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Szanowni Mieszkańcy!
Dziesięć lat członkostwa 

w Unii Europejskiej, to jedno-
cześnie okres czasu, w którym 
mam zaszczyt pełnić dla Państwa 
funkcję wójta gminy Ciepielów. 

Co wspólnie osiągnęliśmy, czy wykorzystaliśmy szansę jaką 
dało nam członkostwo w Unii Europejskiej, możecie Państwo 
zobaczyć sięgając do artykułu zamieszczonego w bieżącym 
numerze „Naszej Gminy”. Przedstawiamy w nim inwestycje 
i programy jakie zrealizowaliśmy dzięki wsparciu udzielonemu 
przez Unię Europejską. Między innymi, od podstaw przepro-
wadziliśmy wodociągowanie całej gminy, mogąc się dzisiaj po-
szczycić 100% zwodociągowaniem, kompleksowo zmodernizo-
waliśmy system gminnego oświetlenia ulicznego, wykonaliśmy 
kilka inwestycji z zakresu odnowy i rozwoju wsi, wybudowa-
liśmy ponad 62 kilometry nowych dróg gminnych. Z perspek-
tywy tych ostatnich dziesięciu lat, widać, że środki unijne nie-
wątpliwie dały impuls do działania w zakresie rozwoju kraju, 
a z punktu widzenia naszej gminy, do zrównoważonego rozwoju 
całego terenu gminy Ciepielów. Oczywiście inwestycje unijne, 
to tylko mała część zrealizowanych przez nasz samorząd zadań. 
Jednakże bez wsparcia inwestycji, na które pozyskaliśmy dofi -
nasowanie unijne, nie możliwe byłoby wykonanie wielu działań 
w zakresie infrastrukturalnego rozwoju gminy. Przez ostatnie 
dziesięć lat wspólnie z Radami Gminy IV, V i VI kadencji udało 
nam się w bardzo dużym stopniu zmienić oblicze naszej ma-
łej Ojczyzny. Wszyscy pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno, 
bowiem w maju 2004 roku, kiedy wstępowaliśmy do struktur 
Unii Europejskiej, w naszej gminie nie było ani wodociągów, 
ani dróg, a przestarzałe energochłonne oświetlanie uliczne po 
prostu nie działało. Dziś, po inwestycjach poczynionych właśnie 
w ostatnim dziesięcioleciu, nikt już o tym nawet nie wspomina. 
Jesteśmy Europejczykami i żyjemy jak przystało na centrum Eu-
ropy. Czy można było zrobić więcej? Myślę, że tak. Zawsze jest 
bowiem niedosyt, zawsze chciałoby się zrobić więcej, chociaż 
z punktu widzenia innych gmin u nas postęp jest olbrzymi. Gdy-

by środki unijne były skierowane w obszary inwestycji, na któ-
rych nam najbardziej zależało, to zrobilibyśmy więcej, przede 
wszystkim w zakresie budowy dróg. Ale środków unijnych na 
drogi gminne przeznaczono zbyt mało w stosunku do potrzeb. 
Gdyby było ich więcej z pewnością byśmy je wykorzystali. Ale 
i tak, jedyną drogą wykonaną ze środków unijnych w gminach 
wiejskich powiatu lipskiego i zwoleńskiego jest droga wybu-
dowana w naszej gminie: Ciepielów – Stare Gardzienice. To 
najlepiej pokazuje, jak mało było środków unijnych na budowę 
dróg gminnych. Nasza gmina od samego początku naszej przy-
należności do struktur Unii Europejskiej plasuje się na najwyż-
szych miejscach w regionie pod względem realizacji projektów 
z dofi nasowaniem unijnym. Pod tym względem w powiecie lip-
skim zawsze jesteśmy na pierwszym miejscu. Nasza gmina nie 
ogląda się już z zazdrością na inwestycje w innych gminach, to 
nam zazdroszczą, to z nas biorą przykład i od nas się uczą wyko-
rzystania środków unijnych. Staramy się wykorzystać niemal-
że każde ogłoszenie naboru wniosków. A efekty widać chyba 
na każdym kroku. Rozwój infrastruktury, realizacja projektów 
w oświacie, w pomocy społecznej to wszystko sprawia, że po-
mimo stosunkowo niewielkiego budżetu gminy, możemy reali-
zować co roku inwestycje liczone w milionach złotych. Patrząc 
w przyszłość, przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Co praw-
da, po dokonaniach ostatnich dziesięciu lat jest już coraz mniej 
potrzeb, bowiem w wielu miejscach na terenie gminy wybudo-
wane są przecież drogi, wodociąg, itp… Zdaję sobie sprawę, że 
nie wszędzie, dlatego też w najbliższych kilku latach, konse-
kwentnie realizując założenia inwestycyjne, wybudujemy dro-
gi wszędzie tam gdzie usytuowane są gospodarstwa domowe. 
Zrobiliśmy to w zakresie budowy wodociągów, teraz do końca 
wybudujemy drogi. Znając możliwości budżetu gminy, przewi-
duję, że co roku będziemy wydatkować około 1,5 mln złotych 
na budowę dróg, co pozwoli w niedługim czasie zakończyć już 
dzisiaj bardzo zaawansowany proces budowy dróg gminnych. 
Od tego roku równolegle z budową dróg, przystąpiliśmy do 
realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ście-
ków. W jednej dużej inwestycji wybudujemy ponad 160 przy-
domowych oczyszczalni ścieków, dla kolejnych 60 gospodarstw 
opracujemy projekty budowy. Inwestycję tą staramy się zreali-

zować w oparciu o środki unijne, w tej 
sprawie w roku ubiegłym złożyliśmy 
wniosek na ogłoszony przez UE kon-
kurs. Nie czekamy jednak na jego roz-
strzygnięcie, ale sami za swoje środki 
przystępujemy do realizacji inwestycji. 
Po otrzymaniu dofi nasowania unijnego, 
gdy my będziemy się już rozliczać, inne 
gminy dopiero będą ogłaszać przetargi 
na wykonanie prac. Poza budową przy-
domowych oczyszczalni ścieków, tego-
roczny budżet podporządkowany jest 
w znacznej mierze (ponad 3,2 mln zło-
tych – 24 inwestycje) budowie nowych 
dróg. Większość z nich jest już oddana 
do użytku, pozostałe inwestycje będą 
wykonane w lipcu. Mam nadzieję, że 
nowo wybudowane drogi poprawią nie 
tylko układ komunikacyjny w naszej 
gminie, ale przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa na naszych drogach.

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

Budowa ponad 160 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę ponad 1,25 miliona złotych na terenie całej gminy, została 
sformalizowana poprzez podpisanie umowy na wykonanie inwestycji. Całość prac związanych z budową przydomowych oczysz-
czalni ścieków zaplanowana jest do końca bieżącego roku. Umowę w tej sprawie podpisali w dniu 9 maja 2014 roku, wykonawca 

pan Jacek Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe oraz wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk
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10 lat w Unii Europejskiej – co osiągnęliśmy?
To już 10 lat! 1 maja 2004 r. Polska ofi cjalnie wstąpiła do 

struktur Unii Europejskiej. Czy te wszystkie lata przynależności 
do Wspólnoty rzeczywiście zmieniły coś w życiu Polaków, czy 
zmieniły coś w życiu mieszkańców naszej Gminy? W związku 
z dziesiątą rocznicą w środkach masowego przekazu podsumo-
wań nie ma końca. Trudno jest jednak ocenić wszystkie dobre 
i złe strony naszej akcesji z Unią Europejską. Niewątpliwie naj-
większą korzyścią, jaką osiągnęliśmy jako Polacy to otwarcie 
granic i rynków pracy na terenie Wspólnoty. Niestety otwarcie 
granic i rynków pracy dla Polaków spowodowało bardzo dużą 
emigrację zarobkową. Plusem jest jednak to, że pracując poza 
granicami kraju, pieniądze tam zarobione wydajemy w Polsce, 
co w dużym stopniu nakręca naszą gospodarkę. W Polsce bez-
robocie spadło z poziomu 19,5% w 2004 r. do 13,5% obecnie, 
a liczba pracujących wzrosła o 1,7 miliona osób. O korzyściach 
wynikających ze wstąpienia Polski do UE jednoznacznie świad-
czą dane statystyczne. W ciągu tych dziesięciu lat nasze PKB 
wzrosło o 49%. Nawet w trakcie kryzysu zanotowało zwyżkę na 
poziomie 20%. Dodatkowo Polska, stała się celem inwestycji dla 

inwestorów, co wpły-
wa na przyspieszenie 
wzrostu naszej gospo-
darki. Polska świetnie 
radzi sobie w eksporcie, 
który obecnie jest jed-
ną z najmocniejszych 
stron naszej gospodar-
ki. Przede wszystkim 
jednak, z budżetu Unii 

Europejskiej otrzymujemy dużo, dużo więcej niż do niego wpła-
camy. Widać to zwłaszcza po sieci dróg krajowych, zwłaszcza 
autostrad, którymi bez kompleksów możemy się chwalić przed 
całą Europą.

