkreśliła, że Ciepielów to
miejsce, do którego zawsze chętnie przyjeżdża, że to gmina, w której widać, jak
podkreśla w swoich wypowiedziach wójt
gminy, inwestująca w przyszłość. A tą
przyszłością są uczniowie szkół Gminy Ciepielów. Przepiękna uroczystość, pełna miłości do ukochanej Ojczyzny, pełna patriotyzmu. W Gminie Ciepielów słowa Bóg,
Honor, Ojczyzna to słowa prawdziwe,
przekazywane z największą starannością
młodym pokoleniom, które w przyszłości
będą stanowić o Polsce i polskości.
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NOWA DROGA POWIATOWA PRZEZ ANTONIÓW
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej przez Antoniów. W tym roku
powiat lipski wybudował odcinek drogi
przebiegający w granicach gminy Ciepielów o długości prawie 7 kilometrów za
łączną kwotę 1,72 miliona złotych. 60%
kosztów budowy drogi zostało pokryte
z dotacji zewnętrznej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg
Lokalnych. Droga została wybudowana
bez udziału finansowego naszej gminy,
stosownie do zapisów stanowiska Rady
Powiatu w Lipsku o wspólnym wydatkowaniu środków finansowych na budowę
dróg powiatowych, przez gminę i powiat.
Nasza gmina sfinansowała w 100%
budowę drogi powiatowej od centrum
Ciepielowa do cmentarza, wybudowała
chodniki i parkingi przy drogach powiatowych przylegających do Kościołów w Ciepielowie, Wielgiem i Antoniowie (bez
jakiegokolwiek wsparcia finansowego
powiatu), teraz w drodze rewanżu powiat
wybudował drogę przez Antoniów.

Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów i Konrad Wnukowski radny Rady Gminy w Ciepielowie
podczas wizyty na nowej drodze powiatowej w Antoniowie

Można, można. I na nic nie zdało się
straszenie w listach otwartych kierowanych do mieszkańców przed wyborami.
Wybory zmieniły układ polityczny w Starostwie Powiatowym w Lipsku i droga po

prostu została wybudowana. Składamy
podziękowania panu staroście lipskiemu
Sławomirowi Śmieciuchowi, za realizację
budowy nowej drogi na terenie gminy
Ciepielów.

ROK DZIAŁALNOŚCI NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA
Szanowni Pacjenci SPZOZ w Ciepielowie, w związku z przypadającą w październiku br. rocznicą funkcjonowania nowej
siedziby ośrodka zdrowia czuję się w obowiązku podziękować każdemu z Państwa
za to, że jesteście z nami. To właśnie dla
Państw została unowocześniona recepcja
poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych
rejestratorek medycznych. Dodatkowa telefoniczna linia komórkowa również cieszy się ogromnym powodzeniem oraz ułatwia zapisy na wizytę lekarską. Niezmierni
miło mi poinformować, że w naszym POZ-cie dzięki zwiększonej obsadzie lekarskiej
przyjmujemy ok. 100 pacjentów dziennie.
Jesteście Państwo rejestrowani co 15 minut, a opóźnienia na umówione wizyty
zdarzają się niezmiernie rzadko i wynikają z konsultacji medycznych pacjentów
u których występuje bezpośrednie zagrożenie utraty życia. W porównaniu z latami poprzednimi obecnie w ośrodku zdrowia jest zatrudnionych sześciu lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej. Oba
budynki na ul. Batalionów Chłopskich 6
oraz w Pcinie zostały wyposażone w dystrybutory wody pitnej, które w te niezmiernie męczące gorące dni lata były dla
nas wszystkich ogromnym zbawieniem.
Dodatkowo Fizjoterapia ambulatoryjna
w Pcinie została doposażona w najnowszej generacji aparat do ultradźwięków,
stół do masażu, klęcznik oraz dużą ilość
przyborów rehabilitacyjnych, które były

niezbędne do prowadzenia skutecznej terapii. Przy tej okazji muszę
wspomnieć o „załodze rehabilitantów”, których umiejętności i zaangażowanie w pracę jest wychwalane
przez pacjentów korzystających usług.
Jesteśmy ośrodkiem, w którym terminy na rehabilitację ambulatoryjną
oraz domową są najkrótsze w całym
powiecie a skuteczność terapii jest na
najwyższym poziomie. Specjalnie dla Państwa w październiku będą wykonywane
bezpłatne zabiegi krioterapii które mam
nadzieję, zostaną wprowadzone na stałe
w zakres rehabilitacji po modernizacji całego obiektu w przyszłym roku. W okresie
sierpień-wrzesień został wykonany konieczny remont kotłowni w Pcinie włącznie z wymianą pieca. Nasz SPZOZ wychodząc naprzeciw oczekiwaniom badań
profilaktycznych zorganizował szereg bezpłatnych akcji: badania mammograficzne,
badania audiometryczne słuchu czy też
przesiewowe badania dla kobiet 5 DIFF.
Z w/w badań skorzystało ponad 300 pań.
Już teraz serdecznie zapraszam na bezpłatnie badania dla Panów wykrywające
nowotwory jąder i prostaty, które będą
się odbywały w ramach Ogólnopolskiej
akcji Movember. Przed nami II Biały Tydzień -– gorąco zachęcam Wszystkich pacjentów SPZOZ-u do skorzystania z badań,
pokazów, prelekcji i zabiegów. Szanowni
Państwo, sporo już udało się zrobić ale

jeszcze dużo przed nami – a plany są bardzo ambitne. Wszystkich pacjentów, którzy mają sugestie dotyczące funkcjonowania Placówki czy też są zainteresowani
planami rozwoju serdecznie zapraszam
w każdą środę w godzinach od 11.00 do
14.00 do głównej siedziby na Batalionów
Chłopskich 6.
Agnieszka Podgórska-Zdyb
kierownik SPZOZ Ciepielów

WYMIANA
CHODNIKA

Obwodnica, obwodnicą, ale nie mniej
ważna jest poprawa codziennego bezpieczeństwa pieszych przy drodze krajowej.
Nasze apele o poprawę stanu nawierzchni
chodnika od centrum Ciepielowa w kierunku stacji paliw uzyskały zrozumienie
i Generalna Dyrekcja Dróg w Warszawie
całkowicie wymieniła nawierzchnię chodnika z kostki brukowej. Zupełnie nowa jakość, za co dziękujemy GDDKiA.
13
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W niedzielę 15 września w Lipsku
odbyły się XX dożynki powiatu lipskiego.
Gminę Ciepielów reprezentowała delegacja na czele z panem Przewodniczącym
Rady Gminy Waldemarem Czaplą i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Witoldem
Chojakiem. Wieniec dożynkowy już tradycyjnie przygotował Zespół Ludowy z Wielgiego, a uczniowie szkoły podstawowej
w Bąkowej przygotowali występ muzyczny. Pięknym akcentem tegorocznych dożynek było wręczenie medali mieszkańcom naszej gminy. Medale za zasługi dla
rolnictwa na wniosek wójta gminy Artura
Szewczyka odebrali: pani Danuta Hamela
– sołtys wsi Dąbrowa, pan Tomasz Nowotnik – radny Rady Gminy w Ciepielowie,
jednocześnie pełniący funkcję sołtysa wsi
Wielgie oraz pan Jan Wyrwich – pracownik Urzędu Gminy w Ciepielowie odpowiedzialny bezpośrednio za gminna sieć

DOŻYNKI POWIATOWE

wodociągową. Dodatkowo mieszkańcy
naszej gminy otrzymali dyplomy za największe osiągnięcia w dostawie mleka.

