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Szanowni Państwo!
Gmina Ciepielów – bo liczy się czas… Długi okres upłynął
od ostatniego wydania naszego gminnego biuletynu. I to wcale
nie dlatego, że nie było o czym pisać, wręcz przeciwnie, pracy
było tak dużo, że nie starczyło czasu na wydanie naszego kwartalnika. Pierwsze półrocze 2013 roku, w życiu naszej lokalnej
społeczności owocowało w wiele wydarzeń, ale przede wszystkim było czasem, w którym wykonaliśmy większość z zaplanowanych na ten rok gminnych inwestycji, ktorych wartość przekroczy 3 miliony złotych To także czas przeprowadzenia zmian
w gminnej oświacie, nowe, a zarazem stare zasady segregacji
oraz odbioru odpadów komunalnych, kolejne wyzwania w zakresie realizacji inwestycji i projektów unijnych. To także, a nawet przede wszystkim, zakończenie dziewięcioletniego okresu
inwestycji w zakresie zwodociągowania całej naszej gminy, a co
za tym idzie zmiana priorytetów w zakresie ochrony środowiska
z wodociągowania na rozwiązywanie problemów gospodarki
ściekowej.
Ostatnie pół roku, to okres konsultacji związanych z tzw.
„rewolucją śmieciową”, jaką ustawodawca Sejm RP wprowadził
we wszystkich gminach w Polsce. Wnikliwa analiza problemu,
który jak wszyscy Państwo wiecie, na terenie naszej gminy rozwiązany jest w formie określonej przez Sejm RP – już od 2006
roku, a więc od ośmiu lat, doprowadziło do podjęcia wymaganych przez nowe przepisy decyzji w drodze Uchwał Rady Gminy w zakresie gospodarki odpadami. Największe kontrowersje,
wśród mieszkańców, zawsze budzi nakładanie nowych podatków, a w tzw. „rewolucji
śmieciowej”, największa,
niektórzy mówią, że właściwie jedyna na terenie
naszej gminy zmiana, dotyczy wprowadzenia obowiązkowej opłaty za odbiór odpadów. Staraliśmy
się wraz z Radą Gminy
tak ustalić opłaty, aby
były jak najsprawiedliwsze dla naszych mieszkańców, a dodatkowo,
aby ich pobieranie nie
powodowało dodatkowych obciążeń dla płacących. Wszystkie
uchwały w sprawie gospodarki odpadami zostały podjęte, aby
system bez jakichkolwiek przeszkód ruszył (a właściwie był kontynuowany) od 1 lipca bieżącego roku. Ostatecznie postanowiliśmy, że opłatę („tzw. podatek śmieciowy”) za odbiór odpadów

mieszkańcy będą uiszczać
w terminach odpowiednich
do terminu płacenia podatków, tj. 15 marca, 15 maja,
15 września, 15 listopada
(z możliwością uiszczania
podatku u sołtysów). Opłatę określiliśmy w trzech
progach: 5 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
10 zł dla gospodarstwa
dwuosobowego i 15 zł dla
gospodarstwa trzy i więcej
osobowego. Są to najniższe opłaty za odbiór odpadów w powiecie lipskim.
Ponadto, podpisaliśmy trzy
kolejne umowy na realizację zadań przy współfinansowaniu środków unijnych,
kolejne wnioski, tym razem
na zadania oświatowe uzyskały już przychylną akceptację jednostki wdrażającej projekty unijne. Największym
zadaniem tego roku będzie realizacja wniosku na „Odnowę
otoczenia Kościoła w Czerwonej i zagospodarowanie centrum
Antoniowa”. Zakończenie inwestycji planowane jest w ostatnim kwartale tego roku. Dzięki tej inwestycji, wszystkie nasze
kościoły parafialne uzyskają poprawę estetycznego wizerunku
wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
od kościoła do cmentarza
parafialnego. Rok 2013,
to rok, w którym po raz
pierwszy
rozpoczęliśmy realizację gminnego
programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym celu
podpisaliśmy prawie 200
umów na wykonanie projektów przydomowych
oczyszczalni
ścieków.
Realizujemy odkładaną przez ostanie lata budowę punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków, kończymy projektowanie przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków na nowoczesny obiekt spełniający najsurowsze normy z zakresu ochrony
środowiska. To rok, w którym na większą skalę niż w latach
poprzednich
(zdominowanych budową wodociągów) przystąpiliśmy do
budowy dróg gminnych.
Wybudowaliśmy łącznie
siedem nowych dróg, przeznaczając na ten cel prawie
milion złotych. Nie zamierzamy na tym poprzestać,
budowa dróg na jeszcze
większą skalę planowana
jest w roku 2014.
Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów
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Realizacja gminnych inwestycji 2013
Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę
Gminy w dniu 31 grudnia 2012 roku. Po zmianach dokonanych
w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku, a wynikających przede
wszystkim z bardzo drastycznego obniżenia subwencji przeznaczonej na finansowanie naszej gminnej oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także z uwagi na podpisane umów
na realizację nowych projektów unijnych, zakłada łączne dochody w kwocie 17 863 462,24 zł, zaś wydatki określono w kwocie:
17 392 463,24 zł. Jak widać z powyższego zestawienia wydajemy
mniej niż mamy dochodów, a więc budżet jest prawidłowo zrównoważony ze wskazaniem na oszczędność gminnych finansów.
Wydajemy mniej, bo staramy się rozsądnie gospodarować
w zakresie wydatków bieżących, które stanowią większość
środków wydatkowanych w ciągu roku. Samorządowy budżet,
to bowiem w zdecydowanej
większości właśnie wydatki
bieżące. Największe z nich
przeznaczane są na funkcjonowanie gminnej oświaty.
Następne to środki na administrację, opiekę społeczną
kulturę, zdrowie, gospodarkę komunalną, rolnictwo itp.
Prawidłowe zarządzanie budżetem to mądre, przemyślane
i oszczędne gospodarowanie
w zakresie realizacji wydatków bieżących. Każdy przerost, czy też brak kontroli tych
wydatków, bądź to w oświacie czy też w administracji,
niesie za sobą konsekwencje
obowiązku większych i stałych, a więc bieżących wydatków. Cała sztuka zarządzania
gminnymi finansami wydaje
się więc banalnie prosta, wydać mniej niż się ma, a oszczędności spożytkować na finansowanie gminnych inwestycji. Niby
proste, a jakże w rzeczywistości skomplikowane! Zarządzając
gminą, trzeba bowiem podejmować wybory, pomiędzy tym czego oczekuje społeczeństwo, a tym na co nas wszystkich stać, bo
przecież wszyscy płacimy podatki i w zamian za to oczekujemy
poprawy naszego życia na terenie gminy. I tu jest największy
problem. Czy pomimo niżu demograficznego (coraz mniej dzieci uczących
się w szkołach) inwestować w oświatę,
czy może rozwijać opiekę zdrowotną,
a może jednak rozbudowywać gminną
infrastrukturę techniczną, a więc drogi, kanalizację itp., aby wszystkim nam
żyło się lepiej. No właśnie, jaką drogą
pójść, w którym kierunku, to zawsze
najtrudniejsze pytanie. Tym trudniejsze,
bo jak mówi popularne polskie przysłowie „jeszcze się taki nie urodził co by
wszystkim dogodził”. Dlatego też ustawodawca wymyślił taki model zarządzania gminą, w którym wójta wyposażył
właściwie w pełnię władzy w zakresie
zarządzania gminnymi finansami, jednakże po wyrażeniu zgody na realizację

budżetu przez Radę Gminy, która swoim głosem opiniodawczodoradczym decyduje na to w jakim kierunku idą realizowane
przez samorząd działania. Tylko wspólne działanie wójta i rady
może zapewnić rozwój gminy, co przekłada się w konsekwencji na prawidłową realizację budżetu, a więc wydatkowanie
naszych wspólnych pieniędzy. Wydajemy mniej, ale, co chyba
najważniejsze dla każdego mieszkańca, wydatki inwestycyjne

podobnie jak w latach ubiegłych są na bardzo dobrym wysokim poziomie w stosunku do całości środków budżetowych. Inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej gminy, świadczą
o rozwoju naszej małej lokalnej społeczności i miejscu w jakim
nasza gmina obecnie się znajduje, nie tylko na mapie Mazowsza, ale i na mapie całego kraju. W tym roku, na wszystkie
inwestycje wydatkujemy prawie 3 mln złotych. Z pewnością
będzie to kolejny raz największy budżet
inwestycyjny spośród wszystkich gmin powiatu lipskiego. Za nami dopiero pierwsze
półrocze, a już większość z zaplanowanych
na ten rok inwestycji zostało wykonanych.
Rok 2013 to kolejny rok, w którym przy
realizacji gminnych inwestycji nie korzystaliśmy z żadnych pożyczek i kredytów.
Nawet zadanie przy wsparciu środków unijnych realizujemy bez kredytu, którym zwykle
pokrywaliśmy część dofinansowania unijnego, bowiem przy realizacji zadań z dofinansowaniem środków unijnych najpierw należy sfinansować zadanie, następnie można się
ubiegać o środki stanowiące dofinansowanie
unijne. Dzięki ogłoszeniu większości przetargów na realizację tegorocznych zadań,
następnie ich wykonaniu w pierwszych mie3
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siącach roku, możemy efektywniej realizować kolejne zadania,
ponieważ wiemy na co jeszcze nas stać, co można zrobić aby
inwestycje, które mieliśmy realizować w latach następnych wykonać już dziś. Co zrobiliśmy i robimy w tym roku i ile to kosztowało przedstawiamy poniżej:

W zakresie ochrony środowiska:
1. Dokończenie wodociągowania gminy w miejscowościach
Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska Zamoście.
Ostatnie zadanie z zakresu budowy gminnej sieci wodociągowej objęło swym zakresem przysiółki miejscowości, w których
w poprzednich latach z różnych względów nie wykonano sieci
wodociągowej, a także dla zapewnienie prawidłowego obiegu
wody w dotychczasowej sieci. Dlatego postanowiono złączyć
w tzw. pierścień sieć (dotyczy to połączenia nitki wodociągu
kończącej się w Starych Gardzienicach z wodociągiem w Ciepielowie ul. Witosa), dzięki czemu następuje lepsza wymiana
wody, co wpływa na jej jakość. Zakres prac obejmował wyko-

nanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: – fi
110 mm oraz fi 160 mm. Łączna długość sieci wodociągowej
z przyłączami wyniosła blisko 5 000 m. Na powstałej sieci wykonanych zostało 12 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80–100 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem. Wykonawcą inwestycji była
firma wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Spośród
dziewięciu oferentów najtańszą ofertę spełniającą wszystkie
warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożyła
i wygrała przetarg firma P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa. Zakończenie prac związanych z realizacją budowy
wodociągu zgodnie z umową upływał 30 listopada 2013. Wykonawca nie czekał jednak z realizacją zadania i rozpoczął budowę
wczesną wiosną i pomimo zimowych warunków zadanie został
szybko i sprawnie wykonane. Odbiór inwestycji odbył się już
5 czerwca. Do gminnej sieci wodociągowej podłączonych zostało 17 nowych gospodarstw domowych. Inwestycja została
zrealizowana za łączną kwotę: 158 000,00 zł.
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2. Uzyskanie dofinansowania unijnego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Świesielice – Kawęczyn.
W ramach ogłoszonego w 2011 roku naboru wniosków na
projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007–2013, nasza gmina (o czym informowaliśmy Państwa
w poprzednim numerze biuletynu) podpisała umowę na realizację zadania pt. „Dokończenie wodociągowania wschodniej
części gminy Ciepielów poprzez budowę sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowościach Kawęczyn i Świesielice”.
Procedury naboru wniosków na realizację inwestycji unijnych,
ich ocena, wdrożenie to bardzo długi okres czasu. Gdybyśmy
każdorazowo po złożeniu wniosku unijnego czekali na zakończenie wspomnianych procedur, to z pewnością do wielu zadań
jeszcze długo byśmy nawet nie przystąpili. Nie czekając więc na
rozstrzygnięcie procedury oceny wniosków, w ramach środków
własnych (bez zaciągania kredytów) przeprowadzamy odpowiednią procedurę przetargową i realizujemy w pełni zadania.
Właśnie w taki sposób zrealizowaliśmy zadanie związane z budową sieci wodociągowej dla mieszkańców Świesielic i Kawęczyna, do których nowo wybudowanym w poprzednim roku wo-

Podpisanie umowy na unijne dofinansowanie, od lewej: Dyrektor Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego Waldemar Korodziński, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
Janina Ewa Orzełowska, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk

dociągiem popłynęła woda jeszcze przed podpisaniem stosownej
umowy na udzielenie naszej gminie dofinansowania unijnego.
W dniu, w którym podpisywaliśmy umowę, właśnie zakończyliśmy realizację zadania, którego to dofinansowanie dotyczyło.
W ramach zadania wykonaliśmy sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 19 960 m, 41 hydrantów nadziemnych
o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem oraz 92 przyłącza do
posesji mieszkańców. Wodociąg zrealizowaliśmy w całości ze
środków własnych, natomiast kwota unijnego wsparcia miała
zasilić budżet gminy po zakończeniu procedury związanej z rozliczeniem wsparcia unijnego w ramach tzw. wniosku o płatność.
Opłacało się przyśpieszyć prace i sfinansować budowę wodociągu w roku ubiegłym z własnego budżetu, bowiem po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski i pozytywnej
ocenie naszego wniosku o płatność (prawidłowości wykonanej inwestycji) na konto
naszej gminy wpłynęła
pełna kwota unijnego dofinansowania w wysokości 377 755,00 zł. Kolejne
unijne dofinansowanie na
realizację gminnych inwestycji stało się faktem.
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3. Opracowanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem
na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Ciepielowie.
W roku ubiegłym nasz samorząd wykonał wstępną koncepcję modernizacji gminnej oczyszczalni. Właśnie na jej podstawie w bieżącym roku przystąpiliśmy do wykonania projektu
technicznego wraz z kosztorysem i dokumentami niezbędnymi
do uzyskania pozwolenia na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków
w Ciepielowie. Całość dokumentacji wykonujemy na potrzeby
złożenia odpowiedniego wniosku na modernizację oczyszczalni
ze środków unijnych w kolejnym okresie dofinansowania Unii
Europejskiej to jest na lata 2014–2020. Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie kosztowała około 5 milionów złotych.
Są to bardzo duże koszty, dlatego też modernizacja będzie możliwa tylko w ramach dofinansowania unijnego, z którego możemy uzyskać nawet 85% wszystkich poniesionych kosztów. Jest
więc o co się starać. Normy techniczne jakie muszą spełniać
gminne oczyszczalnie ścieków wciąż są podnoszone, dlatego
też modernizacja jest konieczna. Projekt wraz z niezbędną dokumentacją ma zostać ukończony w czwartym kwartale 2013
roku za łączną kwotę 65 000,00 zł.