A jaki wpływ przez te ostatnie dziesięć lat Unia Europejską 
miała na życie w naszej gminie? Czy wykorzystaliśmy szansę 
jaką dała nam Wspólna Europa? 
Co osiągnęliśmy? Przystępując do 
UE w dniu 1 maja 2004 roku mie-
liśmy ogromny apetyt aby z unij-
nego tortu wykroić jak największy 
kawałek na realizację zadań bez-
pośrednio na terenie naszej gmi-
ny. Pierwsze dwa lata 2004–2006, 
związane z realizacją budżetu 
Unii Europejskiej, to pierwsze na-
sze kroki w dążeniu do pozyska-
nia środków unijnych. Pierwsze 

złożone wnioski, pierwsze wykonane inwestycje. Dopiero nowa 
perspektywa unijnego budżetu na lata 2007–2013 pokazała jakie 
są możliwości w zakresie wykorzystania środków pomocowych. 
Dziś przystępujemy do realizacji następnego unijnego budżetu 
na lata 2014-2020. Co się zmieniło? Prawie wszystko! Zmiany 
w naszej gminie najlepiej widać po ilości wodociągów i asfalto-
wych dróg gminnych. Chociaż zarówno wodociągi i drogi tylko 
w małej części zbudowaliśmy ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej. I tak w 2004 roku nasza gmina miała aż 11,8 km 
sieci wodociągowej, dziś w 2014 roku jesteśmy jedną z nie-
licznych gmin w 100% zwodociągowanych, posiadamy aż 
230 km sieci wodociągowej. Co zaś się tyczy dróg, to jeszcze 

w 2004 roku mieliśmy ich tylko 
niespełna 13 kilometrów, dzisiaj 
w roku 2014 posiadamy już po-
nad 75,5 km asfaltowych dróg 
gminnych. Jeżeli dodamy do 
tego inwestycje z zakresu odnowy 
i rozwoju wsi, a więc wykonane 
zagospodarowania centrów miej-
scowości, kompleksową moderni-
zację oświetlenia ulicznego i inne 
zrealizowane zadania, jesteśmy 
z całą pewnością gminą wiejską, 
która w ostatnich dziesięciu latach 

poczyniła największe postępy w zakresie rozwoju infrastruktu-
ry technicznej gminy. Z gminy zaniedbanej, która z zazdrością 
patrzyła na drogi, wodociągi w innych gminach, staliśmy się 

Tak jeszcze niedawno wyglądało centralne skrzyżowanie w Wielgiem, a tak obecnie – zmiana najlepiej obrazuje możliwości jakie dają 
nam środki unijne. Czy było by to możliwe bez Unii Europejskiej?

Dzięki dofinasowaniu unijnemu budynek po zlikwidowanej szkole w Pcinie, gruntownie zmodernizowano, a dzisiaj jest siedzibą 
najnowocześniejszego na terenie powiatu lipskiego dziennego zakładu fizjoterapii
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2013: 125 970,00 zł, 2014: 136 462,00 zł – łącznie 
737 838,00 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki),

14. Dajmy szansę naszym dzieciom – polski przedszkolak 
przyszłością Europy – 263 121,00 zł (Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki),

15. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miej-
scowości Świesielice – Kawęczyn – 780 612,00 zł (Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013),

16. Poprawa wizerunku otoczenia Kościoła w Ciepielowie –
519 956,00 zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013),

17. Odnowa otoczenia Kościoła w Czerwonej wraz z zago-

spodarowaniem centrum Antoniowa – 578 752,00 zł (Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013),

18. Reaktywujemy indywidualizację i Dziecięca Akademia 
Przyszłości – 94 497,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny 
oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki),

19. Małe projekty zrealizowane w ramach Lokalnej Grupy 
Działania do 2014 roku (w tym między innymi: rekonstruk-
cje pod Dąbrową, publikacje książkowe) – 111 000,00 zł 
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich),

20. W nauce sukces – 371 830,00 zł (Program Operacyjny Ka-
pitał Ludzki),

21. Nauka drogą do szczęścia – 281 044,00 zł (Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki),

22. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budo-
wę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów –
1 268 602,00 zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013),

Na powyższe inwestycje wydatkowaliśmy łącznie ponad 
11 milionów złotych. Pod względem pozyskanych środków 
jesteśmy najlepszą gminą wśród gmin w powiecie lipskim.

wzorem do naśladowania dla 
innych samorządów. Poni-
żej przedstawiamy w bardzo 
dużym skrócie zadania jakie 
zrealizowaliśmy przy pomo-
cy dofi nansowania unijnego:

1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrowa – 
229 776,00 zł (Program Sapard),

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ciepielowie 
– 467 876,00 zł (Program Sapard),

3. Modernizacja drogi gminnej Stary Ciepielów – Ciepie-
lów Kolonia – 508 969,00 zł (Program Sapard),

4. Modernizacja i zagospodarowanie rynku i parku w Cie-
pielowie – 367 000,00 zł (Sektorowy Program Operacyjny),

5. Dokończenie wraz zagospodarowaniem Domu Ludowe-
go w Wielgiem – 446 000,00 zł (Sektorowy Program Opera-
cyjny),

6. Modernizacja i zagospodarowanie budynku po szko-
le w Pcinie – 332 000,00 zł (Sektorowy Program Opera-
cyjny),

7. Wyposażenie wszystkich szkół podstawowych (Ciepielów, 
Wielgie, Bąkowa) oraz gimnazjum w Ciepielowie w pra-
cownie informatyczne – 250 000,00 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny),

8. Budowanie społeczeństwa informacyjnego i rozwój elek-
tronicznej administracji – 256 666,00 zł,

9. Realizacja Gminnego Programu Integracji Społecznej 
– 301 400,00 zł (Poakcesyjny Program Wspierania Obsza-
rów Wiejskich),

10. Budowa drogi gminnej Ciepielów – Stare Gardzienice – 
Gardzienice Kolonia – 912 000,00 zł (Regionalny Program 
Operacyjny),

11. Odnowa otoczenia Kościoła w Wielgiem i zagospodaro-
wanie centrum Wielgiego – 477 571,00 zł (Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007–2013),

12. Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz siecią wodocią-

gową w Kunegundowie – 1 477 564,00 zł (Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007–2013),

13. Szansa na lepsze Jutro – 2009–2014 – 2009: 114 537,00 zł, 
2010: 116 902,00 zł, 2011: 151 627,00 zł, 2012: 92 340,00 zł, 

11 milionów złotych – tyle 
wydaliśmy na inwestycje z unij-

nym dofinansowaniem

Czy w tak niewielkich miejscowościach jak Czerwona i Antoniów byłaby możliwość wykona-
nia zagospodarowania centrum miejscowości. Czy w ogóle możliwe byłoby zastosowanie 

parkowego oświetlenia zasilanego energią słoneczną?

Zrealizowana z 80% dofinasowaniem Unii Europejskiej poprawa wizerunku otoczenia 
Kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów 

i chodników do cmentarza parafialnego. 
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Czy masz już kartę ICE ?
Jak dużo jest dzisiaj różnego rodzaju wypadków związanych 

z utratą zdrowia nie trzeba nikomu przypominać. Wypadki sa-
mochodowe, zasłabnięcia, czy też inne zdarzenia, wymagają 
udzielenia poszkodowanemu pomocy. Zdarza się wówczas, że 
udzielający pomocy ratownicy mają bardzo duże problemy z do-
tarciem do najbliższych poszkodowanego i udzieleniem informa-
cji ich o zdarzeniu. Rodzina i bliscy często nie zdają sobie na-
wet sprawy, że ich bliski uległ wypadkowi. Niewiele osób nosi 
w swoim portfelu kartkę z zapisanymi danymi teleadresowymi 
członków rodziny, których należy niezwłocznie zawiadomić. 
Dlatego też coraz bardziej powszechny staje się skrót ICE, któ-
ry ułatwia kontakt z najbliższymi. ICE – to skrót od angielskich 
słów In Case of Emergency (w nagłym wypadku) i obecnie stoso-