Wyróżnieni zostali: pani Halina Maziarz
z Chotyz, pan Paweł Nachyła z Podgórza
i pan Mirosław Szarpak z Borowca.

PROJEKT NOWEJ REMIZY W BĄKOWEJ
Ruszyły prace projektowe nowej remizy OSP w Bąkowej. Prace obejmują projekt
nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. To bez wątpienia ważna
inwestycja w kontekście nie tylko bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, ale
także z punktu widzenia sportowo rekreacyjnego – powiedział podczas roboczego spotkania z projektantami wójt gminy
Ciepielów Artur Szewczyk. Inwestycja została zlokalizowana na działce w centrum
miejscowości Bąkowa, którą w ubiegłym
roku udało się wójtowi przejąć na cele
gminne. Nowa remiza wyposażona zostanie w profesjonalny garaż
dla wozu bojowego bąkowskiej jednostki OSP, do tego
będzie w niej pełne zaplecze
socjalne, szatnie, sanitariaty. W budynku znajdzie się
miejsce na salę świetlicową,
która będzie miała około
60 metrów kwadratowych.
Z sali będą mogli korzystać
oczywiście strażacy, ale także mieszkańcy gminy.
Lokalizacja budynku, na
nowej działce pozwoli na za14

projektowanie terenu w sposób umożliwiający właściwe manewrowanie wozem
strażackim, jednocześnie pozwoli stworzyć odpowiednie bezpieczne warunku
dla osób korzystających z zaprojektowanej przestrzeni sportowo rekreacyjnej.

W tym roku, w ramach złożonego wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorząd gminy Ciepielów wykonuje dużą
Otwartą Strefę Aktywności, która wpisuje się w całość prac projektowych nowej
remizy OSP w Bąkowej. Wszystkie prace
projektowe zakończone
zostaną w roku 2019,
następnie po uzyskaniu
pozwolenia na budowę
samorząd przystąpi do
realizacji inwestycji.
Budowa remizy OSP
w Bąkowej jest jednym
z dwóch pierwszych zadań do wykonania w ramach przyjętego przez
Radę Gminy Gminnego
Programu OSP na obecną kadencję.

DZIEŃ DZIECKA 2019
Pierwsza niedziela czerwca była długo wyczekiwana przez dzieci, bowiem
każdy najmłodszy mieszkaniec naszej
gminy z utęsknieniem czekał na najważniejszy dzień w roku – Dzień Dziecka,
który w Ciepielowie od wielu lat cieszy
się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród małych, jak i nieco starszych.
Z każdym rokiem władze samorządowe, na czele z panem Wójtem Arturem
Szewczykiem, dbają o to, aby zapewnić
wszystkim milusińskim jak najwięcej
atrakcji, nagród, a przede wszystkim dostarczyć niezapomnianych chwil i wrażeń.
W tym roku Gminny Dzień Dziecka po raz
pierwszy zorganizowano na nowo wybudowanym Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Ciepielowie. Ogrom placu
pozwolił wszystko dokładnie zaplanować
i zagospodarować. Liczne występy, konkursy i rozgrywki sportowe odbywały się
w specjalnie przystosowanych do tego
miejscach. Kolejna impreza plenerowa
zgromadziła ponad 2000 osób, co znów
pokazało, że mieszkańcy gminy Ciepielów
chętnie uczestniczą w uroczystościach
środowiskowych i doceniają poczynania
władz samorządowych.
Punktualnie o godzinie 14:00 Wójt
Gminy Ciepielów wraz z przedstawicielami Rady Gminy i dyrektorami szkół
podstawowych dokonali uroczystego
otwarcia Gminnego Dnia Dziecka. Powitali przybyłych gości i mieszkańców gminy
oraz podziękowali wszystkim nauczycielom, pracownikom ośrodka zdrowia, strażakom i wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację tego wyjątkowego
dnia. Szczególnie ciepłe słowa pan wójt
skierował do najmłodszych uczestników,
życząc im wielu radosnych chwil spędzonych w gronie bliskich, fantastycznej
zabawy na licznych atrakcjach i promiennego uśmiechu każdego dnia w roku. Beztroskie lata są najcudowniejszym okresem w życiu małego człowieka, dlatego
radość powinna gościć w ich sercach na
co dzień. I tak też było w niedzielne popo-