Koncepcja rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciepielowie – budowa zupełnie nowych
reaktorów biologicznych

4. Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie.
Zadaniem ściśle związanym z planowaną rozbudową gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ciepielowie jest budowa punktu
zlewnego. Inwestycja została tak zaplanowana, że po wybudowaniu, punkt zrzutowy dowożonych ścieków będzie podłączony do obecnej oczyszczalni, a po planowanej rozbudowie
oczyszczalni będzie częścią składową nowej oczyszczalni. Decyzja o budowie punktu zlewnego zapadła po analizie działania oczyszczalni ścieków a dotyczącej problemów w zakresie
oczyszczania. Specjaliści z zakresu ochrony środowiska jednoznacznie stwierdzili, że aby poprawić działanie naszej oczyszczalni należy wyposażyć ją w punkt zrzutowy ścieków dowo-

żonych taborem asenizacyjnym z szamb bezodpływowych.
Pokrótce chodzi o to, aby ścieków z szamb nie wpuszczać bezpośrednio do oczyszczalni (z reguły stanowią one bardzo duże
stężenie bakterii), a dopuszczać je za pośrednictwem punktu
zrzutowego w ilości w jakich oczyszczalnia zdoła je oczyścić.
W ramach inwestycji zostanie wykonany punkt zlewny do odbioru ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych
gospodarstw domowych na terenie gminy Ciepielów wraz z wykonaniem otuliny filtracyjnej z zieleni dla oczyszczalni ścieków oraz wykonanie drogi dojazdowej (placu manewrowego)
w obrębie projektowanego punktu zlewnego. W skład punktu
zlewnego będą wchodziły: – taca najazdowa – separator zanieczyszczeń stałych – kontener z przewodem do odbioru i pomiaru ilości ścieków – zbiornik uśredniający – kanał odpływowy
ścieków. Prace budowlane wykonuje firma „ARKADA DELA”
Emil Dygas z Radomia, łączna wartość robót wraz z nadzorem technicznym to: 347 000,14 zł. Zakończenie wszystkich
prac związanych z realizacją inwestycji przewidujemy do dnia
30 października 2013 roku.

5. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku zakończeniem wodociągowania gminy, przystąpiliśmy do realizacji uchwalonego przez Radę Gminy programu
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który będziemy
sukcesywnie prowadzić w latach 2013–2020, każdego roku
przeznaczając środki budżetowe na realizację najpierw projektów technicznych, a następnie realizacji budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków u zainteresowanych tym rozwiązaniem
mieszkańców gminy. W miesiącu marcu przeprowadzony został
pierwszy nabór wniosków na budowę oczyszczalni. Wpłynęło
ponad 200 wniosków, z których po sprawdzeniu przez komisję
powołaną przez wójta gminy, w zakresie spełniania wymogów
określonych w gminnym programie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, zakwalifikowano 190 wniosków. Następnie w miesiącu czerwcu, podpisano umowy cywilnoprawne na
wykonanie do końca roku projektów technicznych wraz z badaniami geologicznymi. Całość tegorocznej inwestycji osza5
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cowana została na kwotę 68 400,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji technicznej w roku następnym przystąpimy do budowy
oczyszczalni, jednocześnie informujemy, że nabór kolejnych
wniosków odbędzie się corocznie w miesiącu marcu.

Informatyzacja i budowa społeczeństwa informacyjnego:
6. Realizacja projektu rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – stan realizacji zadań projektowych przedstawia się
następująco:
1. Opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów
systemu informatycznego e-Urząd (rdzenia systemu),
które będą umożliwiały m.in. elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną
obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Umowa, której przedmiotem jest realizacja ww. zadania została zawarta z Wykonawcą w czerwcu 2012 r. Został
stworzony system e-Urzędu, system jest obecnie testowany. Po zakończeniu etapu testów, system będzie sukcesywnie wdrażany.
2. Opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych
wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów. Opracowana została dokumentacja przetargowa,
która obecnie podlega ocenie. Po etapie, dokumentacja
przetargowa zostanie przedstawiona Komitetowi Sterującemu, który podejmie ostateczną decyzję o treści dokumentacji i wyrazi zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego. W ramach zamówienia do Partnerów Projektu
dostarczone zostaną następujące Systemy dziedzinowe:
– System obsługi prac rady powiatu/gminy; – System obsługi zamówień publicznych; – System obsługi ewidencji
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
lub własność jednostek samorządu terytorialnego; – System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym
i na zajęcie pasa drogowego; – System ewidencji zabytków; – System obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż
alkoholu; – System do gospodarowania odpadami.
3. Dostawa do jednostek organizacyjnych beneficjentów
projektu sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, stanowiących platformę technologiczną dla
wdrażanych systemów.
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7. Realizacja projektu przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowę
społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, – stan realizacji najważniejszych zadań
projektowych przedstawia się następująco:
1. Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych Województwa Mazowieckiego. Efektem zrealizowanych prac
jest baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali
1:10000.
2. Konwersja materiałów składających się na Powiatowy
Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.

3. Opracowanie koncepcji standaryzacji studiów zagospodarowania terenu, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowane zostały specyfikacje pojęciowych modeli danych (zgodnie z metodologią norm ISO serii 19100)
dotyczące: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów
zagospodarowania oraz przestrzennego planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
4. Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do
prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na
poziomie gminnym oraz konwersja do postaci cyfrowej
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.
5. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji Projektu.

Gospodarka komunalna:
8. Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej
wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
W dniu 11 lipca br. wójt
gminy z panią skarbnik
Grażyną Szczodrą podpisali w Warszawie umowę na
dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania „Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz
z zagospodarowaniem terenów przyległych. Podpisanie
umowy w ramach realizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013,
zakończyło – prawie dwuletnie starania naszego samorządu o pozyskanie środków na ostatnie zagospodarowanie
terenów bezpośrednio związanych z otoczeniem Kościołów
parafialnych i cmentarzy na terenie gminy. Po zagospodarowaniu
Wielgiego i Ciepielowa przyszła
kolej na Czerwoną i Antoniów.
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W ramach programów związanych z odnową wsi oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, wykonaliśmy w naszej gminie
do tej pory następujące inwestycje:
– Modernizacja – zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem
i terenów przyległych w miejscowości Ciepielów,
– Adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie,
– Dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem,
– Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz
z wykonaniem małej architektury krajobrazu,
– Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz
z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów,
– Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów
i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu,
– Dokończenie wodociągowania wschodniej części gminy
Ciepielów poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kawęczyn i Świesielice, wydatkując
łącznie na powyższe zadania ponad 4 miliony złotych.
9. Zakup radiowozu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Ciepielowie.
Na 31 sesji w dniu 24 maja 2013 roku Rada Gminy w Ciepielowie podjęła decyzję o przekazaniu 20 000,00 zł na potrzeby
zakupu nowego radiowozu dla Posterunku Policji w Ciepielowie. Realizując postanowienia Rady Gminy, wójt gminy w dniu
26 lipca br. podpisał porozumienie o przekazaniu środków na
Fundusz Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu na potrzeby naszego
Posterunku Policji. Nowy radiowóz z pewnością przyczyni się
do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród naszych
mieszkańców, skróci się czas reakcji
i dojazdu na miejsce
zdarzenia lub interwencji na terenie
gminy Ciepielów.

Zakres prac ujętych w umowie obejmuje m.in. budowę parkingów przy Kościele i cmentarzu parafialnym, chodników,
zjazdów gospodarczych, zatoki postojowej z wiatą przystankową, ciągu pieszego do cmentarza. Zaprojektowano również
ustawienie 14 lamp solarnych z podwójnym niskonapięciowym
oświetleniem LED i solarnym panelem polikrystalicznym. Będzie to pierwsze takie innowacyjne oświetlenie na terenie powiatu lipskiego. Wartość kosztorysowa zadania to 813 470,32 zł,
a wysokość pozyskanego dofinansowania unijnego to kwota
480 356,75 zł. Aby zrealizować zadanie jeszcze w tym roku, bezpośrednio po podpisaniu umowy ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. W wyniku przeprowadzonej
procedury przetargowej, podpisano umowę na realizację zadania
Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom – 571 780,05 zł brutto. Termin wykonania umowy określono na 31 października 2013 roku.

10. Zakup działki oraz wykonanie parkingu przy cmentarzu
parafialnym w Ciepielowie.
Ubiegłoroczna inwestycja związana z poprawą wizerunku
otoczenia Kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza
parafialnego w wraz z małą architekturą krajobrazu, w części zlokalizowanej przed cmentarzem przeprowadzona była na gruntach
należących do osoby prywatnej. W celu możliwości przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie unijne inwestycji, niezbędne tereny użyczono. W tym roku zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami przeprowadzono procedurę zakupu gruntów na rzecz
samorządu. Po zakupie gruntu, sfinalizowanej aktem notarialnym,
na dodatkowo pozyskanym terenie postanowiono rozszerzyć parking przy cmentarzu poprzez wykonanie dodatkowych miejsc
parkingowych i drogi dojazdowej z kruszywa. Dodatkowy parking z pewnością przyda się na dzień 1 listopada.
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11. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie.
Budynek Urzędu Gminy, który został
oddany do użytkowania w 1995 roku, delikatnie mówiąc lata swojej świetności miał
już dawno za sobą. Wypłowiała na słońcu
elewacja, zacieki, brak cokołu, który po
prostu się rozpadł, pęknięcia ścian, to tylko niektóre oznaki upływu czasu, któremu
nie sprostał budynek naszej samorządowej administracji. Dodatkowo eksploatowana prawie od dwudziestu lat kotłownia
centralnego ogrzewania, od dłuższego
czasu wymagała już modernizacji. Dotychczasowa kotłownia zasilana węglem
kamiennym była przestarzała, a przez to
nieekonomiczna. Pierwszy przetarg na
termomodernizację ogłosiliśmy w roku
2010, ale wówczas zabrakło środków na
zrealizowanie inwestycji. W tym roku,
po wcześniejszej aktualizacji kosztorysu
oraz po włączeniu do inwestycji przebudowy centralnego ogrzewania i wymianie
kotła c.o. na ekologiczny zasilany olejem, ogłoszono przetarg nieograniczony,
w którym udział wzięło dziewięć firm:
Aleksander Siadaczko Usługi Ogólnobudowlane, Stary Kobylnik, 26-806 Stara
Błotnica – 669 474,18 zł brutto, Firma
Budowlano-Handlowa „TED-BUD” Tadeusz Słaby, ul. Wrzosowa, 25-211 Kielce – 637 962,78 zł brutto, Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej
Skrok, 26-600 Radom – 410 762,35 zł
brutto, „A-TOM” Firma Usługowa Tomasz Dusza, ul. Iłżecka, 27-300 Lipsko –
540 995,95 zł brutto, P.H.i U.B. „ARBUD” Rogoziński Krzysztof, Kałków,
27-310 Ciepielów – 512 477,56 zł brutto,
PPUH „BUDMAR” s.c. M. Marszałek
i E. Marszałek, ul. Kruczkowskiego 4,
26-600 Radom – 493 612,00 zł brutto,
„BLACHO-DACH” Usługi Budowlane
Marek Janeczko, ul. Urzędowska, 23-200
Kraśnik – 563 247,41 zł brutto, SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka
Komandytowa, ul. Mokra, 26-600 Radom – 477 276,31 zł brutto, Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMFORT” s.j. M.
Augustyniak I. Augustyniak, ul. Wjazdowa, 206, 26-600 Radom – 434 544,32 zł
brutto. Dzięki połączeniu dwóch zadań,
a więc termomodernizacji zewnętrznej
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i przebudowie centralnego ogrzewania
uzyskaliśmy bardzo korzystną ofertę,
a przetarg wygrała składając najtańszą
ofertę firma Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok, 26-600
Radom – 410 762,35 zł brutto. Łączna
wartość inwestycji wraz z nadzorami
technicznymi to kwota: 425 762,35 zł.
Prace termomodernizacyjne budynku
Urzędu Gminy w Ciepielowie składają
się z dwóch rodzajów prac: 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. W zakres prac wchodziły m.in. roboty rozbiórkowe, roboty elewacyjne, instalowanie
drzwi i okien, roboty malarskie, naprawa
i konserwacja dachów, roboty budowlane
w zakresie układania chodników, roboty
z zakresie instalacji elektrycznych, roboty przy wznoszeniu rusztowań, montaż
zegarów, masztów flagowych i herbu.

2) Przebudowa (modernizacja) systemu
grzewczego w budynku Urzędu Gminy
w Ciepielowie. Zakres prac przewidywał:
modernizację centralnego ogrzewania
polegająca na przebudowie z kotłowni
węglowej na kotłownię olejową (instalacja nowego kotła CO o mocy 120 kW
oraz zbiorników na olej), wymiana grzejników, roboty towarzyszące – instalacje
elektryczne oraz automatyka sterowania
kotłownią.
12. Wizualizacja gminy Ciepielów.
Zadaniem, które przez długi czas nie
mogło doczekać się na realizację jest wizualizacja gminy, polegająca na wykonaniu tablic informacyjnych oraz tablic
kierunkowskazowych z oznaczeniem
miejscowości gminnych oraz przysiółków. Kilka lat temu udało się wykonać
specjalne numery posesji dla pięciu miejscowości oraz system informacji w miejscowości Ciepielów. Teraz przyszła kolej na pozostałe miejscowości gminy.
Łącznie ma zostać wykonanych ponad
czterdzieści tablic kierunkowskazowych
z oznaczeniem numerów posesji w danym miejscu na terenie gminy, między
innymi: Ciepielów Kolonia, nr od 1 do 7,
Pcin, nr od 79 do 83a, Ciepielów kolonia,
nr od 32 do 48, Pcin „Kołchozy”, nr od 15
do 22a, Stary Ciepielów, nr od 76 do 82,
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Stary Ciepielów „Górki”, nr od 104 do
109, Podwójny: a) Gardzienice Kolonia,
nr od 3 do 29a, b) Gardzienice Kolonia,
nr od 37 do 53, Podwójny: a) Wielgie,
nr od 144 do 159, b) Wielgie „Średnia
Wieś”, nr od 160 do 210, Wielgie, nr od
86 do 143, Podwójny: a) Wielgie „Obórki”, nr od 240 do 246, b) Wielgie „Pod lasem”, nr od 253 do 263. Wielgie „Podobórki”, nr od 247 do 251, Łaziska „Kacze
doły”, nr od 112 do 120, Łaziska „Zapłocie”, nr od 106 do 133, Łaziska „Pułanki”, nr od 45 do 69, Łaziska „Zarośla”,
nr od 1 do 31, Łaziska „Zamoście”, nr od
70 do 74, Bąkowa „Hektary”, nr od 157
do 162, Bąkowa „Pod lasem”, nr od 121
do 163, Bąkowa, nr od 1 do 19, Bakowa,
nr od 92 do 100, Czerwona „Olszyny”,
nr od 33 do 40, Bielany „Budki”, nr od
32 do 41, Gardzienice Stare, nr od 18
do 21, Pcin, nr od 49 do 55, Pcin, nr od
56 do 61, Pcin, nr od 38, 63 do 77, Stary Ciepielów, nr od 75, 83 do 95, Stary
Ciepielów „Żabianka”, nr od 50 do 54,
Stary Ciepielów, nr od 56 do 60, 125, Podwójny a) Ciepielów Kolonia, nr od 8 do
22a, b) Ciepielów Kolonia „Pod lasem”,
nr od 2 do 31, Podwójny: a) Kawęczyn,
nr od 8 do 33, b) Kawęczyn, nr od 34 do
41, Rekówka, nr od 17 do30, Rekówka
„Górna”, nr od 1 do 14, Podwójny: a)
Świesielice „Ławki”, nr od 135 do 154,
b) Świesielice, nr od 81 do 84, 46-47, Podwójny: a) Świesielice „Nowiny”, nr od
74 do 134, b) Świesielice „Morgi”, nr od
59 do 73, Potrójny: a) Kawęczyn, nr od
15 do 27, b) Świesielice „Celiny”, nr od
14 do 33, 33a, c) Świesielice, nr od 34 do 58, Kałków, nr od 53
do 97, Kałków „Ogrody”, nr od 45 do 52, Podwójny: a) Kałków
„Pniaki”, nr od 16 do 32, b) Kałków „Piaski”, nr od 37 do 42,
Dąbrowa „Pod lasem”, nr od 127 do 132, Pcin, nr od 24 do 31.
13. Zakup urządzeń wraz z montażem do parku w Ciepielowie.
Wizytówką naszej gminy jest niewątpliwie ciepielowski
park. Wszyscy przejeżdżający przez centrum miejscowości bez