Droga na Żabiance
Droga na „Żabiance”, to odcinek łączący miejscowość Sta-

ry Ciepielów z Rekówką. Pierwszy etap tej drogi o długości 
1 200 mb. wykonaliśmy na początku czerwca br. Drugi odcinek, 
który planujemy do realizacji w przyszłej kadencji będzie sta-
nowił połączenie Rekówki z Kawęczynem (w tym samym cią-
gu drogi gminnej). Pierwszy etap budowy drogi zakończył się 
łącznym wydatkowaniem 257 tysięcy złotych. Przypomnijmy, 
że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym komisja 
przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełnia-
jącą wszystkie warunki SIWZ złożyła fi rma Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 
Zwoleń oferując cenę brutto 254 012,34 zł. Kryterium oceny 
ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamó-
wienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punk-
tów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. W przetargu 
złożono następujące oferty: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki 
Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 268 000,04 brut-
to. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 
Pruszków – 377 506,13 zł brutto. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo 

wany jest w dwóch wariantach: 
na specjalnej karcie oraz jako 
zapis w książce telefonicznej 
telefonu komórkowego. W tele-
fonie zapisujmy numer osoby do 
której w razie wypadku należy 
zadzwonić wraz ze skrótem ICE. 
Drugą możliwością jest wypeł-
nienie specjalnej kart, którą nosi 
się wraz z dokumentami. Na kar-
cie tej można wpisać imię i na-
zwisko i kontakt do osoby, która w razie wypadku może udzielić 
ratownikom dodatkowych informacji na temat dotychczasowego 
stanu zdrowia, grupy krwi itp. Karta ma rozmiar wizytówki i po 
wypełnieniu należy ją nosić zawsze przy sobie. Oczywiście nikt 
z góry nie zakłada, iż spotka go coś złego. Warto jednak zabezpie-
czyć się „na wszelki wypadek”, zwłaszcza, że wpisanie danych 
osobowych i numerów telefonów osób, które należy zawiadomić 
nie wymaga jakiś dużych zabiegów. Poświęcenie krótkiej chwi-
li czasu może nam uratować zdrowie. Kontakt ICE umożliwi 
służbom ratunkowym natychmiastowe zawiadomienie bliskich 
w razie wypadku. Sprawdza się także w przypadku zagubionego 
dziecka (podczas wakacji), osoby nieprzytomnej, czy też takiej 
która nie może podać swoich danych – ułatwia on kontakt z ro-
dziną. Do biuletynu dołączamy po cztery karty dla całej rodziny. 
W razie potrzeby karty dostępne są także w sekretariacie Urzędu 
Gminy pok. nr 1.Wypełnijcie je, mogą wam i waszym bliskim 
uratować życie. Wszystko „na wszelki wypadek”.

Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 
Zwoleń – 254 012,34 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. 
ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 357 344,52 zł brutto. 
Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 257 000,00 zł.
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administracji publicznej Mazowsza oraz organy rządowe w wo-
jewództwie. Urząd gminy w Ciepielowie uzgodnił już z wyko-
nawcą przebieg sieci na terenie gminy Ciepielów w miejscowo-
ściach Pcin, Kochanów, Bąkowa. Prace polegające na budowie 
doziemnej sieci światłowodowej będą realizowane w terminie 
od marca 2014 do grudnia 2015 roku. W ramach prowadzonych 
działań, kluczowe znaczenie ma uwzględnienie prac objętych 
projektem w planach inwestycyjnych odbiorców końcowych. 
Prosimy o kontakt z Wykonawcą projektu w celu koordynacji 
robót wyprzedzających oraz przygotowawczych. Pytania lub 
uwagi prosimy kierować na adres e-mail: idm_building@tech-
bud.org.pl, Kierownik Budowy – Piotr Pietrzak. Więcej infor-
macji o projekcie na stronie internetowej www.idm.org.pl. 

Internet dla Mazowsza
Informujemy, iż 

rozpoczyna się realiza-
cja inwestycji „Internet 
dla Mazowsza” współ-
fi nansowana przez 
Unię Europejską ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach 
Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Odbiorcami koń-
cowymi projektu będą mieszkańcy, przedsiębiorstwa i jednostki 

Punkt informacyjno - konsultacyjny
Osoby i rodziny dotknięte proble-
mem alkoholowym zapraszamy 
do bezpłatnego punktu informa-
cyjno – konsultacyjnego, który 
znajduje się w Domu Ludowym 
w Wielgiem. W punkcie prowa-
dzone są działania na rzecz osób 
z problemami alkoholowymi i ich 
rodzin oraz związanych z przemo-
cą w rodzinie. Zapewniamy pełną 
anonimowość, udzielamy porad, 
motywujemy do podjęcia leczenia. 
W celu umówienia się na spotka-
nie z terapeutą prosimy o kontakt 
telefoniczny, tel. 500-329-880 
w godz. 16-20 PN-PT.
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PSP w Bąkowej na Zielonej Szkole
W maju uczniowie z Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Bąkowej wraz z opiekunami pojechali na 
zieloną szkołę do Zakopanego. Organizatorem wy-
jazdu była Grażyna Styczeń, która wraz z Dyrektor 
Anną Kozieł i Elżbietą Wajs czuwała nad bezpie-
czeństwem uczniów oraz udanym pobytem. Pierw-
szego dnia, po dojechaniu do Zakopanego wszyscy 
udali się na Gubałówkę, która nie dla wszystkich 
była szczytem możliwym do pokonania. Nie obyło 
się bez łez szczęścia, ale były także łzy bezsilności 
spowodowane trudnym szlakiem do pokonania. Jed-
nak uczniowie z PSP w Bąkowej w pełnym składzie 
pokonali trasę, a najszczęśliwszą chwilą okazał się 
zjazd z Gubałówki kolejką linową. Kolejnym punk-
tem wyjazdu była Dolina Kościeliska, gdzie wszyscy 
podziwiali wspaniałą faunę i fl orę gór. Widoki były 
piękne i zapierające dech w piersiach. Jednak oprócz 
wspaniałych jaskiń, stoków i pięknych potoków gór-

skich był straszny widok spustoszeń i zniszczeń po halnym, któ-
ry pozostawił po sobie połamane drzewa. Ten widok pozostanie 
w pamięci każdego wycieczkowicza. Dla wszystkich uczestni-
ków wielkim przeżyciem było wejście na Wielką Krokiew. Naj-
wspanialsze jednak dopiero miało nastąpić, ponieważ spacer po 
Krupówkach, pamiątkowe zakupy i zdjęcia nie miały końca. Po 
wyczerpującym zwiedzaniu i z mnóstwem zakupów wszyscy 
wrócili do ośrodka na obiad, którego wystrój sprawił, że każdy 
poczuł się jak prawdziwy góral. Ostatniego dnia pobytu w Za-
kopanem wszyscy udali się na prawdziwy odpoczynek do par-
ku wodnego „Terma Białka”, gdzie nastąpiło prawdziwe wod-
ne szaleństwo. Pięć basenów z wodą termalną o temperaturze 
od 36°C do 40°C, zjeżdżalnie zewnętrzne o łącznej długości bli-
sko 300 m, szeroki wachlarz rozrywek dla najmłodszych – sło-
wem, idealne miejsce dla wszystkich kochających wodę, tak wła-
śnie wyglądała kąpiel w strefi e głośnej. Ci którzy jednak przed 
wyjazdem chcieli odpocząć korzystali z uroków strefy cichej, 
gdzie królował spokój, cisza, odprężenie i prawdziwy relaks. 
Inni pokusili się o zabawę w basenach termalnych na zewnątrz, 
pomimo deszczu którego nikt nie czuł. Największą atrakcją były 
zjeżdżalnie z których nie wszyscy odważyli się zjechać. Jednak 
wszyscy po wspaniałej kąpieli skorzystali z pysznego obiadu 
i wspaniałych deserów lodowych. Przepych i luksus, tak pokrót-
ce podsumować można nasz pobyt w parku wodnym. Niestety 
po tak wspaniałym pobycie nastąpił dzień powrotu do domu, 
opowieści pełnych wrażeń i niezapomnianych przeżyć, które do 
dnia dzisiejszego towarzyszą wszystkim.
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Majówka w Wielgiem z LGD 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Roz-

wój” przy współpracy z Urzędem Gmi-
ny w Ciepielowie – w ramach operacji: 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działa-
nia, nabywanie umiejętności i aktywiza-
cja” współfi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 – zorganizowali 
w dniu 25 maja 2014 r. na terenie Domu 
Ludowego w Wielgiem imprezę plenero-
wą pn. „Majówka w Wielgiem z LGD”. 
Majówkę uroczyście otworzył wójt Gmi-
ny Ciepielów Artur Szewczyk wraz z Pre-
zesem Zarządu LGD, Zbigniewem Bucz-
mą oraz Proboszczem Parafi i pw. Bożego 
Ciała w Wielgiem, ks. Leszkiem Mach. 
W ciepłą majową niedzielę na licznie 
przybyłych gości czekało mnóstwo atrak-
cji tj. zabawy animacyjne dla dzieci m.in. 
malowanie twarzy, żonglerka, talerzyki, 
robienie baniek, chodzenie na szczu-
dłach, bezpłatny plac zabaw oraz ognisko 
z kiełbaskami. W programie majówki 
znalazł się również występ kabaretu „Ko-
ziołek Matołek”, który bawił i edukował 
zarówno dzieci jak i dorosłych. Nie lada 
atrakcją był także turniej rodzinny, w któ-
rym uczestniczyły cztery rodziny z oko-
licznych miejscowości. Przy dopingu 
publiczności, grupy walcząc o cenne na-
grody rzeczowe, zmierzyły się w takich 
konkurencjach jak: przeciąganie liny, 

bieg w workach, trafi enie cepem do jabłka 
oraz ubijanie piany. W miłej atmosferze 
wszyscy chętni mogli również spróbować 
swych sił w prowadzonych na scenie przez 
Panią Ewę Kundys zajęciach z ZUMBY. 
Podczas trwania Majówki można było 
skosztować pysznych dań regionalnych 
przygotowanych przez członków zespo-
łu „Po Co Ci To” z Wielgiego oraz „Ka-
zanowianki znad Iłżanki” z Kazanowa. 
W trakcie imprezy rozstrzygnięty został 
także przeprowadzony przez Stowarzy-
szenie konkurs EKO-PRZEDSZKOLE, 
w którym wzięło udział aż 17 placówek 
z terenu LGD. Laureaci odebrali nagrody 
rzeczowe z rąk Prezesa Stowarzyszenia. 
Uczestnikom czas umilały sceniczne wy-