łudnie. Uśmiech dziecka był największym
wyrazem wdzięczności dla organizatorów
tegorocznego festynu.
Gminny Dzień Dziecka był między innymi okazją do zaprezentowania
uczniowskich talentów. Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowywali: minispektakle, występy wokalne i układy
taneczne. Jako pierwsi na scenie wystąpili najmłodsi, przedszkolaki w swoim
występie zwróciły uwagę na aktualny
problem okolicznych lasów – dzikie wysypiska. Dzieci uświadomiły oglądającym,
że nawet 1 butelka jest już zagrożeniem.
Przesłanie płynące z występu powinno
towarzyszyć nam każdego dnia. Następnie zespoły wokalne z PSP w Bąkowej,
poszczególne klasy i chór szkolny z PSP
w Ciepielowie umilały czas zgromadzonym, prezentując różnorodne utwory,
m.in.: „Jedziemy na wycieczkę”, „Ja i mój
świat”, „Tęcza”, „Nie zakocham się w Tobie”, „Tyle słońca w całym mieście”, „Konik na biegunach”, „Biegnij przed siebie”,
„Słodki rock and roll”, a także „Testament”
przy akompaniamencie ukulele.
Po śpiewie przyszedł czas na taniec.
Uczniowie szkół wykonali taniec z flagami oraz przedstawili układ taneczny do
piosenki „Waka, Waka” Shakiry. Radosne
i nietuzinkowe występy naszych artystów
przykuły uwagę widzów i sprawiły, że na
wielu twarzach zagościł uśmiech. Kolejnym punktem programu było przeprowadzenie rozgrywek sportowych. W ramach
rywalizacji między oddziałami A–B i Bąkową odbyły się biegi sztafetowe 4x200 m
dla klas IV-VIII oraz bieg sztafetowy
4x50 m dla klas I–III. Mali i duzi sportowcy walczyli do ostatniej kropli potu, toteż
zaprezentowali wysoki poziom swoich
umiejętności. Później dla osób chętnych
odbył się wyścig na 60 m w gumowcach
taty oraz wyścig na rolkach. Gromkie brawa i głośny doping zagrzewały do walki.
Śmiechu było co niemiara, ale o to właśnie chodziło. Znawcy ruchu drogowego
oblegali miasteczko, doskonaląc jazdę na
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rowerze, a czwartoklasiści zmierzyli się
próbnym egzaminem na kartę rowerową.
Miłośnicy rysunków brali udział w konkursie plastycznym pn. „Fajnie taką mieć rodzinkę”. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy kolorową kredą na szarym
papierze. Wszyscy biorący udział w zawodach sportowych, występach i konkursach podczas obchodów Gminnego Dnia
Dziecka otrzymali medale, nagrody i upominki.
Następnie, po licznych występach artystycznych, dzieci z rodzicami spędzali
czas indywidualnie, korzystając z licznych
darmowych atrakcji zapewnionych przez
organizatorów. Dla wszystkich uczestników imprezy plenerowej przygotowano
szereg atrakcji. Program artystyczny przewidziano dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Tego dnia każdy mógł znaleźć dla siebie
coś interesującego. Najmłodsi najbardziej
oblegali zamki dmuchane, zjeżdżalnie, piłki wodne, karuzele, kolejkę torową i euro
bange. Dodatkowo każde dziecko obdarowywane było zwierzątkiem lub kwiatuszkiem wykonanym z kręconego balona.
Kto zaś marzył o ulubionym bohaterze
bajkowym, kierował się do pań wizażystek, które malowały przepięknie twarze
milusińskich. Wśród postaci nie zabrakło:
Myszki Miki, Biedronki, Czarnego Kota czy
też księżniczek. Barwne malowidła sprawiały ogromną radość.
Organizatorzy, poza ucztą duchową,
zatroszczyli się również o przyjemności dla
podniebienia. Każdy przedszkolak i uczeń
z terenu gminy Ciepielów otrzymał talony
na darmowy 3-pack (watę cukrową, popcorn i wodę). Poza tym mała gastronomia
oferowała: kiełbaski, karkówkę i skrzydeł-
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ka z grilla, zakręcone ziemniaczki, lody
i różne zagęszczone soki.
W czasie festynu można było również
zadbać o zdrowie, korzystając z porady
medycznej, zmierzyć ciśnienie i zawartość
cukru we krwi, a także skontrolować wagę
i wzrost. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też masaż worside i masaże dłoni.
Chętne osoby mogły podszkolić się z pierwszej pomocy przedmedycznej. Pracownicy ośrodka zdrowia z Ciepielowa udzielali
wszelkich wskazówek i odpowiadali na pytania dotyczące profilaktyki. Spektakularnym
widowiskiem, jak co roku, okazała się kąpiel
w pianie. Mali i duzi mieli ogromną frajdę.
To wydarzenie cieszyło się największym za-

interesowaniem naszych pociech i od początku festynu było na ustach dzieci. Niemal
każdy czekał na białe szaleństwo, a gdy ono
nadeszło skala radości była tak imponująca,
że trudno ubrać ją w słowa. Gminny Dzień
Dziecka od kilku lat należy do jednej z największych imprez plenerowych w naszej
gminie. Co roku organizatorzy zapewniają
cały wachlarz atrakcji, które w dużej mierze są spełnieniem marzeń naszych milusińskich. Podczas tegorocznych obchodów
nawet pogoda stanęła na wysokości zadania, obdarowując nas pięknym słońcem.
Jak mówili rodzice opatrzność lubi wójta
i dzieci z gminy Ciepielów, bo wszędzie
padało, a u nas nawet kropelka deszczu.

Niedzielne popołudnie w Ciepielowie należało do dzieci i nic nie zakłóciło przedniej
zabawy. Szczególne słowa podziękowania
kierujemy do pana Wójta Artura Szewczyka
i całej Rady Gminy w Ciepielowie za przygotowanie festynu, za moc wrażeń, uśmiechy
dzieci, a przede wszystkim bezcenne i radosne chwile. Takie lokalne imprezy zapewniają familijną zabawę w pięknych okolicznościach przyrody, a historie pełne marzeń
i śmiechu pozwalają dzieciom na przeżycie
prawdziwych przygód we „wspaniałym bajkowym świecie”. Bo gdzie jak nie w Ciepielowie? A w przyszłym roku spotykamy się na
kompleksie sportowo rekreacyjnym w dniu
7 czerwca 2020 roku, będzie się działo…

Pamięci Wicemarszałka Długosza
W ubiegłym roku w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości poświęconej działaczowi niepodległościowemu,
uczestnikowi walk o niepodległość, po-

słowi czterech kadencji i Wicemarszałkowi Sejmu II RP V kadencji Wacławowi
Długoszowi ze Starych Gardzienic odbyły
się uroczystości odsłonięcia tablicy pa-

miątkowej. 28 września br. wójt gminy
jako gospodarz Gminy Ciepielów w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów wraz z panem Przewodniczącym
Rady Gminy Waldemarem Czaplą złożył
wieniec na grobie wicemarszałka i uczestniczył w odsłonięciu tablicy nagrobnej wicemarszałka Wacława Długosza.
Z rąk rodziny Wicemarszałka, wójt
gminy odebrał specjalny obraz dla mieszkańców gminy, który na stałe zostanie
umieszczony w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie. Specjalnym gościem uroczystości była pani Anna Kwiecień poseł na Sejm RP.