względu na to czy podróżują w dzień czy w nocy, nie mogą się
nadziwić, że w tak małej miejscowości może być taki ładny
i funkcjonalny park. W tym roku wykonaliśmy nowe prace aby
jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność parku, pamiętając
jednakże o zachowaniu równowagi w jego zagospodarowaniu.
Dosadziliśmy ponad dwieście krzewów (także w miejscach
gdzie były ubytki po poprzednich nasadzeniach), wybudowaliśmy szachownice z kostki brukowej wraz z ławkami i zestawem szachów ogrodowych. Dodatkowo wybudowaliśmy dwie
zatoczki z kostki brukowej wyposażone w stojaki dla rowerów
oraz rozszerzyliśmy ofertę siłowni zewnętrznej o trzy urządzenia z serii przeznaczonej dla seniorów. W parku zainstalowano
kolejne kamery, dzięki którym akty wandalizmu (na szczęście
bardzo rzadkie) są niemal natychmiast wykrywane przez Policję
i znajdują przykry finał w lipskim Sądzie.
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Budowa dróg:
14. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dąbrowa.
Pierwsza droga asfaltowa przez Dąbrowę wykonana została w 2003 roku w ramach środków przedakcesyjnych przed
wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Wówczas
wybudowano odcinek o długości 1 350 mb. Droga ta następnie
w roku 2010, poprzez wybudowanie kolejnego odcinka o długości 1 830 mb uzyskała połączenie z miejscowością Kałków,
tworząc jednolity ciąg drogowy. Pierwszy z budowanych odcinków nie objął jednakże całej miejscowości, dlatego w tym
roku postanowiono o przedłużeniu drogi, tak aby wszystkie
domostwa w Dąbrowie miały dostęp do drogi asfaltowej. Na
ogłoszony przez Urząd Gminy przetarg nieograniczony wpłynęły cztery oferty, nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.
z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 34 005,10 zł
brutto, nr 2 – Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a – 34 140,80 zł brutto, nr 3 – Transmar Mark
Sasin, ul. Placowa 38m1, 26-600 Radom – 37 941,20 zł brutto,
nr 4 – AKUMA Artur Kobylarczyk, ul. Oleńki 22, 26-600 Radom – 34 518,23 zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą
wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń, oferując cenę brutto 34 005,10. Inwestycję już ukończono.
Całkowita wartość robót wraz z nadzorem budowlanym to
kwota: 34 999,10 zł.

15. Przebudowa ulicy Źródlanej w Ciepielowie.
Na kolejne zadanie z zakresu modernizacji dróg, a związane
z przebudową ulicy Źródlanej w Ciepielowie w ramach ogłoszonego przetargu wpłynęło 5 ofert: nr 1 – „As” Sp. z o. o.,
ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 140 176,95 zł brutto,
nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 130 694,58 zł brutto, nr 3 –
Zakład Budowy Dróg i Mostów, Góry 85A, 24-173 Markuszów –
151 574,97 zł brutto, nr 4 – PHU TRANSMAR Marek Sasin,
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ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom – 144 248,00 zł brutto, nr 5 –
„ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 26-600 Radom –
139 272,41 zł brutto. Komisja przetargowa powołana przez
wójta gminy jako najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie
warunki SIWZ wybrała ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń, oferując cenę brutto 130 694,58 zł. Prace już zostały wykonane, a obejmowały m.in. roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze (rozebranie chodnika i krawężników oraz istniejącej
drogi z płyt betonowych), wykonanie koryta na całej szer. jezdni
o głębokości 20 cm, wykonanie warstwy odsączającej z piasku
po zagęszczeniu gr. 10 cm w korycie szer. śr. 4,00 m wykonanie
i zagęszczenie mechaniczne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, mechaniczne wyrównanie
istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (grysowo-żwirową) warstwa wyrównawczo-wiążąca gr. 4 cm, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, szer. 4 m z masy
mineralno-asfaltowej na odcinku 320 m (200 m – szerokość 4 m,
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120 – szerokość 3 m), ułożenie chodnika z kostki brukowej
120 m, ustawnie krawężników betonowych wystające o wym.
15×30 cm z wykonaniem ław betonowych – 380 mb, odwodnienie ulicy – ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów
betonowych na długości 50 m, regulacje pionowe studzienek
wodociągowych, kanalizacyjnych szt. 8, wykonanie poboczy.
Całkowita wartość robót wraz z nadzorem budowlanym to
kwota: 132 999,58 zł.
16. Przebudowa drogi gminnej przez wieś w Pcinie.
Inwestycja już została zrealizowana. Wykonawcą prac była
Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a –
67 581,12 zł brutto. W przetargu udział wzięło pięciu oferentów: nr 1 – „As” Sp. z. o. o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom –
75 760,13 zł brutto, nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o. o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 71 283,72 zł
brutto, nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.
ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 75 264,19 zł brutto, nr 4 – Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a –
67 581,12 zł brutto, nr 5 – Transmar Mark Sasin, ul. Placowa
38m1, 26-600 Radom – 79 300,56 zł brutto. Całkowita wartość
robót wraz z nadzorem budowlanym to kwota: 69 999,12 zł.

17. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bąkowa Hektary.
W przetargu na realizację tej inwestycji wzięły udział cztery
firmy: nr 1 – „As” Sp. z o. o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom –
77 339,45 zł brutto, nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń –
75 200,04 zł brutto, nr 3 – Zakład Budowy Dróg i Mostów,
24-173 Markuszów Góry 85a – 76 155,70 zł brutto, nr 4 – Transmar Mark Sasin, ul. Placowa 38m1, 26-600 Radom – 81 588,36 zł
brutto. Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wybrała ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń –
75 200,04 zł brutto.
Wartość inwestycji wraz z nadzorem budowlanym to
kwota: 76 999,04 zł.

18. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Łaziska „Kacze
Doły”.
Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o. o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 44 486,59
zł brutto. W przetargu udział wzięły jeszcze dwie firmy: Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a –
46 190,50 zł brutto oraz Transmar Mark Sasin, ul. Placowa
38m1, 26-600 Radom – 50 059,16 zł brutto. Prace obejmowały
m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca, mechaniczne wyrównanie
istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej,
uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym.
Wartość wszystkich prac z nadzorem 45 499,59 zł.

19. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wielgie „Zapłocie”.
W przetargu na budowę drogi wzięło udział aż ośmiu oferentów: nr 1 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800
Pruszków – 264 442,67 zł brutto, nr 2 – „As” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 202 223,07 zł brutto, nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny
84a, 26-700 Zwoleń – 225 822,65 zł brutto, nr 4 – Budromost –
Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock –
239 276,21 zł brutto, nr 5 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Puławy S.A. ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 244 377,63 zł
brutto, nr 6 – Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a – 241 123,05 zł brutto, nr 7 – Transmar Mark
Sasin, ul. Placowa 38m1, 26-600 Radom – 239 147,06 zł brutto,
nr 8 – ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom –
241 975,44 zł brutto. Najtańszą ofertę złożyła firma: „As” Sp.
z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 202 223,07 zł brutto.
Wartość całkowita wykonanych prac wraz z nadzorem to
kwota: 206 999,07 zł
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20. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kałków.
Największą inwestycją drogową, którą w tym roku zrealizowaliśmy była przebudowa drogi w Kałkowie. Początkowo planowaliśmy wybudowanie odcinka 800 mb., jednakże związku
z możliwością przeznaczenia w budżecie gminy dodatkowych
środków, rozszerzyliśmy zadanie do 1500 mb. Jest to pierwszy odcinek tej drogi, druga część łącząca drogę gminną z drogą powiatową, planowana jest do realizacji w roku przyszłym.
W przetargu udział wzięło udział siedem firm: nr 1 – „As” Sp.
z o. o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 292 180,35 zł brutto,
nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 328 684,91 zł brutto,
nr 3 – Budromost – Starachowice Sp. z o. o. ul. Św. Rocha 31,
27-215 Wąchock – 319 002,96 zł brutto, nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. ul. Składowa 1, 24-100
Puławy – 359 465,04 zł brutto, nr 5 – Zakład Budowy Dróg

A tak wygląda ta sama droga po przebudowie

i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a – 349 292,69 zł brutto,
nr 6 – Transmar Mark Sasin, ul. Placowa 38m1, 26-600 Radom –
343 299,15 zł brutto, nr 7 – ZYKO-DRÓG Sp.zo.o. ul. Żelazna3,
26-600 liRadom – 353 834,10 zł brutto. Przetarg wygrała firma
„As” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 292 180,35 zł
brutto. Łączna wartość inwestycji to kwota: 296 999,35 zł
21. Przebudowa drogi gminnej Świesielice „Ławki”. Inwestycja została wprowadzona do budżetu gminy w związku ze
zmianami wprowadzonym w budżecie w miesiącu lipcu br.
Wykonanie inwestycji uzależnione jest od oszczędności
i realizacji wydatków budżetowych, a jej przeprowadzenie
będzie możliwe w okresie jesiennym. Długość planowanej
inwestycji to 1 150 mb. W tej chwili w budżecie zabezpieczone jest wstępnie 10 000,00 zł.

Tak wyglądała droga w Kałkowie przed przebudową

Pod czujnym okiem – monitoring w Ciepielowie
Mija rok od uruchomienia monitoringu wizyjnego w Ciepielowie. Na budynku Urzędu Gminy i w centrum Ciepielowa
zainstalowano 10 kamer, które 24 h na dobę zapisują obraz.
O monitoring w związku z dochodzącymi aktami wandalizmu
w centrum Ciepielowa, wielokrotnie wnioskowała Policja ale
także sami mieszkańcy. System monitoringu działa bardzo
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skutecznie, znacznie zmniejszyła się ilość aktów wandalizmu
w okolicach parku, a nieliczne już przypadki niszczenia mienia
mają swój finał na sali sądowej – utrwalony zapis przestępstwa
jest wykorzystany jako materiał dowodowy. Nagrania z kamer
pomogły Policji w ustaleniach sprawców kolizji, wypadków,
wykroczeń drogowych, aktów wandalizmu i kradzieży. W powiązaniu z systemami monitoringu zainstalowanymi na budynkach firm i instytucji przy Placu Zwycięstwa monitoring znacznie podniósł poziom bezpieczeństwa w Ciepielowie.
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Niemiecka telewizja ZDF w Ciepielowie
„Generation Weltkrieg – Ein junger Deutscher trifft Zeitzeugen in Polen”. Niemiecka Telewizja ZDF zrealizowała na
terenie naszej gminy program dokumentalny o młodym Niemcu, który odwiedza w Polsce miejsca zbrodni żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej. Lenart Michaelis, niespełna
osiemnastoletni Niemiec, spotyka się ze świadkami, rodzinami
osób, które w sposób okrutny i haniebny zostały wymordowane
przez jego przodków, żołnierzy niemieckich. Spotyka się z nimi,
aby porozmawiać o ich odczuciach, ich stosunku do dzisiejszych
Niemców. Młody Niemiec, ma pełną wiedzę i świadomość
o wielkiej krzywdzie jaką dokonali Niemcy w II wojnie światowej. Szuka odpowiedzi na pytanie, czy dzisiaj po tak okrutnych wydarzeniach sprzed ponad siedemdziesięciu lat, możliwe
jest w ramach wspólnej Europy, funkcjonowanie młodych ludzi

Alkoholizm w rodzinie
Alkoholizm jest chorobą całej rodziny. Bliscy alkoholika są najczęściej
nieświadomymi pomocnikami w piciu,
bo gdy traktują chorego jak niegrzeczne dziecko utrudniają mu podjęcie decyzji o leczeniu.
Alkoholizm dotyka ludzi ze
wszystkich środowisk społecznych,
niezależnie od sytuacji finansowej,
wykształcenia, zawodu i płci. Początki
są zwykle takie: ktoś sięgał po alkohol, aby przypodobać się kolegom, ktoś inny pokonywał w ten sposób nieśmiałość, uciekał
od stresów i problemów lub chciał zapomnieć o nieszczęściu,
które go spotkało.
Niebezpieczeństwo wpadnięcia w alkoholizm pojawia się
w chwili, kiedy człowiek zauważa „pozytywne” skutki działania alkoholu – ulgę, odprężenie, śmiałość. Stopniowo osoba
zagrożona zaczyna poszukiwać i organizować okazje do wypicia. Coraz częściej sięga po alkohol w samotności, a nawet
w ukryciu. W końcu alkohol zaczyna organizować życie człowiekowi uzależnionemu i jego rodzinie. Człowiek ulega złudzeniu, że kłopoty znikną z życia, jeśli nie będziemy o nich myśleć.
Utrudnia to dostrzeżenie szkód powodowanych przez alkohol,
uniemożliwia powstrzymywanie się od picia. Osoba uzależniona może trwać w takim stanie do końca, jeśli nie znajdzie silnej
motywacji do zmiany swojego życia.
Uzależnienie od alkoholu jest śmiertelną chorobą. Jedynym
sposób na uratowanie życia alkoholika jest abstynencja i zapobieganie nawrotom picia.
Szanse na wyleczenie pojawią się wtedy, kiedy osoba uzależ-

z Polski i Niemiec. Co czują świadkowie, rodziny osób, które
wówczas zginęły? Na te pytania, w rozmowach z mieszkańcami
gminy próbował uzyskać odpowiedź młody Niemiec. Reportaż
prowadził korespondent ZDF Armin Coerper. Wyemitowany już
w niemieckiej telewizji program, rozpoczyna się komentarzem:
„W czasie II wojny światowej niemiecki Wehrmacht dokonał
dwa razy masakry polskich mieszkańców. Prawie 300 osób zginęło w Polsce w gminie Ciepielów w 1939/42 z rąk niemieckiego Wehrmachtu, w tym ponad 30 mieszkańców gminy zginęło,
ponieważ pomagali Żydom przetrwać”.
Realizatorzy programu przeprowadzili trzy wywiady z: wójtem gminy, panem Stanisławem Kosiorem z Rekówki i panią
Agnieszką Kowalską ze Starego Ciepielowa.