stępy: zespołów „Po Co Ci To” z Wiel-
giego oraz „Kazanowianki znad Iłżanki” 
z Kazanowa, a także znanego i lubianego 
zespołu Extreme Music. Wspólna zaba-
wa w wyśmienitych nastrojach trwała 
do późnego wieczora. Wszystkie koszty 
związane z majówką w Wielgiem zosta-
ły sfi nansowane ze środków unijnych 
Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim człon-
kom Stowarzyszenia, wszystkim zapro-
szonym gościom, zespołom ludowym 
oraz wszystkim uczestnikom imprezy za 
tak liczny i aktywny udział w imprezie 
pn. „Majówka w Wielgiem z LGD”.
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Droga Kałków Stara Wieś – Podgoździak
Bardzo ważną pozycję w wydatkach inwestycyjnych gmi-

ny przez ostatnie dwa lata stanowiła realizacja drogi gmin-
nej w miejscowości Kałków „Stara Wieś – Podgoździak”. Ta 

od dawna wyczekiwana przez 
mieszkańców Kałkowa budo-
wa, zakończyła się na przeło-
mie maja i czerwca bieżącego 
roku. Pierwszy odcinek drogi 
wykonany w roku 2013 miał 
długość 1 500 mb. i kosztował 
296 999,35 zł. W bieżącym roku 
wybudowaliśmy drugi kończą-
cy budowę całej drogi odcinek 
o długości 950 mb. Łączny koszt 
budowy drugiego odcinka drogi 

W ostatnim numerze biuletynu informowaliśmy o zakoń-
czonych negocjacjach, a w ich wyniku podpisaniu przez wój-
ta gminy Artura Szewczyka umowy na realizację projektu pn. 
„W nauce sukces”. Projekt współfi nansowany w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, realizowany pełną parą reali-
zowany jest w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie. Wartość 
pozyskanego dofi nansowania, wynosi 371 830,00 zł. Najważ-
niejszym aspektem realizowanego projektu, jest to, iż gminie 
udało się pozyskać tak duże środki dla gimnazjum, bez wkładu 
w ten projekt ani jednej złotówki z własnego budżetu. Wszystkie 
środki pochodzą z dofi nasowania Unii Europejskiej. Nie mniej 
ważnym aspektem projektu jest także to, że jest on skierowany 
do wszystkich 192 uczniów gimnazjum. „W nauce sukces”, to 
ogromny unijny sukces naszego samorządu, który jako jedyny 
w roku 2014 realizuje tak duży projekt skierowany do wszyst-

wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem in-
westorskim wyniósł 195 500,00 zł. Wykonawcą inwestycji była 
fi rma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Dokto-
ra Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń. Całkowita długość drogi Kał-

ków „Stara Wieś – Podgoź-
dziak” to 2,45 km. Budowa 
całej drogi kosztowała prawie 
pół miliona złotych. Jak było 
przed budową, a jak droga 
wygląda w chwili obecnej 
możecie Państwo zobaczyć na 
zdjęciach. W przyszłej kaden-
cji planujemy jeszcze połącz-
nie tej drogi z miejscowością 
Gardzienice Kolonia.

Szczęście goni sukces
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kich uczniów gimnazjum. Sukces goni sukces. Tak się z reguły 
składa, że jak raz się uda przebrnąć bardzo trudne negocjacje 
w Jednostce Wdrażającej W Warszawie, w konsekwencji pod-
pisze się korzystną dla gminy umowę, to idąc za ciosem działa 
się dalej, aby projekt unijny objął wszystkie dzieci z terenu gmi-
ny. Tak też się stało i wójt gminy podjął się nowych negocjacji 
w sprawie realizacji drugiego projektu, który wcześniej został 
przygotowany na rzecz gminnej oświaty przez Urząd Gminy. 
Tym razem projekt o jakże wymownej nazwie „ Nauka drogą 
do szczęścia” skierowany jest do Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Bąkowej. Także i w tym przypadku konieczne były 
negocjacje przeprowadzone przez wójta gminy z pracownika-
mi Jednostki Wdrażającej w Warszawie. Negocjacje odbyły się 
w dniu 8 maja 2014 roku. Tym razem negocjacje były bardzo 
trudne, bowiem na realizację programu 
pozostało już niewiele czasu. Negocja-
cje zakończyły się połowicznym suk-
cesem, decyzja ostateczna pozostawała 
po stronie Jednostki Wdrażającej. Nie-
stety decyzja była negatywna. Regułą 
naszych starań o unijne pieniądze jest 
jednak nieustępliwość. Podobno nasza 
gmina znana jest z tego w Warszawie. 
Odwołaliśmy się (nie pierwszy prze-
cież raz), przedstawiliśmy konkretne 
argumenty i udało się nasz projekt bę-
dzie realizowany. W dniu 12 czerw-
ca 2014 r. otrzymaliśmy odpowiedź 
z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych w Warszawie 
o wynikach przeprowadzonej oceny 
merytorycznej i możliwości dofi nanso-
wania projektu pn. „ Nauka drogą do szczęścia”. Projekt współ-
fi nansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, 
realizowany będzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Bą-
kowej w okresie od 01 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 
Wartość pozyskanego dofi nansowania wynosi 281 044,60 zł. 
Co najważniejsze, Gmina Ciepielów nie wykłada na ten pro-
jekt wkładu własnego pieniężnego, wszystkie środki pochodzą 
z Unii Europejskiej. Projekt skierowany będzie do uczniów 
szkoły podstawowej. „Nauka drogą do szczęścia”, to ogrom-
ny unijny sukces naszego samorządu. W ramach projektu dla 

uczniów z Bąkowej przewidziano następujące zadania: Zajęcia 
dydaktyczno – wyrównawcze. Zadanie obejmuje wsparcie dla 
41 uczniów wykazujących problemy w nauce. Będą to zaję-
cia dla uczniów klas IV–VI SP z przedmiotów sprawiających 
uczniom trudności w następujących grupach: matematyczna, 
humanistyczna (j. polski, historia), przyrodnicza (przyroda), ję-
zykowa (j. angielski). Zorganizowane będą dwa wyjazdy eduka-
cyjne do Warszawy. Elementem wspomagającym zadanie będą 
zajęcia klasowe z psychologiem, mające na celu wszechstron-
ny rozwój harmonijnej, otwartej, zintegrowanej osobowości 
uczniów oraz wyrabianie właściwych sposobów radzenia sobie 
w sytuacjach problemowych. W ramach zadania prowadzone też 
będą zajęcia w zakresie nowoczesnych technologii ICT na table-
tach, dla wszystkich uczniów. Zajęcia rozwijające uzdolnienia. 
W ramach tego zadania przewidziano dodatkowe zajęcia poza-
lekcyjne i pozaszkolne dla uczniów uzdolnionych w grupach: 
matematycznej, humanistycznej, przyrodniczej i językowej. 

W zajęciach uczestniczyć będzie 12 uczniów. Zorganizowane 
zostaną dwa wyjazdy edukacyjne do Warszawy. Szkolny Ośro-
dek Kariery - zadanie to skierowane jest do wszystkich uczniów 
klas VI. W ramach Szkolnego Ośrodka Kariery prowadzone 
będą zajęcia: – indywidualne średnio po 1 godz./ucznia.; obej-
mujące diagnozę psychologiczną i predyspozycji zawodowych, 
przedstawienie możliwości kształcenia zawodowego, – z inicja-
tywności i przedsiębiorczości praktycznej. Zajęcia prowadzone 
będą przez doradcę zawodowego i specjalistę z zakresu przed-
siębiorczości. Przewidziano wyjazdy do szkół ponadgimnazjal-
nych (2 wyjazdy) i zakładów pracy (2 wyjazdy). Ponadto szkoła 
wzbogaci się o 10 tabletów, tablicę multimedialną, laptop, rzut-
nik, drukarkę, programy multimedialne, które będą wspoma-
gać prowadzenie zajęć, za kwotę 23 000,00 zł. Oprócz sprzętu 
multimedialnego wartość pomocy dydaktycznych zakupionych 
w ramach projektu wyniesie 25 400,00 zł. Z pewnością pro-
jekt przyczyni się do polepszenia wyników nauczania naszych 
uczniów. Równocześnie z projektami w gimnazjum i szkole 
podstawowej w Bąkowej, realizujemy skierowany dla uczniów 
klas I–III projekt systemowy za kwotę ponad 84 tysięcy złotych 
w szkole podstawowej w Ciepielowie. 
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Absolutorium 
Podczas czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy w Cie-

pielowie w dniu 25 czerwca 2014 roku Rada Gminy udzieliła 
Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 
Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie udzielenia abso-
lutorium, radni zapoznali się z przedstawionym sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, zrealizowanymi inwe-
stycjami w omawianym roku na kwotę ponad 3 mln złotych, mię-
dzy innymi: – budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny 
fi ltracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie, – opracowanie 
projektu technicznego na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków 
w Ciepielowie, – projekty techniczne: poprawa stanu środowi-
ska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Ciepielów, – dokończenie wodocią-
gowania gminy w miejscowościach Ciepielów, ul. Witosa, Stare 
Gardzienice, Łaziska „Zamoście” wraz z nadzorem technicz-

nym, – termomodernizacja bu-
dynku Urzędu Gminy w Cie-
pielowie, – realizacja projektu 
rozwoju elektronicznej admi-
nistracji w samorządach wo-
jewództwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa, – realizacja projektu 
przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa ma-
zowieckiego poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zinte-
growanych baz wiedzy o Mazowszu, – odnowa otoczenia ko-