PRZEDSZKOLE JUŻ DLA 150 DZIECI
W związku z ogromnym zainteresowaniem wychowania przedszkolnego w naszej gminie, od 1 września br. rozszerzyliśmy ofertę naszego przedszkola o kolejną
grupę dzieci, dzięki czemu nasze przedszkole to już 150 miejscowa placówka
oświatowa. I kto by się spodziewał. Przecież tak dużo było przeciwników budowy przedszkola.
Wcześniej przedszkole dysponowało tylko niespełna
25 miejscami i nie spełniało
żadnych standardów. A dziś
mamy piękny nowoczesny
budynek dla 150 dzieci.
Dzięki
poczynionym
w poprzedniej kadencji inwestycją za ponad 2 miliony
złotych, dzisiaj młodzi ro16

dzice bez przeszkód mogą realizować się
zawodowo, swoje najmłodsze pociechy
posyłając do przedszkola.
W związku z tak dużym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym
już w przyszłym roku przystępujemy do
opracowania projektu rozbudowy przed-

szkola wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu za budynkiem przedszkola
i w tym miejscu stworzeniem ogrodu
przyrodniczo-rekreacyjnego dla najmłodszych mieszkańców gminy. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa planujemy
zmienić system dowozu dzieci autobusem szkolnym poprzez wybudowanie
zatoki w ogrodzeniu
przedszkola
przy
drodze powiatowej.
Przedszkole to nasza
oświatowa wizytówka, możemy i powinniśmy się nim chwalić, a będzie jeszcze
lepsze i bardziej przyjazne dla dzieci.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
W związku ze zmianą ustawy
z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie informuje, że od 1 lipca
2019 r. świadczenie wychowawcze
będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski
można składać od 1 lipca internetowo za
pośrednictwem portali: Emp@tia, ZUS
PUE, bankowości elektronicznej. Wnioski o świadczenie 500 plus złożyć można
w sposób tradycyjny w formie papierowej
od 1 sierpnia 2019 r.
Aby uzyskać prawo do świadczenia
500 plus na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie
jest pobierane to świadczenie, powinien
złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019
roku do 30 września 2019 roku. Jedynie
złożenie wniosku do końca września 2019
roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie
wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli

rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać
tylko od miesiąca złożenia wniosku. Został zmieniony również okres zasiłkowy,
który obecnie będzie trwał od 01 lipca
2019 r. do 31 maja 2021 r. WAŻNE! Rodzice otrzymujący świadczenia na drugie i kolejne dzieci, składając wniosek
o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, ubiegają się równocześnie
o świadczenie na kolejne dzieci za okres
od października 2019 r. Oznacza to, że
należy złożyć tylko jeden wniosek, wpisując wszystkie dzieci uprawnione do
świadczenia, przy czym świadczenie na
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pierwsze dziecko przyznane zostanie
od lipca (przy zachowaniu terminów,
o których mowa wyżej), a na kolejne
dzieci od października 2019 r.
Wniosek o świadczenie wychowawcze należy złożyć w gminie, w której zamieszkuje osoba ubiegająca się
o świadczenie wraz z dziećmi, niezależnie
od miejsca zameldowania. Zlikwidowany
został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy
organ wyśle wnioskodawcy na wskazany
we wniosku adres poczty elektronicznej
informację potwierdzającą przyznanie
świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła
odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej w siedzibie
Ośrodka w Ciepielowie.

WYBORY SOŁECKIE
Przesunięcie terminu wyborów sołeckich w obecnej kadencji spowodowane było brakiem obowiązującej uchwały
w sprawie statutów sołeckich. Rada Gminy w Ciepielowie po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych podjęła uchwałę
w sprawie nadania statutów sołectwom
Gminy Ciepielów. Następnie po wejściu
w życie nowych przepisów Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich, które
zgodnie z wydanym zarządzeniem Wójta
Gminy Ciepielów odbyły się w drugiej połowie czerwca.
W wyniku przeprowadzonych zebrań
wybrano następujących sołtysów: Antoniów-Czerwona – Chmielewski Zbigniew,
Anusin – Wrzochal Jarosław, Bąkowa –
Ewa Nizińska, Bielany – Jan Kaczmarski,
Borowiec – Agnieszka Trzonek, Ciepielów
Kolonia – Marcin Wolszczak, Stary Ciepielów – Kamil Nachyła, Chotyze – Karol
Zięba, Dąbrowa – Danuta Hamela, Drezno
– Zdzisław Michalec, Gardzienice Kolonia
– Michał Miller, Kałków – Janusz Matysiak, Kochanów-Sajdy – Lidia Kustra, Łaziska – Sylwester Kosior, Marianki – Janusz
Antonik, Pasieki – Marzena Brodala, Pcin
– Barbara Kubas, Podgórze – Sławomir
Kupidura, Ranachów B – Dorota Bdzikot,
Rekówka – Monika Hamerska, Świesielice
– Agata Sajnóg, Wielgie – Tomasz Nowotnik, Wólka Dąbrowska – Rafał Szewczyk.
17
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CO DALEJ Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

Wiele osób z pewnością zadaje sobie
pytanie, co dalej z programem związanym z Odnawialnymi Źródłami Energii?
Chcielibyśmy wszystkich uspokoić, program jest realizowany. Po dostosowaniu
i skorygowaniu wcześniej złożonych wniosków, zmniejszono ogólna moc przyznaną
w ramach wniosku dla Gminy Ciepielów
z 1,097 MW, do 702,63 kW. W ramach
skorygowanej mocy, do wniosku wprowadziliśmy zmiany umożliwiające instalację

paneli fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej oraz wykonanie
instalacji dla mieszkańców, którzy złożyli
wniosek w ramach dodatkowego naboru.
Z uwagi na wartość projektu oraz
wprowadzone zmiany, realizacja projektu jest przesunięta do końca 2020 roku.
W tej chwili rozpoczęła się procedura
przetargowa, która pozwoli wyłonić wykonawcę na początku 2020 roku, następnie po podpisaniu umowy rozpocznie się

instalacja Odnawialnych Źródeł Energii.
Słowem przypomnienia całkowita wartość projektu to kwota 10,8 mln zł, z czego 8,64 mln zł stanowi dofinasowanie
unijne.

GMINNY PROGRAM WYMIANY PIECY C.O.
W ramach realizacji gminnego programu wymiany kotłów centralnego
ogrzewania ze środków budżetowych

gminy Ciepielów – „CZYSTE POWIETRZE”
na 49 wniosków złożonych przez mieszkańców o udzielenie dotacji celowej na
finansowanie kosztów wymiany kotłów
centralnego ogrzewania w naborze przeprowadzonym w październiku 2018 roku
do chwili obecnej rozliczono i udzielono
wsparcia dla 17 beneficjentom (mieszkańcom gminy, którzy dokonali zmiany
pieca c.o. na ekologiczny) na kwotę ponad 60 tys. zł. Analogicznie jak w roku
ubiegłym od dnia 7 do 31 października
2019 roku rozpocznie się przyjmowanie
nowych wniosków od osób zainteresowanych wymianą kotłów centralnego ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku
(z zachowaniem kwalifikowalności wydatków od dnia ogłoszenia naboru wniosków). Zgodnie z regulaminem przyznania
dotacji gmina Ciepielów będzie mogła
udzielić dotacji uprawnionemu beneficjentowi, do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustalone
się górne limity tych kosztów: nie więcej

niż 5000,00 zł na zakup kotłów na paliwa
stałe lub biomasę charakteryzujące się
parametrami co najmniej jak dla kotłów
5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) oraz pieców zasilanych prądem elektrycznym, nie
więcej niż 10.000,00 zł na zakup kotłów
gazowych oraz kotłów na lekki olej opałowy. Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.ciepielow.pl.