niona podejmie systematyczną terapię
w placówce odwykowej. Największy
problem w tym, że osoby uzależnione
zwykle nie chcą się leczyć, a bliscy nie
potrafią ich do tego skłonić.
Leczenia zaczyna się z chwilą, gdy
chory zgłosi się do poradni alkoholowej i spotka się z terapeutą. Jedyną
skuteczną metodą leczenia choroby
alkoholowej jest psychoterapia grupowa. Nie ma tu żadnej drogi na skróty,
a wszelkie cudowne metody nie prowadzą do wyleczenia.
Podczas terapii pacjenci muszą pracować nad czterema
głównymi zadaniami:
1. Najpierw trzeba uzdrowić organizm. Niezbędne jest odtrucie oraz leczenie różnego rodzaju schorzeń spowodowanych
chronicznym zatruciem, niedożywieniem, deficytem witamin i innych substancji potrzebnych do zdrowia i niszczonych przez alkohol.
2. Następnie chorzy uczą się rozumienia siebie, swojej choroby, porządkowania życia uczuciowego i pozytywnego stosunku do samego siebie, a także umiejętności potrzebnych
do trzeźwego życia.
3. Kolejnym zadaniem jest naprawienie kontaktów z innymi
ludźmi – pacjenci przygotowują się do odbudowy związków z bliskimi osobami, niszczonych przez poprzednie lata,
a także do wywiązywania się z obowiązków rodzinnych, zawodowych itp.
4. Konieczna jest również przemiana duchowa. Trzeźwiejący
alkoholicy odkrywają podstawowe wartości, które poprzednio lekceważyli i niszczyli.
13
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Szansa na lepsze jutro
Zakończył się piąty rok realizacji przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie projektu
pn.: „Szansa na lepsze jutro” w ramach poddziałania
7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Od początku realizacji, czyli od 2009 roku
uczestniczyło w projekcie 68 osób, wśród których
były osoby: niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy.
W 2013 roku projekt objął 14 osób. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 114 000,00 zł.,
a konieczny wkład własny wyniósł 11 970 zł. Łączna
wartość projektu w 2013 roku wyniosła 125 970 zł.
Uczestnicy projektu zostali objęci trzema instrumentami aktywnej integracji. W ramach działań środowiskowych odbyła się wycieczka o charakterze integracyjno kulturalnym do Krakowa. W pierwszym
cyklu szkoleń uczestnicy projektu nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej,
komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz uczyli
się asertywności. W ramach projektu zorganizowano
kursy zawodowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawiązanych z możliwością wykonywania
określonej pracy. W ramach projektu zostały zorganizowane bezpłatne szkolenia zawodowe z zakresu:
1. Kurs prawa jazdy kat „B” – (wykłady, praktyka,
egzamin końcowy wewnętrzny) dla 2 osób;
2. Florysta – Bukieciarz – 1 osoba;
3. Kucharz – 6 osób;
4. Palacz kotłów C.O. – 1 osoba;
5. Kurs masażu – 2 osoby;
6. Kurs wózki widłowe – 1 osoba;
7. Opiekunka środowiskowa – 1 osoba.
Niestety ciągle niewystarczające środki przeznaczone na pomoc społeczną zmuszają do poszukiwania jak najefektywniejszych metod działania na
rzecz rodzin i osób wymagających wsparcia. Zadaniem naszego
ośrodka pomocy społecznej jak i całego samorządu jest udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję, da szansę zaspokojenia podstawowych
potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych i stworzy
możliwości rozwoju.
W związku z tym w roku przyszłym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie realizuje kolejną edycję projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro”. Projekt skierowany
jest do osób korzystających z pomocy tutejszego ośrodka oraz
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będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności do
osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (zarejestrowanych w PUP) oraz rolników. W ramach projektu realizowane
będą kontrakty socjalne obejmujące ustalenia zakresu obowiązków między beneficjentem a pracownikiem socjalnym.
Kandydaci mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych
szkoleniach zawodowych i ogólnorozwojowych połączonych
z indywidualnym poradnictwem zawodowym i wsparciem psychologicznym. Lista szkoleń jest otwarta, a ostateczny wybór
kursów zostanie przeprowadzony na spotkaniu informacyjnym.
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Gminne zawody sportowo–pożarnicze w Ciepielowie
Przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Ciepielowie. W zawodach,
które rozegrane zostały na gminnym stadionie w Starym
Ciepielowie udział wzięło 11 drużyn z jednostek OSP w:
Antoniowie, Bielanach, Bąkowej, Ciepielowie i Łaziskach,
podzielonych na trzy kategorie: młodzieżową chłopców,
młodzieżową dziewcząt oraz seniorów. Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej musiały przebiec m.in. bieg
sztafetowy z przeszkodami i wziąć udział w konkurencjach
bojowych. Najlepsi okazali się strażacy z OSP Bielany oraz

drużyna młodzieżowa chłopców z OSP Bąkowa i drużyna
młodzieżowa dziewcząt z OSP w Antoniowie. Dwie jednostki będą reprezentować gminę na zawodach powiatowych:
OSP Bielany i OSP Bąkowa. Zmagania strażaków-ochotników podczas rywalizacji obserwowali m.in. zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku mł. bryg. mgr
inż. Jarosław Bajór, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk,
przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla, zastępca
przewodniczącego Rady Gminy Witold Chojak, Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP w Ciepielowie Janusz Kominek,
Komendant Gminny ZOSPRP w Ciepielowie Józef Sykut.
Publiczność, dopingująca zmagania strażaków także dopisa-
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ła. W rywalizacji wzięło łącznie 11 drużyn (w tym 4 MDP
chłopców, 2 MDP dziewcząt, 5 seniorów) z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenie
bojowe oraz sztafeta 7×50 z przeszkodami. Nad przebiegiem
i prawidłowością wykonanych ćwiczeń czuwała komisja sędziowska złożona z przedstawicieli Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej w Lipsku na czele z zastępcą komendanta PSP
w Lipsku mł. bryg. mgr inż. Jarosław Bajórem. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze: I miejsce OSP Bielany z wynikiem
106,88 pkt., II miejsce OSP Bąkowa z wynikiem 110,95 pkt.,
III miejsce OSP Antoniów z wynikiem 115,22 pkt., IV miejsce OSP Łaziska z wynikiem 129,88 pkt., V miejsce OSP
Ciepielów z wynikiem 138,51 pkt. Konkurencje rozegrane
w ramach sportowej rywalizacji (ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami). Grupa MDP – drużyny pożarnicze chłopców: I miejsce MDP OSP Bąkowa
z wynikiem 93,01 pkt., II miejsce MDP OSP Ciepielów
z wynikiem 97,81 pkt., III miejsce MDP OSP Łaziska z wynikiem 113,47 pkt., IV miejsce MDP OSP Antoniów z wynikiem 114,73 pkt. Grupa MDP – drużyny pożarnicze dziewcząt: I miejsce MDP OSP Antoniów z wynikiem 114,95 pkt.
II miejsce MDP OSP Łaziska z wynikiem 121,24 pkt.
Po zakończeniu rywalizacji i odczytaniu protokołu końcowego zawodów, wójt gminy wraz z przewodniczącym Rady
Gminy Waldemarem Czaplą i wiceprzewodniczącym Rady
Gminy Witoldem Chojakiem wręczyli ufundowane przez
samorząd gminny nagrody za udział w gminnych zawodach
sportowo – pożarniczych. Wójt gminy gratulując wszystkim
strażakom uczestniczącym w ćwiczeniach bojowych wysokiego poziomu sportowego, a jednocześnie przestrzegania
zasad fair play, podziękował za ich wysiłek i poziom rywalizacji, który jak stwierdził, jest najlepszym dowodem na to,
że mieszkańcy gminy z takimi profesjonalnymi strażakami
mogą czuć się bezpiecznie. W tym roku oprócz tradycyjnych
pucharów i dyplomów, wszyscy uczestniczący w zmaganiach
młodzieżowych drużyn pożarniczych otrzymali pamiątkowe
albumy książkowe, a seniorzy wspólną decyzją wójta i zarządu gminnego OSP, otrzymali jednakowe nagrody finansowe
po dwa tysiące złotych dla każdej jednostki z przeznaczeniem
na zakup sprzętu strażackiego niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych. Łącznie na nagrody samorząd przeznaczył 10 000 złotych.
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Zegary
Realizacja inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy w Ciepielowie” przyniosła
nie tylko poprawę efektu energetycznego i ekologicznego budynku ale także wizualnego. Oprócz
nowego koloru elewacji i herbu
Ciepielowa już ze znacznej odległości na ścianie od ulicy Sandomierskiej i Czachowskiego
możemy zauważyć zegary zamontowane na elewacji budynku.
Zegary mają wielkość 1,5 m i 1 m wykonano je z materiałów odpornych na rdzę, wilgoć i zewnętrzne czynniki atmosferyczne.
Gwarancją absolutnej dokładności wskazań zegarów jest sterownik synchronizujący czas sygnałem radiowym DCF z wzorcem czasu zegara atomowego.
Zegary nie wymagają ręcznej zmiany czasu z letniego na
zimowy i odwrotnie. W nocy tarcze zegarów podświetlane są
niskonapięciowymi diodami LED, podświetlenie włącza się automatycznie w zależności od godziny zmierzchu.

Młodzieży z gminy Ciepielów w XX Mistrzostwach Ja Titan 2013
Drużyna „PITEK” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Pawła II w Lipsku w skład której wchodziło dwóch reprezentantów gminy Ciepielów, pod opieką dyrektora ZSP Mieczysława Mejznera zdobyła IV miejsce w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TITAN 2013. Damian
Koniusz (gmina Ciepielów), Olga Mejzner (miasto i gmina Lipsko) i Piotr Mazurek (gmina Ciepielów) rozegrali trzy finałowe
mecze w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku do konkursu zgłosiło się 1 090 drużyn. Do finału, po pięciu rundach rozgrywek, awansowało 12 zespołów
(po dwa z Łosic, Tarnowa i Gdańska oraz po jednym z Lipska,
Giżycka, Tych, Grudziądza, Dęblina i Koszalina). Po zaciętej
rywalizacji drużyna PITEK uplasowała się na miejscach 3–5.
O ostatecznej kolejności zdecydowała suma osiągniętego zysku
w trzech grach. Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lipska są finalistami konkursu już czwarty raz (2010 r. –
6 miejsce, 2011 r. – 8 miejsce, 2012 r. – 5 miejsce). Ogólnopolski Konkurs „Zarządzania firmą” JA TITAN 2013 organizuje od
dwudziestu lat Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Koordynatorem projektu jest Danuta Romanowska. Rywalizacja
jest oparta na grze symulacyjnej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Konkurs kierowany jest do szkół realizujących
program edukacyjny „Zarządzanie firmą”. Tegorocznymi fundatorami nagród byli: MasterCard, Fundacja BRE Banku oraz
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Symulacja JA TITAN
rozwija kluczowe kompetencje z przedsiębiorczości, matematyki, informatyki i znajomości języka angielskiego. Zwiększa motywację do zdobywania wiedzy biznesowej. To wspaniały kurs
analitycznego myślenia, analizy finansowej i zarządzania. Gra
pozwala na wirtualne prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych.
Rozwija myślenie strategiczne, uczy punktualności i odpowie-

Jak zarejestrować działalność gospodarczą
Zarejestrowanie firmy jest bardzo proste. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej polega na jej wpisaniu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
poprzez złożenie wniosku CEIDG-1.
Można wybrać jeden
ze sposobów postępowania: 1) Zalogowanie
się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line
i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
2) Bez logowania się do
CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku). 3) Pobranie i złożenie
wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na
wniosek elektroniczny. 4) Przesłanie wniosku listem poleconym
do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Każdy przedsiębiorca, oczywiście po dopełnieniu formalności
związanych z rejestracją, loguje się na stronie Ministerstwa Gospodarki (www.ceidg.gov.pl) wchodząc w „Bazę przedsiębiorców” podając NIP – drukuje sobie zaświadczenie o wpisie do
CEIDG. UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są
BEZPŁATNE.
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dzialności. Punktem kulminacyjnym turnieju była „friendly
games” z udziałem przedstawicieli sponsorów. Głównym zadaniem zespołu było zaprezentowanie symulacji gościom. Partnerem drużyny PITEK był dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Fundusz alimentacyjny
W związku z trwającym okresem świadczeniowym i zasiłkowym 2013/2014 informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem
dokumentów przyjmowane są od dnia 01.08.2013 r.
W
przypadku
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na okres
świadczeniowy (01.10.2013 – 30.09.2014) złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie do 31 października 2013 roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik
2013 roku zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2013 roku.
Aby otrzymać świadczenia należy spełnić kryterium dochodowe,
które wynosi 725,00 zł na osobę w rodzinie. Do wniosku należy
dołączyć: – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie
egzekucyjne albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji
w okresie ostatnich dwóch miesięcy, – informacje właściwego
Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za
granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę
uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za
granicą, – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu
na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(z uwzględnieniem dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego podatku) za rok 2012, – zaświadczenie o stanie
egzekucji komorniczej za 2012 rok, – orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów,
odpis postanowienia sądu lub orzeczenia sądu zasądzającego
alimenty, odpis zabezpieczenia powództwa o alimenty odpis
protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu
opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, – zaświadczenia ze
szkoły lub szkoły wyższej lub oświadczenie o kontynuowaniu
nauki, – zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek
na ubezpieczenie zdrowotne.
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Długo wyczekiwany remont drogi krajowej
Od ostatniego
remontu drogi krajowej Ciepielów –
Lipsko
upłynęło
już prawie 10 lat.
W tym czasie nawierzchnia uległa
bardzo dużej degradacji, a coroczne
częściowe naprawy
nie wpływały na
dłuższe polepszenie
stanu drogi. Petycje władz samorządowych, spotkania w Warszawie w sprawie przeprowadzenia remontu drogi wreszcie
doczekały się przychylnego stanowiska i Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad przystępuje do remontu nawierzchni drogi krajowej nr 70 na odcinku Ciepielów – Lipsko o długości 10,5 km. Remont polegać będzie na wykonaniu warstwy
ścieralnej, utwardzeniu poboczy kruszywem oraz renowacji sytuacyjno – wysokościowej rowów przydrożnych co spowoduje
poprawę odwodnienia korpusu drogi poprzez utrzymanie ciągłości spływu wód opadowych. Planowane prace swoim zakresem będą obejmowały: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie remontu cząstkowego betonem asfaltowym z otaczarki,
wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa
wiążąca i ścieralna), oraz uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy mieszanką kruszywa i destruktu oraz odtworzenie rowów przydrożnych. Prace wykona firma BUDROMOST –
STARACHOWICE Sp. z o.o., która została wyłoniona w trybie
przetargu nieograniczonego za kwotę 4 532 553,99 zł brutto.
Prace będą przeprowadzone na odcinku od stacji paliw w Ciepielowie do skrzyżowania przed wjazdem do Lipska, nie obejmą
niestety ani centrum Ciepielowa ani centrum Lipska.