Praktyki gastronomiczne w hotelach Saksonii
W maju 2014 roku Kinga Smyrgała (Stare Gardzienice) 

i Ewelina Zając (Stary Ciepielów) uczennice klasy III Tech-
nikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawla II w Lipsku odbyły prak-
tyki zagraniczne w Niemczech. Wysoki poziom przygotowania 
uczniów potwierdzony został zdobyciem certyfi katów, po ukoń-
czeniu kursów barmana, kelnera, fl orysty, carvingu, baristy oraz 
odbytymi stażami kompetencji zawodowych w Hotelu Ossa 
Congress & SPA w ramach projektu POKL „Wysokie kom-
petencje kluczem sukcesu”. Cykl praktyk był możliwy dzięki 
programowi Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW). Projekt 
był realizowany we współpracy z p. dr Manfredem Miillerem – 
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH. Pierwsza czwórka 
praktykantek i praktykantów wyjechała 30 kwietnia 2014 roku. 
Wcześniej, w dniach 16-19 lutego 2014r. dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawla II w Lipsku przebywał na 
wizycie przygotowawczej w Siegmundsburgu. Omówiono tam 
zasadnicze aspekty współpracy 
i określono zadania stron. Szczegól-
ną uwagę zwrócono na przygoto-
wanie mentalne i językowe prakty-
kantów. W spotkaniu uczestniczył p. 
Rene Gutjahr – przedstawiciel Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Erfur-
cie. Przybliżył zadania IHK w ra-
mach dualnego systemu kształcenia 
w Turyngii oraz zasady współdzia-
łania przy projektach ERASMUS+. 
Wizyta pozwoliła też na zwiedzenie 

hoteli Rennsteig w Masserbergu, Waldhotel w Frauenwald, Wal-
dhotel-Berghof w Luisenthal, Scheibe-Alsbach, Haus Am Ho-
chwald, Werraquelle- miejsc przyszłych praktyk uczniów. Wi-
zyty w hotelach pozwoliły na rozmowy z uczniami z polskich 
szkół przebywających tam obecnie na praktykach. Ich wrażenia 
są najlepszymi rekomendacjami udziału w przedsięwzięciu. 
W kwietniu 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych od-
było się szkolenie mentalne dla praktykantów. Warsztaty popro-
wadzili p. dr Manfred Miiller i p. Katarzyna Suchocka. W spo-
tkaniu uczestniczyli też rodzice uczennic. Swoje miesięczne 

zagraniczne praktyki uczennice od-
były w uzdrowiskowej miejscowości 
Bad Sachsa w pięciogwiazdkowym 
hotelu Romantischer Wickel. Uczen-
nice miały zagwarantowane wyżywie-
nie i zakwaterowanie w ramach pro-
jektu Deutsch-Polnisches Jugendwerk 
(DPJW). Pan Artur Szewczyk Wójt 
Gminy Ciepielów dofi nansował koszty 
wyjazdu uczennic z gminy Ciepielów. 

Mieczysław Mejzner

ścioła parafi alnego w Czerwonej 
wraz z zagospodarowaniem terenów 
przyległych, – zakup radiowozu dla 
posterunku Policji w Ciepielowie, 
– zakup działki pod budowę parkingu 
w Ciepielowie, – wizualizacja gminy 
Ciepielów, – zakup urządzeń wraz 
z montażem do parku publicznego 
w Ciepielowie. W zakresie budowy 
dróg: – przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie, – przebudo-
wa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś, – przebudowa drogi 
gminnej Pcin Stara Wieś, – przebudowa drogi gminnej Bąko-
wa Hektary, – przebudowa drogi gminnej Łaziska Kacze Doły, 
– przebudowa drogi gminnej Wielgie Zapłocie, – przebudowa 
drogi gminnej Kałków Stara Wieś etap I, – budowa chodnika 
przy ul. Konopnickiej w Ciepielowie. Następnie radni zapozna-
li się: – opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 4 kwietnia 2014 o przedłożonym przez Wójta Gminy 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013, – uchwałą Ko-
misji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
za 2013 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w War-
szawie o przedłożonym wniosku komisji rewizyjnej w sprawie 
udzielenia Wójtowi absolutorium. Po wysłuchaniu wszystkich 
opinii oraz po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie podjęto 
uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok a tym samym radni pozytywnie 
ocenili wykonanie budżetu roku minionego. W ubiegłorocznym 
budżecie dochody na plan 18 371 793,44 zł zostały wykonane 
w wysokości 18 402 153,86 zł co stanowi 100,2% wykonania 
rocznego. 
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Odbiór odpadów – terminy płatności
Przypominamy wszystkim właścicielom nie-

ruchomości z terenu Gminy Ciepielów o termi-
nach płatności opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi: III rata do 15 września 2014 r., 
IV rata do 15 listopada 2014 r. Opłaty można doko-
nać w kasie urzędu, u inkasenta (sołtysa), bądź też 

IX Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Pokaż Język”
11 czerwca 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Bąkowej spotkali się najlepsi uczniowie z języka angielskie-
go na corocznym konkursie „Pokaż Język”. To już dziewiąta 
edycja i uczniowie traktują to wydarzenie jako osobiste wyzwa-
nie i sprawdzenie swoich zdolności językowych. Każdy z nich 
chce znaleźć się w ścisłej trójce laureatów i być najlepszym 
uczniem w gminie w swojej kategorii wiekowej. To zadanie nie 
było proste. Komisja w składzie: pani Beata Rusin, pani Ka-
tarzyna Rucińska i pani Katarzyna Sotowicz-Stańczuk musiała 
przeprowadzać dogrywki, a w klasach gimnazjalnych poziom 
był tak wyrównany, że dogrywka była przeprowadzana na kilku 
etapach. Wyniki konkursu są następujące: w kategorii szkół pod-
stawowych: klasa I: I miejsce – Dygas Julia PSP w Ciepielowie, 
II miejsce – Gębka Anastazja PSP w Bąkowej, III miejsce – Mor-
dak Aleksandra PSP w Ciepielowie. Ustna dogrywka o I miejsce 
pomiędzy Gębką Anastazją i Dygas Julią. Klasa II: I miejsce – 
Surowiecka Izabela PSP w Ciepielowie, II miejsce – Piwońska 
Aleksandra PSP w Ciepielowie, III miejsce – Kaim Gabriela 
PSP w Bakowej. III klasa: I miejsce – Jamka Agnieszka PSP 
w Ciepielowie, II miejsce – Kunwa Natalia PSP w Ciepielowie, 
III miejsce – Niedziela Jakub PSP w Bąkowej. IV klasa: I miej-
sce – Bielecka Olga PSP w Ciepielowie, II miejsce – Główka 
Natalia PSP w Bąkowej, III miejsce – Wajs Zuzanna PSP w Bą-
kowej. V klasa: I miejsce – Kozek Natalia PSP w Ciepielowie, 
II miejsce – Zięba Ewa PSP w Bąkowej, III miejsce – Grandos 
Zofi a PSP w Ciepielowie. VI klasa: I miejsce – Wiktorowska 
Julia PSP w Ciepielowie II miejsce – Szczodra Kamila PSP 
w Bakowej, III miejsce – Sałbut Weronika. Ustna dogrywka 

przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Ciepielów 66 9129 0001 0039 0331 2695 0002, 
podając adres nieruchomości, dla której uiszcza-
na jest opłata i dopisek: opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Opłaty (najniższe w re-
gionie) za odbiór odpadów wynoszą: – 5,00 zł 
z gospodarstwa jednoosobowego, – 10,00 zł 
z gospodarstwa dwuosobowego, – 15,00 zł z go-
spodarstwa trzy i więcej osobowego.