NOWA KOTŁOWNIA
OLEJOWA W PCINE

Prawie 200 tysięcy złotych będzie
kosztować budowa nowej ekologicznej
kotłowni olejowej w budynku fizjoterapii
w Pcinie. Inwestycja ta, to nie tylko walka ze smogiem, ale część dużej inwestycji związanej z gruntowną modernizacją
fizjoterapii w przyszłym roku. Dzięki wykonanym pracom pacjentom fizjoterapii
z pewnością będzie cieplej, a dodatkowo
zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza.

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
Gmina Ciepielów w roku 2018 za kwotę 145 335,63 zł w miejscowości Dąbrowa
wybudowała plac zabaw wraz z siłownią
zewnętrzną i strefą relaksu w ramach
rządowego Programu rozwoju małej
infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym OSA
2018 na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 70 000 zł. W bieżącym
roku jesteśmy w trakcie budowy kolejnych dwóch takich obiektów tj. Budowy
Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Bąkowa oraz Ciepielów Kolonia
za łączną cenę 243 712,20 zł, jaką w ramach przeprowadzonego postepowania
trybie przetargu nieograniczonego zaproponowała firma MARCBUD.
Do budowy tych dwóch obiektów
ramach złożonego wniosku do Mini18

sterstwa Sportu i Turystyki w ramach
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze

wielopokoleniowym OSA 2019 udało się
uzyskać maksymalne dofinansowanie
w kwocie 105 tys. zł.
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OBCHODY 80 ROCZNICY
MORDU JEŃCÓW WOJENNYCH W DĄBROWIE
II wojna światowa, to najpotężniejsze,
najszerzej oddziałujące i zapewne najstraszniejsze wydarzenie w historii ludzkości. W naszej najbliższej – małej ojczyźnie – widnieje wiele śladów heroicznych
walk stoczonych z niemieckim okupantem. Upamiętniają je miejsca otoczone
szczególną czcią – Pomniki Walki i Męczeństwa – niemi świadkowie okrucieństwa zadanego człowiekowi przez drugiego człowieka. Jednym z nich jest las pod
Dąbrową, w którym Niemcy 8 września
1939 roku rozstrzelali około 300 jeńców
Wojska Polskiego 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. To właśnie w tym
miejscu, pod pomnikiem poległych, spotykamy się co roku, w drugą niedzielę
września, by uczestniczyć w uroczystości
ku czci pomordowanych żołnierzy polskich, którzy przelali krew w obronie oj-

czyzny. Jak każdego roku, druga niedziela
września, las pod Dąbrową, zgromadzeni mieszkańcy gminy Ciepielów i okolic,
a jednak niezwykle…
Dzień 8 września 2019 roku Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk serdecznie
powitał przybyłych na uroczystości, data
wyjątkowa, w tym dniu bowiem przypada 80. rocznica mordu jeńców wojennych
żołnierzy Wojska Polskiego – 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca oraz
80-lecie wybuchu II wojny światowej. Gospodarz uroczystości Artur Szewczyk podkreślił, iż po raz pierwszy patronat nad
obchodami rocznicowymi objął Minister
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.
Wójt Gminy Ciepielów wyraził słowa
uznania, gdyż dzięki osobistemu zaangażowaniu pana Wojciecha Skurkiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie

Obrony Narodowej tegoroczne uroczystości mają piękną wojskową oprawę.
Uroczystość uświetnił występ orkiestry
wojskowej i kompanii honorowej pod
przewodnictwem mjr. Ireneusza Bębenka
– Komendanta Garnizonu Radom. Wrocznicowych obchodach wzięli również
udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem ppłk. Łukasz Baranowskiego. Na skraju lasu pod Dąbrową
rozbrzmiała pieśń „Pod Twa obronę”
w wykonaniu orkiestry wojskowej i zgodnie z komendami wprowadzono sztandar
wojska.
Obchody rozpoczęły się polową mszą
świętą o godzinie dwunastej. Nabożeństwo w tym roku celebrowane było przez
kapelana ppłk. Kryspina Raka. Wsłuchując
się w słowa modlitwy, zebrani pochylili głowy pełni zadumy i refleksji. Kapłan
w kazaniu odwołał się do życiowych doświadczeń związanych ze spotkaniami
z wartościowymi ludźmi, gdyż stają się
one twórczym wydarzeniem, okazją do
głębszej refleksji nad tajemnicą ludzkiego życia. Dlatego też człowiek, który
chce udoskonalić swoje serce, powinien
nieustannie poszukiwać ludzi o bogatych
sercach. Kapłan postawił przed wiernymi
pytanie: „Gdzie takie osoby, ludzie o wielkim sercu, wielkiego formatu można znaleźć?”. Odpowiedzią na to pytanie jest
między innymi uroczystość rocznicowa
pod Dąbrową, która tak licznie zgromadziła mieszkańców gminy i okolic. W poszukiwaniach ludzi wartościowych nasze
myśli kierujemy ku bohaterskim żołnierzom kampanii wrześniowej 1939 roku.
Modlitewną pamięcią obejmujemy żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
19
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z Lublińca pod dowództwem majora Józefa Pelca, którzy za swoje męstwo ponieśli śmierć przez rozstrzelanie. W kolejną
rocznicę tego wydarzenia przypominamy
o ich poświęceniu, oddajemy im hołd, za
to, że nie zawahali się poświęcić swojego
niejednokrotnie młodego jeszcze życia.
Wierni usłyszeli kolejne pytanie skłaniające do refleksji: „Czego uczy nas ta historia?”. Historia tej ziemi, zroszonej żołnierską krwią. Uczy nas, czego wyrazem
są coroczne obchody, że bohaterskich
czynów synów i córek polskiego narodu,
ojczyzna nie może nigdy zapomnieć. Potwierdzeniem rozważań stały się przytoczone słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć o swojej
historii, przestaje być narodem, a staje się
zbiorem ludzi czasowo zamieszkujących
dane terytorium”. W kolejnych słowach
kapelan podkreślił potrzebę służby dla
ojczyzny, dla drugiego człowieka, często
dla najbliższych, w rodzinie, w społecznościach lokalnych, zawodowych, wszędzie tam, gdzie na co dzień żyjemy, pracujemy, gdzie jesteśmy. Podsumowując,
kapelan ppłk. Krystian Rak apelował, aby
dla wszystkich, którzy żyjemy w wolnej
i niepodległej ojczyźnie, wzorem
byli żołnierze z przeszłości, bohaterowie, od których powinniśmy
uczyć się patriotyzmu. Tak, aby
każdy z nas mógł zawsze z dumą
powiedzieć: „To, co jestem winny ojczyźnie, to jej oddaję przez
swoją pracę, przez poświęcenie,
służbę i swoje życie”. Na zakończenie nabożeństwa orkiestra
wojskowa
zaakompaniowała
pieśń „Boże, coś Polskę”.
Artur Szewczyk – gospodarz
ciepielowskiej ziemi – wyraził
wdzięczność za sprawowaną w intencji żołnierzy mszę świętą i za
piękne słowa w homilii. Później
przystąpiono do części wojskowej
uroczystości, która rozpoczęła się
złożeniem meldunku przez mjr.
Ireneusza Bębenka – Komendan20