Absolutorium za 2012
Podczas trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy w dniu 12 czerwca
br. Rada Gminy udzieliła wójtowi
absolutorium za 2012 rok. Przed
głosowaniem w sprawie udzielenia
absolutorium, radni zapoznali się
z przedstawiony sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2012
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przedstawionym sprawozdaniem finansowym za 2012 rok. Następnie radni zapoznali się; – z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy, – stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wyrażonym we wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
wójtowi z tytułu wykonania budżetu, – opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium. Po wysłuchaniu wszystkich
opinii, przeprowadzeniu dyskusji podjęto jednogłośną uchwałę
wyrażającą akceptację Rady Gminy co do prawidłowości realizacji budżetu w roku ubiegłym. W ubiegłorocznym budżecie dochody na plan 17 313 306,65 zł wykonano w wysokości
17 386 350,33 zł, co stanowiło 100,4% wykonania rocznego.
Wydatki na inwestycje wyniosły 3 100 177,38 zł, co stanowiło
ponad 18% wszystkich wydatków budżetowych.
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Disco polo po raz drugi
Na ciepielowskim stadionie, już po raz drugi odbyła się majówka z muzyką disco-polo. W związku z tym, iż ubiegłoroczna impreza
spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez mieszkańców gminy,
postanowiliśmy, że na stałe do kalendarza gminnych uroczystości wpiszemy majowe spotkanie z muzyką taneczną. W roku ubiegłym zwycięzcą naszej majówki został zespół Weekend, który właśnie u nas rozpoczął pasmo swoich wielkich sukcesów na scenie muzyki tanecznej,
dzisiaj znany jest każdemu z przeboju „Ona tańczy dla mnie”. Z uwagi
na ilości osób biorących w majówce, impreza otrzymała status tzw.
imprezy masowej, a więc zorganizowana była według restrykcyjnych
przepisów, regulujących przebieg tego rodzaju zbiorowych zabaw.
Potrzebna była więc zgoda służb ratowniczych, policji, itp. Majówka w całości sfinansowana została przez organizatora imprezy agencję
artystyczną AD-ART. z Radomia. Patronat nad zabawą przyjął Wójt
i Rada Gminy w Ciepielowie. Nasza gmina na organizację i przeprowadzenie zabawy nie wydatkowała żadnych środków finansowych, które w całości poniósł organizator i sponsorzy zabawy,
między innymi Scandic – Food z Lipska oraz Zakład Produkcyjno-Handlowy Krzysztof Siwiec z Wielgiego.

Bayer Full zaprezentował swoje największe utwory, a więc: „Żono moja”,
„Majteczki w kropeczki”, nie zabrakło też
piosenek wykonanych w języku chińskim.
Lider i wokalista zespołu Sławomir Świerzyński wspaniale bawił gromadzącą się
na ciepielowskim stadionie publiczność.
Po występie zespołu Bayer Full,
rozpoczęła się gala konkursowa. Jako
pierwszy wystąpił zespół Okej, następnie
Kalimero, L-dee, Shine, Avinion Dance,
Diadem, Tarzan Boy. Na zakończenie
majówki wystąpiła kolejna mega gwiazW zabawie o nagrody wójta gminy,
którymi były puchary dla trzech najlepszych wykonawców, wzięło udział
siedem znanych zespołów muzyki tanecznej, między innymi: Shine, Diadem,
Tarzan Boy, Kalimero, L-dee, Okej, Avinion Dance. Dodatkowo organizatorzy
zapewnili na początek i koniec zabawy
występ mega gwiazd muzyki disco-polo:
Bayer Full i Milano Oryginal.
Początek imprezy zaplanowany na
godzinę 15, do samego rozpoczęcia stał
jednak pod znakiem zapytania. Pomimo
pięknie zapowiadającej się od samego
niedzielnego poranka pogody, około godziny 14 rozpoczęły się intensywne opady deszczu. Impreza jednak rozpoczęła
się, a występ mega gwiazdy disco-polo
zespołu Bayer Full o godzinie 15.30,
rozgonił wszystkie deszczowe chmury.
W dalszej części zabawy słońce przygrzewało jak w środku lata.
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da zespół Milano Orginal. W zabawie
wzięło udział prawie 4 tysiące osób, które
od godziny 15 do 22, korzystały z atrakcji
przygotowanych przez organizatora. Były
więc plakaty, płyty z muzyką, możliwość
zdobycia autografów ulubionych muzyków, konkursy taneczne. Przy skocznej
muzyce, grillu, zabawie w wesołym miasteczku, można było aktywnie spędzić
niedzielną majówkę.
Porządku podczas całej imprezy pilnowała specjalnie na ten cel wynajęta
agencja ochrony. Impreza pod względem
bezpieczeństwa przeprowadzona została
wzorowo. Majówka zakończyła się wręczeniem pucharów wójta gminy. Zdaniem
publiczności trzecie miejsce zajął zespół
Tarzan Boy, drugie – Shine, zwycięzcą
drugiej majówki disco-polo w Ciepielowie został zespół Diadem.

Stypendia szkolne

Wycinka drzew

Już zostały wypłacone stypendia
szkolne o charakterze socjalnym za okres
od stycznia do czerwca 2013 roku. Wzorem lat ubiegłych od 1 do 15 września
2013 roku przyjmowane będą wnioski
na stypendia na rok szkolny 2013/2014.
Podstawową przesłanką otrzymania przez
ucznia stypendium szkolnego jest trudna
sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się
znajduje, wynikająca z niskich dochodów
na osobę w rodzinie, w szczególności
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
być większa niż kwota 456 złotych netto.
Przypominamy, że pomoc ta polega na
refundacji poniesionych wydatków przez wnioskodawcę
na podstawie imiennych rachunków lub faktur. Stypendia te mają na celu zmniejszenie różnic w dostępie do
edukacji oraz umożliwienie

Rozpoczyna się sezon na wycinkę drzew.
W związku z powtarzającymi się przypadkami usuwania drzew
rosnących poza lasami bez wymaganego
zezwolenia, co skutkuje nałożeniem kar
pieniężnych informujemy: – aby usunąć
drzewo właściciel gruntu musi posiadać
zezwolenie wydane przez wójta gminy.
Zezwolenia dla osób fizycznych są wydawane nieodpłatnie. Uzyskanie zezwolenia
nie jest wymagane przy usuwaniu drzew,
między innymi: – w lesie (prosimy o kontakt bezpośrednio z leśniczym), – drzew
owocowych, z wyłączeniem rosnących
na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody
na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; – na plantacjach drzew i krzewów; – których wiek nie przekracza 10 lat.
Szczegółowych informacji udzielają bezpośrednio pracownicy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Ciepielowie oraz telefonicznie 48 3788 080,
e-mail: srodowisko@ciepielow.pl.
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pokonywania barier dostępu do edukacji
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium może być
przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz
pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Dodatkowymi zajęciami mogą być
zajęcia wyrównawcze, nauka języków
obcych, zajęcia sportowe, taneczne itp.
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia
wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne – ale i atlasy historyczne, encyklopedia. Obuwie i odzież
mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą
się w sposób oczywisty i bezpośredni
z procesem edukacji ucznia.
Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia,
umożliwiającego uczniowi
dotarcie do szkoły (kurtka,
buty) nie mogą być finansowane w ramach stypendium
szkolnego.
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Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej
Już po raz trzeci odbył się Gminny Konkurs Regionalny
„Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”, którego organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr.
M. Papuzińskiego w Ciepielowie. Łącznie do konkursu przystąpiło 125 uczniów. Każda
placówka miała za zadanie
przygotować inscenizacje w dwóch kategoriach:
klasy I–III i klasy IV–VI.
W tym roku uczestnicy
prezentowali
zwyczaje
oraz obrzędy najstarszych
i najważniejszych świąt
chrześcijańskich. Wszystkie występujące osoby
ubrane były w stroje stylizowane na wzór ludowy
odpowiadające tematyce
widowiska. Ponadto każda grupa biorąca udział w konkursie
uświetniła swój występ tańcem i pieśniami. Prezentacje zespołów oceniała Komisja Konkursowa powołana przez
Dyrektora szkoły. W gronie Jury zasiedli: Danuta
Hyc – była wieloletnia dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie, Majka Sotowicz – poetka mieszkająca na terenie naszej gminy, Zofia
Jaworska – emerytowana nauczycielka języka polskiego z Bąkowej, Anna Marek – nauczyciel bibliotekarz PG w Ciepielowie oraz Witold Chojak – wiceprzewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie.
Członkowie Komisji Konkursowej, oceniając występy zespołów uczniowskich, przyznawali punkty
w skali od 0 do 5 w następujących kryteriach: wybór
tematyki widowiska, wierność w ukazywaniu dawnych i współczesnych zwyczajów oraz obrzędów;
konstrukcja inscenizacji i poziom jej scenicznej interpretacji;

charakter i poziom wykonania tańca; repertuar i czystość śpiewu; dobór muzyki; gwarowe brzmienie tekstów i dykcja; strój,
rekwizyty oraz dekoracja; ogólny wyraz artystyczny. Werdykt
przedstawiła Dyrektor Elżbieta Giemza, a wójt gminy Artur
Szewczyk i wiceprzewodniczący Rady Gminy Witold Chojak
wręczali „małym aktorom” puchary, pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody książkowe. Dodatkowo wiceprzewodniczący Witold Chojak
ufundował dla wszystkich dzieci wielki kosz
słodyczy. Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco: w kategorii klas I–III: – I miejsce zajęły dzieci z PSP
w Bąkowej, – II miejsce
zdobyły dzieci z PSP
w Wielgiem, – III miejsce uzyskały dzieci
z PSP
w
Ciepielowie, – wyróżnienie przyznano dzieciom z PSP w Ciepielowie.

W kategorii klas IV–VI: – I miejsce zdobyli uczniowie z PSP
w Ciepielowie, – II miejsce uzyskali uczniowie z PSP w Bąkowej, – III miejsce zajęli uczniowie z PSP w Ciepielowie. Po
raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu o słuszności idei
organizowania konkursu regionalnego. Powrót do czasów odległych i przenoszenie ich we współczesne realia napawa nas
dumą, gdyż dzieci chcą pielęgnować tradycje swoich przodków. Sięganie do „zwyczajów i obrzędów naszych ojców”
odkrywa uroki ciepielowskiej obrzędowości, która warta jest,
aby ją przywrócić, a tym samym ocalić od zapomnienia.
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Zmiany w policji
Decyzją insp. Janusza Koziarskiego Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Ciepielowie. Dotychczasowy

Kierownik st. asp. szt. Roman Nachyła został awansowany na
stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Policji
Powiatowej w Lipsku, zaś nowym Kierownikiem Posterunku Policji w Ciepielowie został asp. szt.
Marek Binięda. Informację o zmianie na
stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Ciepielowie przekazał Komendant
Powiatowy Policji podczas obrad 31 sesji
Rady Gminy.
Na sesji przedstawiono radnym gminy,
informację na temat stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie gminy. Stan etatowy jednostki wynosi 1+7.
W skład Posterunku wchodzi kierownik,
4 osobowy Zespół Patrolowo-Interwencyjny, 2 osobowy Zespół Dzielnicowych
oraz asystent ds. kryminalnych. Obszar
działania Posterunku Policji w Ciepielowie to teren gm. Ciepielów i gm. Chotcza.
W roku 2012 na terenie Posterunku Policji
Ciepielów zostało stwierdzonych 166 przestępstw, z czego 129 na terenie gm. Ciepielów i 37 na terenie gm. Chotcza. W porównaniu do 2011 roku nastąpił znaczny wzrost
ilości popełnionych przestępstw o 37. Taki
wzrost spowodowany był
zatrważającą ilością ujawnionych nietrzeźwych kierujących – 79 osób. Wykrywalność przedstawia
się następująco: kradzież
mienia: 81,8%, kradzież
z włamaniem: 80%, bójki
i pobicia: 100%. Ogólna
wykrywalność
wszystkich przestępstw wyniosła
94,6%, a w 2011 roku była
na poziomie 91,6%, natomiast wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym wyniosła 87,5%
i była wyższa o 12,5% od
2011 roku. Miejscowościami najbardziej zagrożonymi popełnianiem
przestępstw pospolitych,
22

a więc najbardziej uciążliwych dla mieszkańców w gminie
Ciepielów są: Ciepielów – 26 przestępstw, Wielgie – 13 przestępstw, Marianki – 9 przestępstw, Bąkowa – 9 przestępstw, Tymienica – 9 przestępstw, Chotyze – 3 przestępstwa.
Pozostałe przestępstwa popełniano pojedynczo w innych
miejscowościach gminy.
W 2012 roku zanotowano wykroczenia
kończące się postępowaniami wyjaśniającymi w ilości 79 zdarzeń, z tego 63 na terenie gm. Ciepielów, a 16 na terenie gm.
Chotcza. W porównaniu do 2011 roku odnotowano wzrost stwierdzonych wykroczeń.
Zaistniały one między innymi w następujących miejscowościach: Ciepielów – 26,
Wielgie – 4, Pcin – 4. Pozostałe wykroczenia występowały w pozostałych miejscowościach pojedynczo. Policjanci nałożyli
56 mandatów karnych z tego 47 na terenie
gm. Ciepielów. Mandaty nakładane były w większości przypadków za wykroczenia: art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeź-

wości – 25, wykroczenia w ruchu drogowym – 15, porządkowe – 7. Na terenie działania Posterunku Policji w Ciepielowie
w 2012 roku zaistniało 7 wypadków drogowych z czego 5 na
terenie gm. Ciepielów. Porównując do 2011 roku na terenie gm.
Ciepielów zaistniały 4 wypadki drogowe. Ponadto na drogach
miały miejsce kolizje drogowe gdzie na terenie gm. Ciepielów
zaistniało 32 tego typu zdarzenia. Po przedstawieniu informacji
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu władz samorządowych
oraz wszystkich mieszkańców gminy przekazał panu Romanowi Nachyle, podziękowanie za pełnioną służbę, jednocześnie
gratulując awansu na nowe stanowisko. Pan Roman Nachyła
pełnił służbę na rzecz utrzymania ładu i porządku publicznego
w naszej gminie w latach 1994–2013. Kierując Posterunkiem
Policji, brał czynny udział w życiu naszej lokalnej społeczności,
członek Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – podkreślił Waldemar Czapla dziękując za
służbę na rzecz naszej gminy. Za wspólną pracę i lata spędzone
w naszej gminie, pan Roman Nachyła podziękował wszystkim
mieszkańcom gminy, obiecują dalszą współpracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dziękujemy i życzymy
wielu sukcesów na nowym stanowisku.
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Indywidualizacja nauczania
Od września 2013 roku gmina Ciepielów przystępuje do
realizacji kolejnego projektu unijnego – „Reaktywujemy indywidualizację”, tym razem jest on skierowany dla uczniów klas
I–III, kształcących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie oraz w Bąkowej. Projekt „Reaktywujemy Indywidualizację” jest realizowany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest
on kluczowym elementem
polityki oświatowej jako
finansowe wsparcie przy
wdrażaniu nowej podsta-

wy programowej. Zakłada
on konieczność indywidualnego podejścia do każdego ucznia, organizowania
edukacji zgodnej z jego
potrzebami i możliwościami. Przystąpienie do realizacji tego projektu umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć
(m.in. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych) oraz doposażenie bazy dydaktycznej
szkół w materiały i sprzęt specjalistyczny. Łączna kwota dofinansowania wynosi 86 304,00 zł, a całkowity koszt realizacji
projektu nie wymaga własnego wkładu finansowego.