o III miejsce pomiędzy Weroniką Sałbut i Aleksandrą Lasek. 
W kategorii gimnazjum: klasa I: I miejsce – Skoczylas Weroni-
ka, II miejsce – Gębka Aleksandra, III miejsce – Zięba Przemek. 
Klasa II: I miejsce – Nowakowski Mikołaj, II miejsce – Garbar-
czyk Sandra, III miejsce – Jędraszek Krzysztof. Ustna dogryw-
ka o III miejsce pomiędzy Wojciechem Wajsem, Krzysztofem 
Jędraszkiem oraz Karoliną Siepietowską. Klasa III: I miejsce – 
Kaja Balcerowska, II miejsce – Śledzińska Katarzyna, III miej-
sce – Mężyk Karolina Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy 
Artur Szewczyk, ufundował nagrody książkowe dla laureatów, 
a także nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników kon-
kursu.Pani dyrektor Anna Kozieł bardzo ciepło przyjęła wszyst-
kich zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów, zadbała o miłą 
atmosferę i słodki poczęstunek. Wspólnie z Panem Wójtem po-
gratulowali uczniom wyników, wytrwałości w nauce tego trud-
nego języka, podkreślając jednocześnie jak wielką wartość ma 
znajomość języka angielskiego, który w ostatnich czasach stał 
się językiem międzynarodowym. Po wręczeniu nagród wszyscy 
stanęli do pamiątkowego zdjęcia, które wzbogaci kronikę szkol-
ną. Gratulujemy i życzymy motywacji do dalszej nauki.
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Drugi termin na zwrot akcyzy
Informujemy rolników o zbliżającym się dru-

gim terminie składania wniosków o zwrot podatku 
akcyzowego. W terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 
1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wnio-
sek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od 
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limi-
tu zwrotu podatku określonego na 2014 r. Limit zwrotu podat-

V Gminny Konkurs Recytatorski „Mały człowiek dużo potrafi ”
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie w dniu 

10 czerwca 2014 r. odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski 
pod hasłem „Mały człowiek dużo potrafi ”. Patronat nad impre-
zą objął Wójt Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk oraz Dyrek-
tor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie – Elżbieta 
Giemza. Konkurs został zorganizowany przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Ciepielowie oraz Przedszkole Samorządowe 
w Ciepielowie. Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród 
dzieci, zachęcanie do poszukiwania własnego sposobu wypowie-
dzi, kształtowanie wyobraźni, rozbudzanie wrażliwości dziecka 
na kulturę słowa. Konkurs rozpoczęły Renata Gołębiowska-Am-
brozik – dyrektor GBP w Ciepielowie oraz Małgorzata Skoczy-
las-Sokół – wicedyrektor Przedszkola Samorządowego w Cie-
pielowie, które serdecznie przywitały wszystkich uczestników 
i przybyłych gości. Do konkursu przystąpiło 16 przedszkolaków 
w czterech kategoriach wiekowych: trzylatki, czterolatki, pię-
ciolatki i sześciolatki z placówek przedszkolnych i zerówek: 
Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ciepielowie oraz Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Bąkowej. Podczas konkursu dzieci recytowały wybrany 
przez siebie wiersz, a publiczność oklaskiwała ich gromkimi 
brawami za odwagę, pokonanie tremy i udaną interpretację. 
Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Spotkanie 
przebiegało w miłej atmosferze i dostarczyło dzieciom nieza-
pomnianych wrażeń. Jury w składzie: Danuta Hyc – emeryto-
wany nauczyciel, Irena Maziarek – emerytowany nauczyciel 
oraz Anna Marek – nauczyciel bibliotekarz oceniało występy 
maluchów. Podczas oceny wzięli pod uwagę dobór repertuaru, 
interpretację utworu, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz arty-
styczny. Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie prezenta-
cje były na bardzo wysokim poziomie. Po burzliwych obradach 
wyłoniono zwycięzców. Laureatami w poszczególnych grupach 
wiekowych zostali:- w kategorii trzylatków: Julia Czarnec-

ku akcyzowego w 2014 r. wynosi; 81,70 zł × ilość 
ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą 
w terminie: 1–31 października 2014 r. gotówką 
w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem 
na rachunek bankowy podany we wniosku. Usta-
wa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, 
z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. 
Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz 
z 2013 r. poz. 559) – tekst jednolity. 

ka recytująca wiersz pt. „Zwariowany poranek” Rafała Witka 
– w kategorii czterolatków: Zuzanna Oleś recytująca wiersz pt. 
„Bosa osa” Doroty Gellner, – w kategorii pięciolatków: Maja 
Ruda recytująca wiersz pt. „Zebra” Hanny Niewiadomskiej, 
– w kategorii sześciolatków: Oliwia Mordak recytująca wiersz 
pt. „Miś na huśtawce” Heleny Bechlerowej. Przyznano również 

wyróżnienia: wyróżnienie w kategorii trzylatków otrzymał 
Stanisław Miller, w kategorii czterolatków: Lena Woźna, 
w kategorii pięciolatków: Oliwia Kot, Alan Niziński, Nata-
lia Wrzochal, Patrycja Szwaja, Gabriela Ścibisz, w katego-
rii sześciolatków: Karol Kozieł, Katarzyna Bańcerowska, 
Zuzanna Kozieł, Konrad Madejski, Katarzyna Narożnik. 
Po ogłoszeniu werdyktu wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz 
słodkie upominki. Sponsorami nagród byli: Artur Szew-
czyk – Wójt Gminy Ciepielów oraz Irena Maziarek prezes 
Fundacji „H.M. – POMOC” w Ciepielowie. W imieniu 
własnym i uczestników konkursu serdecznie dziękujemy 
sponsorom. Gratulujemy laureatom i wyróżnionym dzie-
ciom oraz ich nauczycielom, rodzicom i życzymy dalszych 
sukcesów w kolejnych konkursach.
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W nauce sukces
Od 29 maja 2014 r. Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie 

realizuje projekt „W nauce sukces” współfi nansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, Poddziałanie 9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-

nionym dostępie do edukacji 
i zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych”. Działanie 
realizowane będzie do końca 
czerwca 2015 r. Wartość pozy-
skanego dofi nansowania wynosi 
371 830,00 zł. Wszystkie środki 
pochodzą z Unii Europejskiej. 
Projekt skierowany jest do 
wszystkich 192 uczniów gimna-
zjum. Od września obejmie rów-
nież przyszłorocznych pierw-
szoklasistów, ponieważ jego 
realizacja trwać będzie do koń-
ca roku szkolnego 2014/2015. 
Głównymi założeniami projektu jest stworzenie warunków do 
zwiększenia szans edukacyjnych dla uczniów Publicznego Gim-
nazjum w Ciepielowie, podniesienie jakości i atrakcyjności oferty 
edukacyjnej oraz procesu kształcenia w naszej placówce, szcze-
gólnie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
języków obcych, języka polskiego i historii, a także doradztwa 
zawodowego z uwzględnieniem równych szans dla dziewcząt 
i chłopców. Cele szczegółowe projektu zakładają: – wyrów-
nanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów napotykających 
problemy w nauce; – rozwój umiejętności specjalistycznych u 
uczniów wykazujących szczególne zainteresowania rozwojowe: 
– rozwój kompetencji kluczowych u wszystkich gimnazjalistów; 
– wsparcie dla uczniów ostatniej klasy gimnazjum ukierunko-
wane na poradnictwo edukacyjno – zawodowe. W dzisiejszych 
czasach bardzo ważne jest umiejętne połączenie wiedzy, zdol-
ności i postaw odpowiednich do sytuacji. Niezmiernie istotne 
jest więc kształtowanie kompetencji kluczowych, do których 
zaliczamy: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozu-
miewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne 

i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne, kompetencje 
informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne 
i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świado-
mość i ekspresja kulturalna. Każdy z nas potrzebuje tych umie-
jętności, zarówno do samorealizacji i rozwoju osobistego, jak 
również do bycia aktywnym obywatelem. Ważnym elementem 
realizacji projektu jest przełamywanie stereotypów płci w ob-
szarze zatrudnienia i złagodzenie przejawów dominacji jednej 

płci w różnych zawodach. Tema-
tyka zajęć obejmować ma także 
aspekty zwiększania udziału 
kobiet w podejmowaniu decyzji 
i przeciwdziałanie przemocy ze 
względu na płeć. Realizacja pro-
jektu pozwala też na rozszerza-
nie oferty szkoły o zagadnienia 
związane z poradnictwem i do-
radztwem edukacyjno-zawodo-
wym, informowaniem uczniów 
o korzyściach płynących z wy-
boru danej ścieżki edukacyjnej 
oraz możliwościach dalszego 
kształcenia, w kontekście uwa-

runkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Pierwszym zadaniem, realizowanym w ramach projektu, są 

dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka pol-
skiego, historii, matematyki, chemii, fi zyki, geografi i, biologii 
i języka angielskiego. Łącznie wsparciem objęto 72 uczniów 
pracujących w 31 grupach projektowych. Zajęcia prowadzone 
są średnio w wymiarze 1 godziny tygodniowo na każdą grupę na 
podstawie opracowanych przez nauczycieli programów zajęć, 
które dostosowane są do możliwości uczniów i uwzględniają ich 
indywidualne potrzeby. Elementem wspomagającym zadanie są 
zajęcia klasowe z psychologiem. Mają one na celu wszechstron-
ny rozwój harmonijnej, otwartej, zintegrowanej osobowości 
uczniów oraz wyrabianie sposobów radzenia sobie w sytuacjach 
problemowych. Dla wszystkich gimnazjalistów przewidziano 
zajęcia z psychologiem dotyczące kształtowania umiejętności 
uczenia się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i wsparcia 
psychologicznego. Uczniowie nabywają umiejętności samopo-
znania i analizy swoich słabych i mocnych stron. Zdobywają 
wiedzę i praktyczne umiejętności poznawania i oceny własnego 
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potencjału oraz radzenia sobie ze stresem. W ramach tego zada-
nia prowadzone są też klasowe zajęcia w zakresie nowoczesnych 
technologii ICT na tabletach, dla wszystkich klas w wymiarze 
1 godziny miesięcznie. Dla uczniów uczęszczających na zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze w roku szkolnym 2014/2015 zorga-
nizowane będą dwa wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie. Drugim zadaniem realizowanym w ramach 
projektu „W nauce sukces” są dodatkowe zajęcia rozwijające 
uzdolnienia. Utworzono 15 grup tj. po 3 grupy matematyczne, 
polonistyczne i językowe oraz po 1 grupie z fi zyki, historii, che-
mii, geografi i, biologii i ICT. Łącznie w zajęciach tych uczestni-
czy 37 uczniów. Dla gimnazjalistów rozwijających uzdolnienia 
projekt zakłada zorganizowanie 2 wyjazdów edukacyjnych na 
pokazy chemiczno-fi zyczne na UMCS w Lublinie. Jeden z nich 
już został zrealizowany 16 czerwca bieżącego roku. Kolejnym 
zadaniem projektowym adresowanym do uczniów klas trzecich 
jest stworzenie w gimnazjum Szkolnego Ośrodka Kariery, w ra-
mach którego prowadzone będą indywidualne zajęcia z doradcą 
zawodowym (średnio po 1 godz./ucznia) obejmujące diagnozę 
psychologiczną i predyspozycje zawodowe oraz przedstawienie 
możliwości kształcenia zawodowego. Mają one na celu przygo-
tować młodzież do właściwego planowania oraz rozwoju swojej 
kariery zawodowej. Uczniowie poznają potrzeby i możliwości 
zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy. Dla trze-
cioklasistów zorganizowane zostały również klasowe zajęcia 
z inicjatywności i przedsiębiorczości praktycznej prowadzone 
metodą warsztatową przez specjalistę z zakresu przedsiębior-
czości. W ramach Szkolnego Ośrodka Kariery uczniowie klas 
trzecich będą mogli uczestniczyć w 6 wyjazdach do szkół po-
nadgimnazjalnych i zakładów pracy. W dniu 13.06.2014 odbył 
się pierwszy z nich. Uczniowie kończący w tym roku gimna-
zjum mieli możliwość zwiedzić Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pion-
kach. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie uczniów 
z ofertą i bazą dydaktyczną placówki. Bardzo istotnym elemen-
tem projektu jest doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny 
o wartości ponad 31 000 zł. Zakupiono tablicę interaktywną, 

rzutnik multimedialny, 22 tablety, laptopa i drukarkę. Dzięki 
projektowi gimnazjum pozyska również wiele nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych, których zakup oszacowano na łączną 
kwotę ponad 27 tyś zł. Nauczanie biologii będzie łatwiejsze 
dzięki wykorzystaniu zakupionych modeli: szkieletu człowie-
ka, mózgu, ucha, oka, serca ludzkiego i krwiobiegu płucnego, 
DNA i mikroskopu z kamerą. Na zajęcia z geografi i zakupiono 
między innymi: stację meteorologiczną, model układu słonecz-
nego z planetarium, gnomon, klinometr, ścienną stację pogody 
i model do rysowania mapy poziomicowej. Pracownię fi zyczną 
doposażono w multimetr cyfrowy, wagę elektroniczną, wahadło 
Newtona. Pracownię chemiczną natomiast w sprzęt laborato-
ryjny i odczynniki chemiczne. Na potrzeby uczniów zakupio-
no szereg plansz, map i atlasów, zeszytów ćwiczeń, słowników, 
pozycji książkowych wspomagających nauczanie. Bardzo przy-
datne w realizacji zadań projektu, który wymaga wdrażania no-
wych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących 
się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, będą zakupione 
programy multimedialne, plansze interaktywne i EduRomy do 
wszystkich przedmiotów objętych projektem. Projekt „W nauce 
sukces” to niewątpliwie ogromny unijny sukces naszego gmin-
nego samorządu. Dzięki staraniom i zaangażowaniu wójta gmi-
ny Ciepielów Pana Artura Szewczyka udało się doprowadzić do 
wdrożenia tego istotnego dla całej społeczności przedsięwzięcia. 
Realizacja projektu znacząco wzbogaca ofertę edukacyjną szko-
ły, pozwala wszystkim zainteresowanym uczniom nieodpłatnie 
uczestniczyć w nietypowych zajęciach szkolnych i pozaszkol-
nych. Jest to także doskonała okazja do integracji społeczności 
szkolnej i rozwijania umiejętności współpracy w zespole. Licz-
ne wyjazdy organizowane w ramach projektu fi nansowane są 
w całości przez fundusze unijne, a więc uczniowie korzystają 
z nich bezpłatnie. Realizując projekt, chcemy między innymi 
rozwijać w naszych uczniach zainteresowanie przedmiotami 
matematyczno-przyrodniczymi i przełamywać niechęć mło-
dzieży do nauki przedmiotów ścisłych. Istotnym elementem jest 
zwiększenie wśród uczniów wiary we własne możliwości i wy-
równanie szans dostępu do zajęć dodatkowych uczniów gorzej 

sytuowanych. Wierzymy, że 
rozbudowana dzięki projek-
towi oferta zajęć pozalekcyj-
nych, zaowocuje uzyskaniem 
w kolejnych latach lepszych 
wyników na egzaminach ze-
wnętrznych. Z pewnością też 
projekt przyczyni się do po-
lepszenia wyników nauczania 
naszych uczniów.
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III Majówka Disco Polo
Tłumy ludzi pojawiły się w słoneczne, niedzielne popołudnie 

na Trzeciej Majówce Disco Polo Ciepielów 2014. Na fanów tej 
muzyki czekała nie lada gratka, bowiem na scenie zaprezento-
wało się aż siedem zespołów. Niedzielna impreza podzielona 
była na dwie części. W pierwszej, konkursowej zespoły rywali-
zowały o nagrody ufundowane przez wójta Artura Szewczyka. 
Zmagania muzyczne rozpoczął Cartezz, twórca takich utworów 
jak Snajper, Anioł i Diabeł czy Dziękuję Ci. Następnie scena zo-
stała dosłownie opanowana przez niezwykle popularny w Inter-
necie zespół Playboys. Przy hitach Nasza noc czy Myślę o tobie, 
publika – mimo wczesnej pory – bawiła się znakomicie, a pod 
sceną było naprawdę gorąco. Kolejna formacja – Casino (Nasza 
noc, Jeden numer) porwała z kolei najmłodszych fanów disco, 
którzy zapełnili scenę niemal do ostatniego skrawka podłogi. 
Repertuar dla starszych widzów zaprezentowała grupa Okej 

z piosenkami Najpiękniejsza na sali, Tyle sexu w sobie masz 
czy Kup moje ciało. 

Następnie na scenie pojawiły się panie (wraz z jednym pa-
nem) z formacji CamaSutra, a z głośników rozbrzmiały Jesteś 
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ideałem i Smakuj moje ciało. Jako ostatni, w części konkurso-
wej, wystąpił zespół Łukash z hitami Chciałbym ci powiedzieć, 
Mariolka, Bambina. Wybór najlepszego zespołu tegorocznej 
majówki należał do publiczności, która wyrażała swoje popar-
cie robiąc jak największy hałas. Ofi cjalnego pomiaru oraz wrę-
czenia nagród dokonali organizatorzy – Wójt Gminy Ciepielów 
Artur Szewczyk oraz Andrzej Dąbrowski z agencji AD-ART. 
Serca ciepielowskiej publiczności zdobyła grupa Łukash, a za 
nimi uplasowały się formacje CamaSutra i Playboys. Zwieńcze-
niem niedzielnej imprezy był występ gwiazd wieczoru – grupy 
After Party, autorów wielu hitów muzyki disco polo: Wakacyjna 

Love, Bujaj się, Gotuję cały się czy Tylko ona jedyna. Tegorocz-
na majówka zgromadziła ponad trzy i pół tysiąca osób, które na 
świeżym powietrzu, grillu i skocznej muzyce spędziło aktywnie 
majowe popołudnie. Dla najmłodszych przygotowane było mia-
steczko zabaw z karuzelą. Porządku podczas zabawy pilnowali 
pracownicy agencji ochrony. Impreza, która jako jedyna na te-
renie powiatu lipskiego ma rangę imprezy masowej przeprowa-
dzona była wzorowo. Koszty majówki w całości ponosił główny 
organizator Agencja artystyczna Ad-ART z Radomia oraz spon-
sorzy imprezy, którymi byli: Sponsorami majówki byli: Scan-
dic Food – Zakłąd Produkcyjny z Lipska, Zakład Produkcyjno 
– Handlowy Krzysztof Siwiec z Wielgiego oraz Stacja Obsługi 
Samochodów Marek Wesołowski z Ciepielowa.