ta Garnizonu Radom Ministrowi Obrony
Narodowej Wojciechowi Skurkiewiczowi.
Następnie wciągnięto flagę na maszt, w tej
podniosłej chwili rozbrzmiały dźwięki orkiestry i wszyscy zgromadzeni odśpiewali
hymn państwowy, później wręczone zostały balony w barwach narodowych i chorągiewki ufundowane przez Wójta Gminy
Ciepielów w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej. Na komendę wypuszczono 300 białych i czerwonych balonów
jako symbol 300 poległych żołnierzy, zaś
flagi wręczono, abyśmy godło narodowe,
flagę państwową zawsze nosili w sercu.
Po symbolicznym geście łączącym
bohaterów narodowych ze wszystkimi
zgromadzonymi, mjr Rafał Łyżwa odczytał
Apel Pamięci Poległych. Jego początkowy
fragment brzmiał: „Kombatanci, Weterani walk o niepodległość, Mieszkańcy gminy Ciepielów, Żołnierze Wojska Polskiego,
Rodacy, w rocznicę bitew pod Dąbrową
i Ciepielowem stajemy do apelu, aby złożyć hołd i wyrazić najgłębszą wdzięczność
Wszystkim, którzy walczyli o wolność
i suwerenność Polski. Walka i ofiara żołnierzy polskich, ich niezłomność znaczyły
kolejne drogi do odzyskania niepodległo-

ści odebranej nam w 1939 r. oraz stały się
źródłem siły dla tych wszystkich, dzięki
którym żyjemy dziś w Rzeczypospolitej
demokratycznej i suwerennej. Wzywam
żołnierzy WP, którzy polegli w dniu 8 września 1939 r. w lesie pod Dąbrową w walce
z przeważającymi siłami wroga […]”. Usłyszeliśmy bliskie nam nazwiska i pseudonimy żołnierzy poległych i zmarłych oraz ich
dowódców ze zgrupowania Batalionów
Chłopskich „Ośka” poległych w nierównej
bitwie z oddziałem karnym SS. Bliskie, bo
związane z naszą Małą Ojczyzną, słyszane
w naszych domach i wspominane podczas
każdej lokalnej uroczystości patriotycznej. Aby złożyć hołd Wszystkim, którzy
walczyli o suwerenność Polski, Kompania
Honorowa 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego,
pod przewodnictwem mjr. Ireneusza Bębenka – Komendanta Garnizonu Radom,
dla uczczenia pamięci ofiar, oddała salwę
honorową. Stworzona podczas apelu niewidzialna nić duchowa, skłoniła zgromadzonych do oddania należytego szacunku
i podziękowania bestialsko pomordowanym osiemdziesiąt lat temu. W miejscu
uświęconym krwią obrońców ojczyzny
dziękowaliśmy za Ich odwagę, siłę, wiarę,
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ogromne poświęcenie, a przede wszystkim za wolny kraj.
Uwieńczeniem tej części obchodów było złożenie wieńców i kwiatów w

miejscu męczeństwa żołnierzy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca.
Jako wyraz narodowej pamięci, symboliczne wiązanki biało-czerwonych kwia-