Nie niszczcie naszych dróg
Nasza gmina rozwija się w szybkim tempie.
Tylko przez ostatnie kilka
lat wybudowaliśmy ponad
50 kilometrów
nowych
dróg gminnych. Dodatkowo, w przyszłym roku
zamierzamy wybudować
jeszcze kilkanaście nowych dróg. Niestety, drogi z uwagi na zwiększone natężenie
ruchu ulegają dewastacji. Dla ochrony, ograniczamy wjazdy na
drogi gminne pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 10 ton. Większe, cięższe pojazdy powinny się poruszać drogą krajową i drogami powiatowymi, które przewidują
większe obciążenia. Rzeczywistość jest jednakże inna, a same
ograniczenia są niejako walką z przysłowiowymi „wiatrakami”.
Budujemy drogi, a nieprzestrzegający oznakowania kierowcy,
po prostu je niszczą. Niestety w wielu przypadkach za naszym
milczącym przyzwoleniem. Bo, czy ktoś z nas kiedykolwiek na
taki stan zareagował? A przecież wszyscy chcemy, żeby Gmina
budowała drogi, później nie tylko przyzwalamy na niszczenie
dróg przez ciężkie pojazdy skracające sobie przejazd, ale co jest
nagminne, pozwalamy na ciągnięcie drzew po asfalcie. Takie
przeciągnięcie drzewa powoduje uszkodzenie asfaltu, a powstałe wyżłobienia po okresie zimowym zniszczy ostatecznie drogę.

Zielona szkoła
Kolejny raz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ciepielowie wzięli udział wyjeździe na „Zielona Szkołę”.
W wyjeździe udział wzięła 39 osobowa grupy uczniów, którzy
udali się do ośrodka Murzasichle koło
Zakopanego. Przystankiem po drodze w góry był Kraków, gdzie wszyscy oglądali Smoczą Jamę, Dzwon
Zygmunta, Krypty oraz Sukiennice.
Następnie grupa udała się do ośrodka
wczasowego „Tośka” w Murzasichle, gdzie wszyscy zakwaterowali się
na czas pobytu. Drugi dzień pobytu
rozpoczął się od wjazdu kolejką na
Gubałówkę. Następnie, gdy wszyscy

Tak wygląda gminna droga po przeciągnięciu środkiem asfaltu drzewa. Droga kosztowała nas
wszystkich ponad 500 000 złotych. Po co więc budować drogi? Czy ktoś wreszcie zareaguje!

A przecież drogi budujemy z naszych podatków, czy długo jeszcze będziemy godzili się na niszczenia naszego mienia? Urząd
Gminy i Policja nie jest w stanie wychwycić wszystkich nieprawidłowości, dlatego zwracamy się do mieszkańców z prośbą
o reagowanie, gdy pojazdy ciężkie poruszają się po gminnych
drogach. Prosimy sfotografować pojazd (z widoczną tablicą rejestracyjną), a zdjęcia wraz z krótkim opisem miejsca zdarzenia,
prosimy przesłać do nas do urzędu, najlepiej w drodze e-maila.
Każde zgłoszenie zweryfikujemy i przekażemy do Komisariatu
Policji. Prosimy także o reagowanie w przypadku każdorazowego ciągnięcia ściętego drzewa, wszystkie tego typu bezmyślne
działania będą surowo karane. Nie bójmy się zareagować, zapewniamy całkowitą anonimowość. Zadbajmy wreszcie o nasze
drogi, nie udawajmy, że nas to nie dotyczy!
nabrali sił po obiedzie, odbył się wyjazd na źródła termalne do
Bukowiny Tatrzańskiej. Było to ogromne, niepowtarzalne wrażenie dla wielu uczniów, gdyż po raz pierwszy mieli do czynieniami z ciepłymi basenami, jaskinią wodną i masażami. Trzeciego dnia główną atrakcją była wyprawa nad Morskie Oko. Trud
maszerowania został zastąpiony przez furmanki konne, dzięki
czemu dzieci mogły spokojnie podziwiać uroki gór. Przekroczenie granicy
polskiej na Słowacji stało się kolejną
atrakcją. „Byliśmy na Słowacji” –
dało się słyszeć głosy dzieci. Ostatniego dnia pobytu na Zielonej Szkole,
uczestnicy udali się na Wielką i Małą
Krokiew. Zakończeniem pobytu okazały się po raz drugi źródła termalne,
które stały się jednym z ulubionych
miejsc dzieci.
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Poradnik segregacji odpadów
O segregacji i odbiorze odpadów informujemy Państwa już osiem lat, tyle
bowiem czasu minęło od wprowadzonej
w naszej gminie obowiązkowej segregacji
odpadów. Każdy, chyba już wie jak należy
segregować odpady, w jakich terminach
wystawiamy worki, itp. Jeżeli nie, to dostarczany do każdego domu kalendarz,
szczegółowo wyjaśnia sposób segregacji
obowiązujący na terenie naszej gminy. Jak
wszyscy Państwo doskonale wiedzą, bo
ostatnio w środkach masowego przekazu
nie ma właściwie innego tematu jak problem tzw. „rewolucji śmieciowej”, a więc
systemu segregacji, odbioru i zagospodarowania odpadów, wprowadzony przez
odpowiednie ustawy Sejmu RP, jest od
dnia 1 lipca 2013 roku płatny. Zasadniczą
bowiem stroną wprowadzonych przepisów
jest całościowe nałożenie obowiązków
związanych z odpadami na gminę i związane z tym pobieranie podatku za odbiór
i segregację odpadów. Zgodnie z przepisami, stawki podatku należało bezwzględnie
określić do 31 grudnia 2012 roku. I tak też
się w naszej gminie stało. Ustalając wówczas stawkę podatku, jako jedyna gmina
w powiecie określiliśmy stawki uzależniając je od istnienia gospodarstwa domowego. Wszystkie inne gminy określiły podatek w odniesieniu od liczby mieszkańców.
Decydując się na uzależnienie podatku od
gospodarstwa domowego sugerowaliśmy
się, że każdy kto ma dom, bez względu na
liczbę mieszkańców, tworzy odpady. Jedni
więcej, drudzy mniej, ale stawkę można
było określić tylko jedną. Uznaliśmy, że
system stawek w żadnym przypadku nie
zapewni zadowolenia wśród wszystkich
mieszkańców i wybraliśmy ten, który radnym gminy wydawał się najkorzystniejszy.
Przepisy tak długo ustanawiane i wprowadzane przez Sejm RP, zmieniły się już z początkiem tego roku. Umożliwiło to ponowną debatę nad
stawkami podatku jak i zasadami segregacji i odbioru odpadów. Ponownie
ustaliliśmy podatek „śmieciowy” od gospodarstwa domowego, tym razem
już pięć spośród sześciu gmin powiatu lipskiego, naszym wzorem uzależniła płatność podatku od gospodarstwa domowego. Stawki podatkowe
podzieliliśmy na trzy grupy. Wsłuchując się w Państwa głos (wiele osób
wnioskowało do wójta i radnych o uzależnienie wysokości stawek podatkowych od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe), Rada
Gminy uchwaliła stawki za oddawanie segregowanych odpadów w wysokości: 5 zł od gospodarstwa jednoosobowego, 10 zł dla gospodarstwa
dwuosobowego i 15 zł dla gospodarstwa trzy i więcej osobowego. Dodatkowo, aby ułatwić mieszkańcom uiszczanie opłaty, wprowadziliśmy
możliwość wpłacania podatku bezpośrednio u sołtysów w terminach płacenia dotychczas obowiązujących
podatków, tj. 15 marca, 15 maja,
15 września, 15 listopada. Są to
najniższe opłaty za odbiór odpadów w powiecie lipskim i jedne
z najniższych w województwie
mazowieckim.
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Tak, Yes, Ja
Nauka języków to trudna sprawa, nawet nauka języka ojczystego. Trudna, ale jak widać z corocznej, ogromnej frekwencji
w gminnych konkursach językowych dla wielu naszych dzieci i młodzieży przyjemna i dająca wiele satysfakcji. Już po raz
IX odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”, którego celem było doskonalenie umiejętności ortograficz-

nych, językowych i interpunkcyjnych oraz budzenie wrażliwości na poprawność pisowni. Eliminacje przeprowadzone były
zgodnie z tradycyjnymi zasadami, czyli wyłoniono po 3 osoby
z każdej klasy, najlepiej piszące pod względem ortograficznym. Do finału zakwalifikowało się 81 uczestników. Uczniowie
pod okiem komisji, czuwającej nad prawidłowym przebiegiem
konkursu, z powagą i skupieniem stanęli w szranki z ortografią i podjęli próbę wykonania bezbłędnie wszystkich zadań, by
wywalczyć miano „Mistrza Ortografii”. Oto wyniki konkursu
„Mistrz Ortografii”: – w kategorii klas II–III szkół podstawowych: kl. II – I miejsce – Aleksandra Mosek, II miejsce – Natalia
Kunwa, III miejsce – Kacper
Kustra; kl. III – I miejsce –
Kinga Siepietowska, II miejsce – Małgorzata Główka,
III miejsce – Olga Bielecka; –
w kategorii kl. IV–VI szkół
podstawowych: kl. IV – I miejsce – Natalia Kozek, II miejsce – Patrycja Kowalska,
III miejsce – Julia Kapciak;
kl. V – I miejsce – Aleksandra
Lasek, II miejsce – Julia Wiktorowska, III miejsce – Aleksandra Czapla; kl. VI – I miejsce – Katarzyna Wojciechowska,
II miejsce – Aleksandra Gębka, III miejsce – Jakub Grandos; –
w kategorii kl. I–III gimnazjum: kl. I – I miejsce – Sandra Garbarczyk, II miejsce – Patrycja Pawelczyk, III miejsce – Mateusz
Gębka; kl. II – I miejsce Sylwia Wolszczak, II miejsce – Patrycja
Chmielewska, III miejsce – Kaja Balcerowska; kl. III – I miejsce – Jakub Nowakowski, II miejsce – Dominika Jakubowicz,
III miejsce – Klaudia Gołębiowska.
Po raz ósmy odbył się gminny konkurs języka angielskiego
„Pokaż Język” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bąkowej, patronat nad konkursem objął jak co roku,
wójt gminy. W tym roku startowało 75 uczestników: 45 ze szkół
podstawowych oraz 30 najlepszych gimnazjalistów. Konkurs
polegał na tym, żeby w ciągu 45 minut rozwiązać test sprawdzający znajomość słownictwa, a w starszych klasach również gramatyki i wyrażeń służących do komunikacji. Testy były inne dla
każdej grupy wiekowej, odpowiadając tym samym programowi
realizowanemu na lekcjach języka angielskiego w poszczególnych klasach. Walka o pierwsze trzy miejsca była bardzo zacie-

kła, o czym świadczy między innymi fakt, że w 3 kategoriach
wiekowych (a było ich dziewięć) przeprowadzono dogrywki
w celu wyłonienia laureatów. Wyniki konkursu są następujące:
klasa I szkoły podstawowej: I miejsce – Marczak M., II miejsce – Surowiecka I., III miejsce – Piwońska A. Klasa II szkoły
podstawowej: I miejsce – Mężyk J., II miejsce – Kaczmarzyk
M., III miejsce – Niedziela J. Klasa III szkoły podstawowej:
I miejsce – Bielecka O., II miejsce – Siepietowska K., III miejsce – Kapciak M. Klasa IV szkoły
podstawowej: I miejsce – Kozek N.,
II miejsce – Wójcicka B., III miejsce – Czapla A. Klasa V szkoły podstawowej: I miejsce – Wiktorowska
J., II miejsce – Szczodra K., III miejsce – Sałbut W. Klasa VI szkoły
podstawowej: I miejsce – Gębka A.,
II miejsce – Wiśnios E., III miejsce –
Sudoł M. Klasa I gimnazjum: I miejsce – Garbarczyk S., II miejsce – Nowakowski M., III miejsce – Gębka M.
Klasa II gimnazjum: I miejsce – Balcerowska K., II miejsce – Wolszczak S., III miejsce – Śledzińska
K. Klasa III gimnazjum: I miejsce – Nowakowski J., II miejsce –
Fijałkowski M., III miejsce – Kapciak K. Odbył się również
III Gminny Konkurs Języka Niemieckiego. Zmagania konkursowe miały charakter testu zawierającego zarówno pytania
zamknięte jak i otwarte, które sprawdzały wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, gramatyki,
leksyki, reagowania językowego a także tworzenia krótkiego
tekstu w języku niemieckim. Do konkursu zakwalifikowało się
28 uczniów, którzy rywalizowali ze sobą na trzech poziomach
językowych – klasy I, II i III.
W kategorii klas I zwyciężyła
Sandra Garbarczyk z klasy Ib,
miejsce II zajęła Patrycja Pawelczyk – uczennica klasy Ic,
natomiast miejsce III przyznano Mateuszowi Gębce z klasy
Ic. W kategorii klas II najwięcej punktów uzbierała Kaja
Balcerowska – uczennica klasy IIb, miejsce II zajęła Patrycja Chmielewska z klasy IIc,
natomiast miejsce III – Anna
Łojek z IId. W kategorii klas III zwycięzcą okazał się Jakub Nowakowski – uczeń klasy IIIa, miejsce II zdobyła Dominika Jakubowicz z klasy IIIb, miejsce III wywalczyła Adrianna Marczak
z klasy IIIb. Na zakończenie wszystkich konkursów, w obecności
jury, dyrektorów – Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz
skarbnik Urzędu Gminy pani Grażyna Szczodra i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Witold Chojak wręczyli laureatom dyplomy oraz wartościowe nagrody książkowe, które posłużą im do
poszerzenia swojej wiedzy o świecie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pocieszenia.
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Zjazd w Lublińcu
W Lublińcu, z którego władzami miasta i sympatykami stowarzyszenia od dawna współpracujemy w zakresie kultywacji
tradycji historycznej pamięci o żołnierzach 74GPP, już po raz
siódmy odbył się zjazd Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty”. W obchodach zjazdu, na zaproszenie władz Stowarzyszenia wziął udział wójt naszej gminy.
Uroczystości jak co roku, rozpoczęły się od uroczystej akademii,
która odbyła się w siedzibie Gimnazjum nr 1 im. „74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca”. Następnie na cmentarzu,
wójt gminy w imieniu wszystkich mieszkańców złożył wieniec
z napisem na szarfie „W hołdzie pomordowanym – Mieszkańcy

Gminy Ciepielów”. Uroczystości na cmentarzu uświetniła obecność kompanii honorowej komandosów z jednostki wojskowej
w Lublińcu, oddając na zakończenie apelu poległych
salwę honorową. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości w klubie garnizonowym odbyło się spotkanie,
na którym uczestnicy zjazdu
otrzymali wyróżnienia i pamiątkowe statuetki.

Dziecięca Akademia Przyszłości
Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „DZIECIĘCA
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Priorytet Nr 1 i Nr 2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” odbywały się według harmonogramu od września 2012 r.
do czerwca 2013 r. Łącznie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych
skierowanych było do uczniów klas IV–VI Szkoły PodstawoWielkiej Brytanii i USA) oraz poszerzyć zakres słownictwa.
wej w Ciepielowie. Działania obejmowały pięć modułów o łączZajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
nym wymiarze 20 godzin miesięcznie w następującym podziale:
sprawiły, że uczniowie biorący udział w Projekcie stali się bara) 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne
dziej samodzielni i otwarci w szkole i na lekcjach, z większą
i komunikacyjne), b) 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów
łatwością pokonują własne trudności, są bardziej zmotywowaprzyrodniczo-matematycznych, c) 4 godziny zajęć z języków
ni i chętni do współpracy, starają się unikać sytuacji konfliktoobcych (język angielski), d) 4 godziny zajęć z zakresu wsparwych. Zajęcia sportowo-wychowawcze zachęciły uczniów do
cia psychologiczno-pedagogicznego, e) 6 godzin zajęć sportoczęstszego przebywania na świeżym powietrzu, pokazały w jaki
wo-wychowawczych. Wszystkie zajęcia były realizowane po
sposób można zdrowo, bezpiecznie i ciekawie spędzać wolny
lekcjach, w oparciu o programy zajęć opraczas. Uczniowie uczestniczący w Projekcie
cowane przez nauczycieli prowadzących zamieli możliwość kulturalnie spędzić część
jęcia. Na zajęciach z zakresu ICT uczniowie
swojego wolnego czasu, na koniec roku
utrwalali poprzez ciekawe zajęcia i pogłębiaszkolnego osiągnęli lepsze wyniki w nauce.
li wiedzę i umiejętność korzystania z możliW okresie objętym wnioskiem o dofinansowości różnorodnych programów graficznych
wanie zadania wynikające z umowy były
i tekstowych. Poprzez udział w Projekcie
realizowane zgodnie z nią. Zleceniobiorcamieli możliwość obejrzenia sztuki teatralnej
opiekun grupy koordynował i nadzorował
w teatrze w Radomiu i zebrania materiału do
realizację zajęć dodatkowych prowadzonych
prezentacji multimedialnej.
w szkole w ramach projektu „Dziecięca akaZajęcia z zakresu przedmiotów matedemia przyszłości – wyrównywanie szans
matyczno-przyrodniczych były prowadzone
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
w bardzo ciekawy sposób i dały możliwość
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
uczniom utrwalić i poszerzyć wiedzę z tych
w szkołach podstawowych”, które realiprzedmiotów. Zajęcia z zakresu języków
zowane były zgodnie z harmonogramem.
obcych (języka angielskiego) pozwoliły
Łączna kwota wydatkowanych środków
uczniom utrwalić posiadaną wiedzę (rozwynosiła 35 815,59 zł w tym: priorytet 1 –
mówki w języku angielskim, użycie odpoUmowę na realizację projektu ze strony Urzędu Mar17 907,77 zł, priorytet 2 – 17 907,82 zł.
wiedniego czasu, opis: postaci, ilustracji, szałkowskiego podpisał wicemarszałek województwa
Projekt nie wymagał wkładu własnego.
mazowieckiego pan Leszek Ruszczyk
zwyczajów żywieniowych, świąt w Polsce,
28
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Punkt informacyjno-konsultacyjny
Osoby i rodziny dotknięte problemem alkoholowym zapraszamy do bezpłatnego punktu informacyjno-konsultacyjnego,
który znajduje się w Domu Ludowym w Wielgiem. W punkcie
prowadzone są działania na rzecz osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin oraz związanych z przemocą w rodzinie. Zapewniamy pełną anonimowość, udzielamy porad, motywujemy
do podjęcia leczenia. W celu umówienia się na spotkanie z terapeutą prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 500-329-880 w godz.
16–20 PN–PT.

Świadczenia Rodzinne

W związku z trwającym okresem świadczeniowym i zasiłkowym 2013/2014 informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą od dnia 01.09.2013 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2013-31.10.2014) złoży
wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 października 2013 r.,
świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2013 r. zostaną
wypłacone do dnia 30 listopada 2013 r. W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2013-31.10.2014) złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 30 listopada
2013 r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2013 r.
zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2013 r.
ZASIŁEK RODZINNY
I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku
przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi
prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie
uczącej się; Jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł.
W przypadku gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium
dochodowe jest powiększone do kwoty 623,00 zł. W przypadku
gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa
rolnego, przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie
w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada
2013 roku wynosi: • 77,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku
życia; • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 18 roku życia; • 115,00 zł na dziecko
w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia
24 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki
z tytułu: – urodzenia dziecka – dodatek przysługuje jednorazowo w kwocie 1 000,00 zł, – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – dodatek przysługuje w kwocie 400,00 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy

niż 24 miesiące kalendarzowe, –
samotnego
wychowywania
dziecka – dodatek przysługuje
w wysokości 170,00 zł
miesięcznie na jedno
dziecko, nie więcej jednak
niż 340,00 zł na wszystkie
dzieci, – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –
dodatek przysługuje miesięcznie w kwocie: 60 zł na dziecko
w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80 zł na dziecko w wieku
powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, – rozpoczęcia roku szkolnego – dodatek przysługuje raz w roku, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania
przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko, w związku
z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły – dodatek przysługuje przez okres 10 miesięcy w roku
w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego w kwocie 90,00 zł na jedno dziecko,
w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – dodatek przysługuje
przez okres 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od
września do czerwca następnego roku kalendarzowego w kwocie
50,00 zł na jedno dziecko, wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej – dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku
rodzinnego. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku
rodzinnego do wniosku dołącza: – kserokopia ważnego dowodu
tożsamości, oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub
oświadczenie o dochodach za 2012 r. obydwojga rodziców oraz
pełnoletnich członków rodziny (do 25 roku życia), oryginał aktów urodzenia dzieci (w przypadku gdy wcześniej nie były składane), oryginał zaświadczenia lub oświadczenia w przypadku
uzyskania stypendium w 2012 r. potwierdzającego stypendium
nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
za 2012 r., – oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych zawierające informację o wysokości składek na
ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. wszystkich pełnoletnich
członków rodziny, – oryginał umów o pracę /zlecenie/o dzieło
z lat 2012–2013 oraz w przypadku zmiany przez wnioskodawcę
lub członka rodziny zakładu pracy w latach 2012–2013 świadectw pracy. Osoba ubiegająca się o przyznanie
prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka, do którego dołącza się: – zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży
do porodu – wymóg dotyczy tylko biologicznych
rodziców dziecka, – kserokopia dokumentu tożsamości rodzica składającego wniosek (oryginał do
wglądu) akt urodzenia dziecka, – dokument po29
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twierdzający datę przysposobienia
dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia
postanowienia sądowego – oryginał
do wglądu lub zaświadczenie).
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego składa
wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza się: – zaświadczenie
od pracodawcy albo oświadczenie
zawierające informacje o: – okresie
zatrudnienia, – terminie udzielenia
urlopu wychowawczego (od kiedy do kiedy został udzielony
urlop wychowawczy i na jakie dziecko), (oryginał); – zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego przez pracodawcę (oryginał) lub oświadczenie, że osoba ubiegająca się została zgłoszona do ubezpieczeń
społecznych; imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej
potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto i brutto za 2012 rok (oryginał)
lub PIT 11. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodat-

ku do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka
składa wniosek o zasiłek rodzinny – wraz z: akt zgonu drugiego
z rodziców dziecka odpis zupełny
aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
Osoba ubiegająca się o przyznanie
prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
do którego dołącza się: – orzeczenie
o niepełnosprawności dziecka lub
orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dołącza
się: – zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu
dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza się: – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; – zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do
szkoły poza miejscem zamieszkania.

Rekonstrukcja pod Dąbrową

su kampanii wrześniowej 1939 roku
oraz walk z okresu
II wojny światowej. W tym roku
przeprowadzimy
rekonstrukcję już
po raz siódmy.
Wszystkie uroczystości wraz z przeprowadzeniem rekonstrukcji będą sfinansowane ze środków unijnych. Całkowity
koszt uroczystości, to kwota 31,5 tysiąca złotych. Kwota ta,
w całości została pozyskana w ramach tzw. małych projektów
Lokalnej Grupy Działania. Umowę na dofinansowanie unijne
uroczystości pod Dąbrową, wójt gminy podpisał w Warszawie
w lipcu br. Dzięki unijnym środkom, rekonstrukcja, ciesząca się
co roku bardzo dużym zainteresowaniem zapowiada się bardzo
atrakcyjnie. Wszystkich serdecznie zapraszamy na żywą lekcję
historii pod Dąbrowę.

W drugą niedzielę września w lesie pod Dąbrową, zgodnie z tradycją, od lat kultywowaną w naszej gminie odbędzie
się uroczystość uczczenia pamięci bestialsko pomordowanych
żołnierzy Wojska Polskiego 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
z Lublińca. W programie między innymi: apel poległych, polowa Msza Święta, przemówienia, składanie kwiatów. W programie oczywiście nie zabraknie pokazów grup rekonstrukcyjnych,
które przedstawią przybyłym na uroczystości wydarzenia z okre-

Nagroda dla hodowcy koni
Podczas zebrania członków Powiatowego Koła Hodowców
Koni, zwołanego przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni
w Warszawie, Oddział w Radomiu, za wkład w promocję gminy Ciepielów oraz osiągnięcia uzyskane podczas wystawy koni
w Białce w ramach XV Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, nagrodzony został mieszkaniec naszej
gminy pan Jacek Zygmunt Jamka. Statuetkę i dyplom uznania
wręczył hodowcy wójt naszej gminy. Pan Jacek Zygmunt Jamka, prowadzący hodowlę koni w Ciepielowie, uzyskał w katego30

rii koni dwulatków podczas XV Narodowego Młodzieżowego
Czempionatu Koni Małopolskich – 4 miejsce wystawiając klacz
„Derkampolezję” oraz
5 miejsce wystawiając ogiera „Bolkbei”.
Wstawa Koni miała
charakter międzynarodowy, co dodatkowo
podnosi prestiż uzyskanych wyróżnień.
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Zmiany w oświacie
Oznaką zmieniającego się świata jest tworzenie się
nowego rodzaju społeczeństwa, które przez socjologów
określane jest mianem społeczeństwa konsumpcyjnego.
Chcemy żyć lepiej, dostatniej, wygodniej. Jednocześnie
chcemy zabezpieczyć przyszłość naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Ale na wszystko nie wystarcza, więc ograniczamy się. Niestety
nie ograniczamy się w konsumpcji, ale w powodach do ponoszenia większych wydatków w rodzinie. Oszczędzamy więc, przede
wszystkim na ilości potomstwa, bo według wielu dzieci kosztują
nas najwięcej i są to niekończące się wydatki. Ale jak dzieci nie
ma, to kto w przyszłości zapewni dzisiejszym dorosłym emerytury? Dokąd, w jakim kierunku zmierzamy? Na to pytanie, nie ma
jednej prostej odpowiedzi, a kierunek w którym podążamy jest
kierunkiem podobnym do kierunku w którym podążają wszystkie
kraje rozwinięte i cała Europa, a więc i My. Liczba dzieci stale się
zmniejsza, a według prognoz statystycznych do 2030 roku ubędzie
jeszcze dodatkowo ponad 20% dzieci w stosunku do wszystkich
pobierających naukę obecnie. W naszej gminie, z roku na rok sytuacja pod względem liczby dzieci uczęszczających do szkół bardzo
się pogarsza. W ciągu tylko ostatnich sześciu lat ubyło 242 dzieci,
prawie tyle, co obecnie chodzi do szkoły podstawowej w Ciepielowie – największej szkoły w gminie. Jeszcze sześć lat temu mieliśmy 776 uczni, dziś do szkół na terenie gminy uczęszcza tylko 534
uczniów. Liczba dzieci drastycznie się zmniejsza, natomiast liczba
nauczycieli pozostaje na tym samym poziomie (obowiązki te same
ale liczebność klas, zwłaszcza w małych szkołach bardzo mała).
Wraz ze zmniejszeniem liczby dzieci, maleją także środki przekazywane na oświatę z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Środki te
są bowiem przeliczane na każdego ucznia, w naszej gminie wynoszą około 8950 zł rocznie na jednego ucznia w szkole (na dzieci
w przedszkolu oraz na dzieci w zerówkach ministerstwo w ogóle
nie przekazuje nawet złotówki). Tylko w tym roku, zmniejszono
naszej gminie subwencje oświatową o ponad 589 tysięcy złotych
tj. o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Środki przekazywane
przez ministerstwo są tak małe, że gdybyśmy przekazali je do szkół
w przeliczeniu ministerialnej subwencji na jednego ucznia, to na
przykład w szkole w Wielgiem, środków
wystarczyłoby tylko na płace nauczycieli
i tylko przez okres od stycznia do maja,
pozostałe środki na utrzymanie placówki
muszą być dokładane z budżetu własnego
gminy. Sytuacja jest lepsza w placówkach
do których uczęszcza więcej dzieci, cho-