tów złożyły poszczególne delegacje: pan
Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej, pułkownik Wojska Polskiego Zbigniew Zieliński w imieniu Ministerstwa Ochrony
Środowiska, pan Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki, przedstawiciele Rady Powiatu w Lipsku na czele z panem wiceprzewodniczącym Romualdem
Kowaleczko, przedstawiciele miasta i gminy Lipsko na czele z panem przewodniczącym Marcinem Lenartem, przedstawiciel
posła na sejm RP pana Leszka Ruszczyka,
reprezentanci służb mundurowych RP
(straż, policja, związek strzelecki), przedstawiciele Urzędu Gminy z Solca nad Wisłą, przedstawiciele zarządu firmy „ROL-MOT” w Ciepielowie, przedstawiciele
konfederacji, pani Justyna Paszkiewicz
– radna Nowego Dworu Mazowieckiego wraz z mężem Zbigniewem Paszkiewiczem – pułkownikiem WP i dowódcą
149. RPW, pan Walenty Janik z Lublińca,
przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Lublińca z prezesem i przewodniczącym Rady Powiatu panem Krzysztofem Olczykiem, przedstawiciele Urzędu
Gminy z Kazanowa, delegacja Rady Gminy w Ciepielowie, przedstawiciele Lasów
Państwowych, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty na czele z panem
prezesem Marianem Berbeszem, delegacja uczniów i nauczycieli z PSP w Bąkowej
na czele z panią dyrektor Anną Kozieł,
przedstawiciele partii Kukiz’15, delegacja uczniów PSP w Ciepielowie na czele
z panią dyrektor Małgorzatą Rusinowska
i wicedyrektorami: panią Zofią Kucharską
i panią Marianną Ziębą, przedstawiciele
rodziny mjr. Józefa Cesarza – naczelnego
lekarza 74 GPP, uczniowie PSP nr 4 im.
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu na czele z panią dyrektor Katarzyną
Górecką, pan Ryszard Wójcik w imieniu
mieszkańców Szczuczek.
Po złożeniu wszystkich wieńców,
kwiatów i zniczy nastąpiło uroczyste odprowadzenie pocztów sztandarowych
i kompanii. Podczas przemarszu orkiestra
wojskowa odegrała utwór „Legiony”–
pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Pieśń,
która poruszyła czułą strunę w sercach,
przywiodła na myśl żołnierzy pełnych nadziei na wyzwolenie ojczyzny. Wybór tej
melodii nie był przypadkowy, bowiem
warto przytoczyć w tym miejscu słowa
Pierwszego Marszałka Polski dotyczące
treści tej pieśni: „Dziękuję za najdumniejszą pieśń, jaką kiedykolwiek Polska tworzyła”. Duma rozpierała też tych, którzy
w tę okrągłą, wyjątkową rocznicę mogli
uczestniczyć w przepięknych obchodach,
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spełniając tym samym swój narodowy
obowiązek. Choć historia naszego kraju
była bardzo bolesna, to jednak tożsamość
narodowa Polaków była i jest mocno zakorzeniona. Być Polakiem, być wolnym
człowiekiem – jakże pięknie to brzmi.
Dlatego też dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych władz samorządowych na
czele z panem Wójtem Arturem Szewczykiem i współpracy z wieloma urzędami
administracji rządowej oraz instytucjami
samorządowymi każda uroczystość środowiskowa o charakterze patriotycznym
jest wyjątkowa, niepowtarzalna i nadzwyczajna.
Tegoroczne uroczystości z piękną wojskową oprawą nabrały innego wymiaru.
Dostarczały wiele emocji, uczuć i doznań
podczas każdego dźwięku instrumentów.
Echa tragicznych losów naszego narodu
wybrzmiały dosadniej i silniej za sprawą muzyki. W swoim przemówieniu pan
Artur Szewczyk – Wójt Gminy Ciepielów
przytoczył niezwykle ważne słowa odnoszące się do największego w historii konfliktu zbrojnego trwającego 6 lat. Bolesne,
ale jakże istotne treści przepełniały nasze
serca i umysły: „Wrzesień to niewątpliwie
dla Polaków miesiąc pamięci narodowej.
Wspominamy w nim rozpoczęcie jednego z najtragiczniejszych w dziejach naszej
ojczyzny, ale i całego świata, wydarzenia
– wybuch II wojny światowej. Wojny, która pochłonęła miliony ludzkich istnień.
Spotykamy się w całej Polsce, we wrześniu, na różnego rodzaju obchodach, uroczystościach, spotykamy się także tutaj
– w lesie pod Dąbrową w gminie Ciepielów- by oddać hołd i szacunek wszystkim
pomordowanym”. Gospodarz naszej Gminy, chyląc czoła przed grobem i pomnikiem żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku
Piechoty z Lublińca, zaznaczył, że „DUCH
NARODU nie umarł, czego dowodem jest
nasza obecność tym naznaczonym krwią
miejscu. Co powiedzieliby żołnierze, gdybyśmy tu dziś nie przyszli? Na szczęście
tego nie usłyszymy, bo jesteśmy żywym
dowodem na to, że ich heroizm i walkę
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w imieniu Rzeczpospolitej doceniamy
i pamiętamy”.
Coroczne przybliżenie historii ostatniej
walki żołnierzy z armią Wermachtu, skłania
do zastanowienia się nad istotnymi wartościami, które stoją dzisiaj przed każdym
Polakiem. Pamiętajmy, że „pokój, wolność,
honor i poświęcenie” kształtują naszą
tożsamość narodową, ukazują właściwe
wzorce, dobrze znane naszym przodkom.
Ich śmierć nigdy nie poszła i nie pójdzie na
marne, nie pozwolimy na to i zawsze będziemy spotykać się w dąbrowskim lesie,
by przywołać imiennych i bezimiennych
bohaterów zakopanych w anonimowych
dołach śmierci. CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM SPOD DĄBROWY – podkreślił pan
Wójt. Wszystkim i każdemu z osobna należą się ogromne podziękowania za obecność na dzisiejszej uroczystości. Szczególne słowa podziękowania skierował do
pana Wojciecha Skurkiewicza – Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
za objęcie honorowego patronatu nad
uroczystością obchodów 80. rocznicy mordu jeńców wojennych w Dąbrowie koła
Ciepielowa. Pierwszy raz w historii naszej
Małej Ojczyzny uroczystość uczczenia pamięci poległych ma taką wspaniałą oprawę – usłyszeliśmy.

Kolejnymi znamienitymi gośćmi, którzy w tym wyjątkowym dniu zaszczycili
nas swoją obecnością byli: Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki,
posłowie na Sejm RP, rodziny poległych
żołnierzy 74 GPP z Lublińca, kombatanci, delegacje z Lublińca, reprezentanci
pocztów sztandarowych, przedstawiciele
samorządów, radni Rady Gminyw Ciepielowie na czele z panem przewodniczącym Waldemarem Czaplą, sołtysi gminy
Ciepielów na czele z panią sołtys wsi Dąbrowa – Danutą Hamelą, przedstawiciele
służb mundurowych: mjr Ireneusz Bębenek – Komendant Garnizonu Radom,
kpt. Łukasz Kukliński – dowódca orkiestry
wojskowej w Radomiu, ppłk. Łukasz Baranowski – dowódca obrony wojsk terytorialnych w Radomiu, przedstawiciele Wojskowej Komisji Uzupełnień – mjr Artur
Łęcki i kpt. Marcin Płaza, pułkownik WP
Zbigniew Zieliński, pan Wojciech Brandt
– Komendant Powiatowy Policji w Lipsku,
pan Tomasz Krzyczkowski – Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Lipsku, przedstawiciele lasów państwowych, przedstawiciele Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim, pani Teresa Pancerz – Pyrka – Wójt Gminy Kazanów, p. Halina Pyrka
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– Kierownik KRUS w Lipsku, pan Tadeusz
Durak – Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, przedstawiciele lokalnych
firm, młodzież szkół i placówek oświatowych z gminy Ciepielów i spoza naszej
gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz
mieszkańcy naszej gminy, którzy z należytą czcią dbają o ten skrawek świętej ziemi.
Następnie głos zabrał pan Wojciech
Skurkiewicz – Wiceminister Obrony Narodowej: „Szanowny panie Wójcie – gospodarzu uroczystości i miejsca, panowie
Weterani i Kombatanci, panowie Oficerowie, panie Wojewodo, państwo Samorządowcy, Szanowni Państwo, na wstępie
chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś z obecnych czuje potrzebę służenia Ojczyźnie,
może wstąpić do wojsk obrony terytorialnej. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą
możliwość spotkania z Państwem na tej
wspaniałej uroczystości, niezwykle poruszającej w swoim charakterze i wymiarze.
Pouczająca historia 300 żołnierzy, którzy
przemierzyli setki kilometrów w szlaku
bojowym 1939 r., oddali największą wartość, jaką ma człowiek – swoje życie. Dzisiaj pamiętamy, przy okazji 80. rocznicy
tych tragicznych wydarzeń, o ich czynach
i heroizmie. Chylimy czoła przed rodzina-