Tydzień bibliotek
W ramach ogólnopolskiej akcji promowania czytelnictwa,
bibliotek i bibliotekarzy, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie Filia Biblioteczna w Wielgiem zorganizowała spotkanie z lokalną poetką panią Majką Sotowicz,
członkinią Koła Poezji Nie-Odkrytej
„Szuflada”. Autorka wierszy dla dorosłych, ale również dla dzieci tego
dnia prezentowała swoją twórczość
poetycką właśnie dla najmłodszych.
Pełne humoru, wierszowane bajeczki przypadły milusińskim do gustu.
Pomiędzy artystką a publicznością
nawiązała się miła relacja. Dzieci

ciaż żadna nasza szkoła nie utrzymałaby się ze środków
przekazywanych na oświatę przez ministerstwo. Do subwencji oświatowej, która powinna wystarczyć na sfinansowanie oświaty, dokładamy w tym roku ponad 1,5 miliona złotych ze środków własnych, z których powinniśmy
budować drogi, wodociągi czy kanalizacje. Ktoś powie,
że nauczanie dzieci to ważne zadanie i trzeba ponosić wydatki.
Oczywiście, nikt nawet nie dyskutuje na ten temat, ale czy nie powinno być rozwiązań na szczeblu rządowym, aby zapewnić środki na finansowanie oświaty? Cóż, rządy się zmieniają, a reform
w tym zakresie, jak nie było, tak nie ma. Samorząd ma utrzymać
szkoły i koniec. Skąd weźmie pieniądze, niech się martwi gmina.
Przecież zawsze może podnieść podatki! Ale czy to jest rozwiązanie problemu? Dlatego też nieuchronne są zmiany w zakresie
funkcjonowania gminnej oświaty. Trzeba szukać rozwiązań, które z jednej strony zapewnią odpowiednie warunki i jakość nauczania, z drugie strony pozwolą na racjonalne, a więc w miarę
możliwości uzasadnione wydatki na działalność oświatową. Nie
można spokojnie patrzeć, że funkcjonują placówki oświatowe, w których liczba dzieci w
poszczególnych klasach nie przekracza dziesięciu dzieci, a winnych szkołach nauczyciele
pracują w klasach dwudziesto kilku osobowych (zarabiając te same pieniądze, a przecież praca zupełnie nie porównywalna). Żeby
jeszcze poziom nauczania w małych klasach
był ponadprzeciętny, to jeszcze można by było szukać usprawiedliwienia dla funkcjonowania takich szkół, ale w rzeczywistości
mała ilość dzieci w klasie nie przekłada się na uzyskiwane przez
nich wyniki w nauce. Od nowego roku szkolnego wprowadziliśmy
kolejne zmiany w funkcjonowaniu szkół. Naukę prowadzić będą
już tylko dwie szkoły podstawowe w Bąkowej i Ciepielowie oraz
jedno gimnazjum w Ciepielowie (bez możliwości nauki w Bąkowej). Do gimnazjum uczęszczać będzie już tylko 193 osoby, które
uczyć się będą w 7 oddziałach. Dla porównania w roku 2002 do
tego samego gimnazjum chodziło 295 osób (wówczas młodzież
uczyła się w 12 oddziałach). Gdyby w budynku gimnazjum uczyła się tylko młodzież gimnazjalna, budynek w połowie świeciłby
pustkami. Największe zmiany nastąpiły
więc w gimnazjum, gdzie aby uniknąć
zwolnień wśród nauczycieli znacznie ograniczono etaty nauczycielskie. Ograniczenia
etatów wprowadzono także w pozostałych
placówkach oświatowych.

nie kryły rozbawienia, nagradzały poetkę gromkimi brawami.
Po autorskich prezentacjach pani Majki, dzieci zaśpiewały piosenkę i podziękowały za zorganizowanie spotkania. Następnie
wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Spotkanie
było także okazją do zwiedzenia pomieszczeń biblioteki, zapoznania się
z ofertą czytelniczą dla najmłodszych,
wypożyczenia książeczek, skorzystania z sal sportowych. Nie w każdym
domu istnieje tradycja czytelnicza,
a w ten sposób, poprzez głośne czytanie możemy zaszczepić w dziecku
zamiłowanie do lektury. Spotkanie
z pewnością dostarczyło dzieciom
wielu niezapomnianych wrażeń i od
tej pory jeszcze chętniej będą odwiedzać bibliotekę.
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Ważne postacie związane z regionem

Nowy most i droga w Świesielicach

Tegoroczna trzecia edycja Gminnego Konkursu Informatycznego pod patronatem wójta gminy, zgromadziła 20 miłośników
informatyki oraz nowoczesnych technologii. Zadanie konkursowe
polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej związanej
z tematem „Ważne postacie związane z naszym regionem”. Przedsięwzięcie miało na celu ocalenie od zapomnienia postaci związanych z naszą najbliższą okolicą, kształtowanie postawy identyfikacji
młodzieży z naszą Małą Ojczyzną, kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz rozwijanie ducha lokalnego
patriotyzmu wśród młodzieży. Jego założeniem było także rozwijanie zainteresowań uczniów historią naszego regionu, popularyzacja miejsc i obiektów związanych ze sławnymi postaciami naszego
regionu, jak również doskonalenie umiejętności informatycznych.
Uczestnikami konkursu mogli być jedynie uczniowie gimnazjum,
a oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I,
II i III. Po dokonaniu oceny prezentacji, powołana przez organizatora komisja konkursowa, postanowiła przyznać następujące
nagrody i wyróżnienia: w kategorii klas III: I miejsce – Łukasz
Szewczyk z kl. IIIB, II miejsce – Amadeusz Rozwadowski z klasy
IIIB, III miejsce – Kamil Pajączkowski z kl. IIIB, wyróżnienie –
Michał Fijałkowski z kl. IIIB. W kategorii klas II: I miejsce – Monika Kornak z kl. IIA,
II miejsce – Patrycja
Górmińska z kl. IIA,
III miejsce – Katarzyna
Pakos z kl. IID, wyróżnienie – Anna Łojek
IID. W kategorii klas I:
wyróżnienie – Klaudia
Sokół z kl. IB.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków
na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych przyznało Powiatowi Lipskiemu promesę w wysokości
1,95 mln zł na „Odbudowę
mostu na rzece Iłżanka
wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1914 W Ciepielów – Świesielice – Tymienica na odcinku 927 mb w km 6+202 – 7+129”. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 80 % kosztów kwalifikowanych
zadania. Inwestycja zostanie wykonana w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” przez firmę Inżynieryjno-Budowlaną „F.I.B. Talaga”
ul. Słowackiego 90a, 32-400 Myślenice, za kwotę 2 157 702,90 zł.
wraz z 30 metrowym mostem, który będzie miał nośności 40 ton
(klasa B) wykonany zostanie odcinek drogi o długości 897 mb
z obydwu stron rzeki po stronie Kawęczyna i Świesielic. Prace potrwają do 15 listopada 2013 roku. Dodatkowo w ramach
oszczędności budżetowych udało się wygospodarować środki na
zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów –
Świesielice – Tymienica w km 4+202 – 6+202, dł. 2000 mb. i szerokości 4,5 mb”. Procedura przetargowa już się zakończyła, prace
prowadzone będą
przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700
Zwoleń za kwotę
525 549,48 zł. Prace zakończą się
20 listopada 2013
roku.

Ułatwienia meldunkowe
Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
wprowadziła szereg ułatwień w zakresie obowiązku meldunkowego. I tak: – zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA-stron EOG oraz obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający
trzech miesięcy; – zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów; – wprowadzono możliwości zgłoszenia
wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
– wprowadzono możliwość
dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika; – odstąpiono od
konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowym informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz
przedkładania wojskowego dokumentu osobistego (książeczka,
legitymacja); – wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesiono sankcje karne dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA-stron EOG oraz
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego; – wydłużono okres wyjazdów zagranicznych
podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6
miesięcy; – zlikwidowano obowiązek właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników. Wszelkich informacji
w sprawach meldunkowych udziela Urząd
Stanu Cywilnego w Ciepielowie, II piętro,
pok. nr. 22 oraz telefonicznie: 48-3788046,
e-mail: usc@ciepielow.pl.
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Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym
„Gratulacje za zajęcie I miejsca -to już tradycja...” – tymi
słowami Komendant Powiatowy Policji w Lipsku insp. mgr Janusz Koziarski podziękował uczniom Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Ciepielowie. Po raz kolejny nasi uczniowie
Michał Fijałkowski, Kamil Pajączkowski i Michał Górski przygotowywani przez Krzysztofa Górskiego i Mirosława Czapkę
zajęli I miejsce w XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Eliminacje powiatu lipskiego, odbyły się w Pawłowicach. Po pierwszym etapie, czyli
teście wiadomości o ruchu drogowym Michał Fijałkowski (uczeń
klasy IIIB) – zajmował I miejsce, Kamil Pajączkowski (uczeń
klasy IIIB) – II miejsce,
a Michał Górski (uczeń
klasy IA) – V miejsce.
Kolejne etapy konkursu, tj. pomoc przedmedyczna i jazda po
torze sprawnościowym
umocniły reprezentantów Gimnazjum z Ciepielowa na zajmowanych miejscach.
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Wodociągowanie zakończone
Wodociągowanie Gminy to inwestycja, która rozpoczęła się
w 2005 roku. Do tego roku gminna sieć wodociągowa obejmowała tylko część miejscowości: Ciepielów, Gardzienice Stare
i Gardzienice Kolonia. Gminna sieć wynosiła wówczas łącznie
11,8 km, a woda dostarczana była tylko do 176 indywidualnych
odbiorców. Jak większość z Nas pamięta, opóźnienie cywilizacyjne w tym zakresie było olbrzymie. W niektórych gminach już
kończono temat wodociągów, a u Nas do tej pory nikt nawet nie
pomyślał o rozwiązaniu tego problemu, a wodociągowanie właściwie nie zostało na dobre nawet rozpoczęte. Potrzeby ogromne,
nadzieja na poprawę sytuacji mizerna. W zakresie długość sieci
oraz liczby przyłączy nasza gmina była na jednym z ostatnich miejsc nie tylko w powiecie lipskim, ale i całym województwie. Dziś, z perspektywy wykonanych już prac wiemy, że
wodociągowanie to nie jest łatwa sprawa, wymaga olbrzymich
nakładów finansowych. Ale woda to życie, to rozwój całej gminy,
a nie ma przecież nic ważniejszego jak rozwój. Dotychczasowe
zaniedbania należało jak najszybciej nadrobić. Od 2005 roku najważniejszym priorytetowym zadaniem naszego samorządu stało
się wodociągowanie całej gminy. Wspólnie z kolejnymi Radami
Gminy, konsekwentnie przeprowadzono inwestycje wodociągowe. Wodociągowanie to przede wszystkim zadanie czasochłonne,
aby wybudować wodociąg, należy dwa lata wcześniej wykonać
podkłady geodezyjne i projekt techniczny. Później trzeba uzyskać
pozwolenie na budowę i przeprowadzić przetarg, w konsekwencji
zrealizować budowę. Od momentu przystąpienia do budowy
sieci wodociągowej wójt i Rada Gminy podjęli decyzje, że
opłata za włączenie się do wodociągu będzie wynosiła tylko
1000 zł. W sąsiednich gminach opłata ta była i jest dużo wyższa,
ale podjętej decyzji o wysokości opłaty nie zmieniliśmy do zakończenia wodociągowania.
W latach 2005–2013 wykonano między innymi:
– do 2005 r. Ciepielów, Gardzienice Stare, Gardzienice Kol. –
11,8 km sieci wodociągowej, 176 przyłączy
– 2005 r. Wielgie – 15,5 km sieci wodociągowej, 121 przyłączy, koszt budowy 528 495 zł,
– 2006 r. Marianki, Wielgie, Łaziska, Chotyze, Kałków,
Ciepielów – 35 km sieci wodociągowej, 260 przyłączy,
koszt budowy 1 600 000 zł,

– 2006–2007 r. Dąbrowa – 6 km sieci wodociągowej, 69 przyłączy, koszt budowy 272 500 zł,
– 2007 r. Stary Ciepielów, Ciepielów Kolonia – 20 km sieci
wodociągowej, 135 przyłączy, koszt budowy 854 475 zł,
– 2008 r. Pcin, Ranachów B – 20 km sieci wodociągowej,
130 przyłączy, koszt budowy 833 327 zł,
– 2009 r. Wólka Dąbrowska, Anusin, Drezno, Rekówka, Dąbrowa „Pod Lasem”, Kałków „Piaski, Ogrody”, Gardzienice Kol, łącznik między studniami w Ciepielowie – 21,2 km
sieci wod. 156 przyłączy, koszt budowy 1 035 000 zł,
– 2010 r. Ciepielów ul. Podłącze, Rekówka „Górna”, Świesielice etap I, Kunegundów, Stacja Uzdatniania Wody
Kunegundów – 24 km sieci wodociągowej, 162 przyłącza,
koszt budowy 2 616 057 zł,
– 2010–2011 r. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany,
Pasieki – 19 km sieci wodociągowej, 142 przyłącza, koszt
budowy 941 508 zł,

– 2011–2012 r. Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas –
19,6 km sieci wodociągowej, 121 przyłączy, koszt budowy
939 720 zł,
– 2012 r. Kawęczyn, Świesielice etap II, Borowiec, Podolany, Ciepielów ul. Sandomierska – 31,7 km sieci wodociągowej, 131 przyłączy, koszt budowy 1 196 389 zł
– 2013 r. Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska
„Zamoście” – 5 km sieci wodociągowej, 17 przyłączy, koszt
budowy 148 338 zł. W tym roku wykonaliśmy ostatnią inwestycję wodociągową. Ostatecznie nasza sieć wynosi 230 km,
a 1620 gospodarstw podłączonych jest do gminnej sieci.
Łącznie na wodociągowanie wydaliśmy olbrzymią kwotę
11 milionów złotych. Dzięki wykonanym pracom, nasza
Gmina jako jedna z nielicznych może się pochwalić kompleksową, w 100% wykonaną gminną siecią wodociągową.

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Ciepielów to
230 km wodociągów oraz 1620 przyłączy.
Przez dziewięć lat (2005-2013) na budowę wodociągów wydatkowaliśmy 11 milionów złotych
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