mi wszystkich polskich bohaterów. Stojąc
w Dąbrowie, na lipskiej ziemi skropionej
krwią bohaterów, czcimy tych, którzy
bronili nas przed zbrodniczym atakiem.
Musimy pamiętać, że często byli to ludzie młodzi idący w nieznane, ale mający
świadomość obrony ojczyzny. Wrzesień
1939 to kolejny rozbiór Polski, to realizacja Paktu Ribbentrop – Mołotow, gdzie
Polska została zdradzona przez dwa mocarstwa. Dziś, żyjąc w wolnym, demokratycznym i suwerennym kraju, pamiętajmy
o bohaterach tej ziemi i Rzeczypospolitej.
Oddajmy im cześć i honor. Chciałem też
serdecznie podziękować młodym osobom, które przyjechały z Lublińca i pamiętają 74 Górnośląski Pułk Piechoty”.
Wrześniowe uroczystości na Dąbrowie wiążą się z wyróżnieniem kilku
osób. Corocznie tradycyjnym akcentem
obchodów jest wręczenie podziękowań
osobom pomagającym w organizacji tej
uroczystości. W tym roku z rąk włodarza
gminy – pana Artura Szewczyka – wyróżnienia – pamiątkowe szkła ze zdjęciem
symbolicznego pomnika otrzymali: Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Mariusz
Błaszczak – Minister Obrony Narodowej,

Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki, Łukasz Baranowski – Dowódca
Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu,
ksiądz kapelan ppłk Kryspin Rak, mjr Ireneusz Bębenek – Komendant Garnizonu
Radom, kap. Łukasz Kukliński – Dowódca
Orkiestry Wojskowej w Radomiu, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa 74 GPP”
z Lublińca.
Po wręczeniu wszystkich wyróżnień,
głos zabrał płk Zbigniew Zieliński – jeden
z nielicznych naocznych świadków wydarzeń sprzed 80 lat. Zebrani poznali kolejną
historię o bohaterskich czynach naszych
rodaków: „Szanowni Państwo, na wzór 74
GPP z Lublińca, powołany został przez Komendanta Głównego Armii Krajowej – 74
Pułk działający na ziemi kieleckiej, który
zasłynął największą bitwą partyzancką
rozegraną koło Jędrzejowa, gdzie Niemcy użyli broni pancernej i samolotów,
a polska strona z obrony przeszła do kontrataku. Dzięki naszym działaniom wzięliśmy do niewoli 99 jeńców wojennych
i zgromadziliśmy 3 wozy drabiniaste broni
i amunicji. Jeśli ktoś z obecnych będzie
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, to zobaczy tę broń w gablotach. Było
to nasze największe osiągnięcie i największy sukces. W trakcie tej walki zostałem
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ranny, ale z honorem wykonaliśmy swój
obowiązek wobec ojczyzny. Pragnę zaznaczyć, że jako najmłodszy żołnierz Armii Krajowej otrzymałem od ostatniego
Komendanta Głównego AK Krzyż Walecznych. Dziś, wyrażam ogromną wdzięczność dla pana Wójta Artura Szewczyka za
tę uroczystość. Podczas śpiewania hymnu
i pieśni „My, Pierwsza Brygada” miałem
łzy w oczach, bo tak bardzo się wzruszyłem…”. Po wystąpieniu pułkownika nastąpiła bardzo uroczysta chwila – nadanie
pamiątkowego medalu. W imieniu Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa 74 GPP”
prezes Marian Berbesz wręczył odznaczenie wójtowi naszej gminy panu Arturowi
Szewczykowi i panu ministrowi Wojciechowi Skurkiewiczowi.

Przedostatnim punktem programu
niedzielnych obchodów był występ artystyczny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie pod przewodnictwem pań: Małgorzaty Kominek, Ewy
Sulimy, Agnieszki Stępień i Anny Sulimy.
Rozbudzenie w uczniach poczucia przynależności do ojczyzny odgrywa w naszej
placówce bardzo ważną rolę, dlatego
udział wychowanków w wielu uroczystościach środowiskowych pogłębia wychowanie patriotyczne, służy budowaniu
tożsamości narodowej oraz uczy przywiązania do historii i tradycji, kształtując
postawy obywatelskie. W specjalnie przygotowanym montażu słowno-muzycznym
młodzież zaprezentowała utwory liryczne
i pieśni żołnierskie dotyczące wydarzeń
sprzed 80 lat. Wzruszające deklamacje
wierszy i pieśni rozbrzmiewające w dąbrowskim lesie rozbudzały na nowo emo-

cje. Przytoczony fragment pamiętnika
małego chłopca, któremu przyszło żyć
w czasie wojny, przywołał na myśl tych
wszystkich, którzy pełni nadziei oczekiwali rozpoczęcia nowego roku szkolnego, bo przecież wszystko czekało: kajety,
książki, białe kołnierzyki i wyprasowane
mundurki… i nagle komunikat radiowy:
Nie będzie zajęć! Nie będzie szkoły! Nie
będzie tego wszystkiego, do czego przywykliśmy w ciągu lat? A co będzie? Co
to znaczy wojna? 1 września 1939 roku
strach, przerażenie i niepewność okryły
nasz kraj, ukazując inną, niezrozumiałą,
niepojętą rzeczywistość. A jeszcze wczoraj były wakacje…
Po części artystycznej pan Wójt Artur Szewczyk podziękował młodzieży za
przepiękny występ i zaprosił wszystkich
zgromadzonych na spotkanie koleżeńskie
przy tradycyjnej żołnierskiej grochówce.
W tym roku mieszkańcy gminy Ciepielów i obecni goście mogli uczestniczyć
też w pikniku Wojsk Obrony Terytorialnej. I w taki oto sposób dobiegło końca
kolejne, ale w tym roku wyjątkowe, okrągłe patriotyczne spotkanie, będące żywą
i niezapomnianą lekcją historii łączącą
pokolenia… Jesteśmy przekonani, że 80.
obchody rocznicy mordu jeńców wojennych w Dąbrowie miały należytą oprawę
i na długo zapadną w pamięci tych, którzy
8 września 2019 r. spełnili swój obowiązek wobec pomordowanych na skrawku
naszej świętej ziemi.
W tym miejscu jeszcze raz składamy
serdeczne podziękowania panu Wojciechowi Skurkiewiczowi – Wiceministrowi
Obrony Narodowej za pomoc w zorganizowaniu tegorocznej uroczystości.
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