Gmina ciepielów w Lokalnej Grupie Działania
W Sycynie, tuż obok pomnika Jana Kochanow-

skiego, odbyła się konferencja pod nazwą „Dziedzic-
two i rozwój – realizacja Lokalnej Strategii Rozwo-
ju”. Podczas spotkania podsumowano dotychczas 
podejmowane działania LGD, mające na celu spraw-
ne i efektywne wdrażanie Lokalnej Strategii Roz-
woju. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób: 
przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, członko-
wie Rady, reprezentanci poszczególnych samorzą-
dów zrzeszonych w LGD, przedstawiciele sąsiednich 
LGD, członkowie Stowarzyszenia, benefi cjenci dzia-
łań osi 4 Leader a także pracownicy biura LGD. Kon-
ferencję otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Pan Zbigniew Buczma, który w krótkim wystąpieniu 
przybliżył zebranym ideę wdrażania podejścia Le-
ader w ramach PROW 2007–2013 w Lokalnej Gru-
pie Działania „Dziedzictwo i Rozwój”. Podkreślił, że 
za pośrednictwem stowarzyszenie pozyskano z Unii 
Europejskiej ponad 14 milionów złotych. To wynik, 
którego nie powstydziłby się żaden samorząd.

Następnie głos zabrały pracownice biura LGD – Pani Iwo-
na Sałek, która przedstawiła zebranym prezentację na temat 
Funkcjonowania LGD „DiR” oraz Pani Justyna Nowicka, która 
omówiła stan wdrażania i poziom wykorzystania środków w ra-
mach poszczególnych działań osi 4 Leader. Poza tym, o dobrych 
praktykach, sukcesach, jak również problemach i trudnościach 
związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju i realiza-
cją poszczególnych działań osi 4 PROW mówili: Pani Edyta Su-
lima – Sekretarz Powiatu Zwoleńskiego, Pan Piotr Wajs z Urzę-
du Miejskiego w Zwoleniu, Pan Adam Jabłoński – Wójt Gminy 
Gózd, Pan Artur Szewczyk – Wójt Gminy Ciepielów oraz Pan 
Zdzisław Karaś – Wójt Gminy Jastrzębia. Wszyscy podkreślali 
zasługi stowarzyszenia w rozwoju terenu objętego Lokalną Stra-
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tegią Rozwoju. W dyskusji głos zabrał także Pan Cezary Adam 
Nowek, który zaprezentował efekty wdrażania Lokalnej Strate-
gii Rozwoju na terenie Lokalnej Grupy Działania „Razem dla 
Radomki” oraz podziękował za możliwość realizacji projektów 
współpracy z LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Konferencja była 
także okazją do przeprowadzenia kolejnych konsultacji w związ-
ku ze zbliżającą się nową perspektywą PROW 2014–2020.

Wójt gminy Artur Szewczyk, reprezentujący naszą gminę 
podczas konferencji, w swoim wystąpieniu połączonym z pre-
zentacją multimedialną, przedstawił dokonania gminy Ciepie-
lów w zakresie pozyskania środków unijnych oraz zrealizowa-
nych zadań w ramach naszej przynależności do Lokalnej Grupy 
Działania. 

Po założeniu LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
w Zwoleniu w 2006 roku, w wyniku działań szkoleniowych, in-
formacyjnych promocyjnych obszar realizacji LGD został roz-

szerzony o gminy: Policzna, Ciepielów, Kazanów, Tczów, Iłża. 
Gmina Ciepielów na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 
25 czerwca 2008 roku przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania 
jak jedyna gmina powiatu lipskiego, pozostałe gminy wchodzą 
w skład LGD „Krzemienny Krąg”. Obecnie na obszarze jedena-
stu gmin województwa mazowieckiego: Ciepielów, Gózd, Iłża, 
Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przy-
łęk Tczów, Zwoleń istnieje Lokalna Grupa Działania – Stowa-
rzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Przystępując do Stowarzy-
szenia, Gmina Ciepielów rozpoczęła starania, o jak największe 
pozyskanie dla społeczności środków fi nansowych na realizację 
zadań. Zadań, które z jednej strony wpisują się w zasady działa-
nia Lokalnej Grupy Działania, z drugiej strony zaspokoją ocze-

kiwania mieszkańców gminy. Początkowo, z uwagi na niewielki 
środki, którymi dysponowało Stowarzyszenie realizowane były 
tylko niewielkie projekty. W związku z rozpoczęciem nowego 
okresu wydatkowania środków z Unii Europejskiej, pojawiła się 
możliwość większych inwestycji, takich jak zagospodarowanie 
centrów miejscowości, czy też realizacja tzw. małych projektów 
związanych z codziennym życiem lokalnej społeczności. W ra-
mach członkostwa w Stowarzyszeniu „Dziedzictwo i Rozwój” 
gmina Ciepielów zrealizowała następujące projekty:
– w 2007 roku w Domu Ludowym w Wielgiem odbyły się 

Ogólnopolskie Dni Literatur, których inspiracją była między 
innymi twórczość Wacława Karczewskiego, Adolfa Dyga-
sińskiego oraz malarstwo Jacka Malczewskiego.

– w 2008 roku Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
w Zwoleniu sfi nansowało dla gminy Ciepielów następujące 
zadania:

– Projekt wizualizacji gminy Ciepielów oraz Wykonanie 
tablic informacyjno-turystycznych gminy Ciepielów. 

– Inwentaryzację zabytkowego parku w Łaziskach.
– w 2012 roku zrealizowano zadanie: – „Poprawa wizerun-

ku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do 
cmentarza parafi alnego wraz z małą architekturą krajobra-
zu” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przy-
znania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013, którego celem poprzez budowę infrastruktu-
ry(chodników do cmentarza, parkingów (przed kościołem 
i cmentarzem), ustawienie ławek parkowych, nasadzenia 
krzewów ozdobnych i wykonania trawników) było zasadni-
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czo wpłynięcie na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców Ciepielowa oraz wszystkich przyjezdnych 
z okolicznych miejscowości i gmin odwiedzających zmar-
łych bliskich. Operacja sprzyja rozwojowi turystyki, odnowy 
wsi. Projekt z pewnością przyczynił się do wykorzystania 
dotąd niezauważanego bogatego dziedzictwa kulturowego, 
jakim jest teren wokół zabytkowego kościoła parafi alnego, 
opartego na wielowiekowych tradycjach wiejskich Ciepielo-
wa. Projekt został zrealizowany w 2012 roku, jego całkowity 
koszt wyniósł 452 275,86 zł, z czego wartość dofi nansowa-
nia ze środków EFRROW – 258 263,00 zł.

– w 2013 roku zrealizowano następujące zadania: – „Odnowa 
otoczenia kościoła parafi alnego w Czerwonej wraz z zago-
spodarowaniem terenów przyległych” w ramach działania 
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Celem ope-
racji była poprawa jakości życia i bezpieczeństwa oraz za-
spokojenie potrzeb w nawiązywaniu kontaktów społecznych 
mieszkańców wsi Czerwona i Antoniów, a także wszystkich 
przyjezdnych z okolicznych miejscowości i gmin. Realizacja 
projektu sprzyja rozwojowi turystyki, odnowy centrum wsi 
co zostało osiągnięte poprzez budowę infrastruktury (chod-
ników, ciągu pieszego do cmentarza, miejsc postojowych 
czyli parkingów przed kościołem i cmentarzem, innowacyj-
nego solarnego oświetlenia LED i wykonania trawników). 
Projekt z pewnością przyczynił się do wykorzystania dotąd 
niezauważanego bogatego dziedzictwa kulturowego, jakim 
jest teren wokół zabytkowego kościoła parafi alnego, opar-
tego na wielowiekowych tradycjach parafi i Czerwona. Pro-
jekt został zrealizowany w 2013 roku, jego całkowity koszt 
wyniósł 578 752,98 zł, z czego wartość dofi nansowania ze 
środków EFRROW – 294 374,00 zł. 

– w 2013 roku w ramach tzw. małych projektów zrealizowa-
liśmy: „Obchody 74 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych 
w Dąbrowie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013 dla operacji. Celem operacji była promocja dzie-
dzictwa historycznego gminy Ciepielów poprzez przygoto-
wanie i organizację obchodów 74. rocznicy mordu jeńców 
wojennych 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca 
w Dąbrowie koło Ciepielowa dnia 8 września 1939 roku 
przez niemiecki Wermacht. Organizacja uroczystości w dniu 
8 września 2013 roku w tym szczególnym historycznym 
miejscu pamięci narodowej odbudowuje i wzmacnia obraz 
ojczystej historii. Projekt został zrealizowany w 2013 roku, 

jego całkowity koszt wyniósł 31 250,00 zł, z czego wartość 
dofi nansowania ze środków EFRROW – 20 325,20 zł. 

– w 2013 roku w ramach tzw. małych projektów wydaliśmy 
książkę: – „Ciepielów – Gmina Inwestująca w Przyszłość – 
publikacja” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013 – małe projekty. Celem operacji było rozwijanie 
turystyki i rekreacji na obszarze gminy Ciepielów poprzez 
przygotowanie i wydanie publikacji pt. „Ciepielów – Gmina 
Inwestująca w Przyszłość”. Publikacja promuje region oraz 
jego walory rekreacyjne poprzez ukazanie najciekawszych 
miejsc oraz inwestycji z ostatnich lat przyczyniających się do 
podniesienia atrakcyjności turystycznej, zawiera cenne mate-
riały źródłowe opisowe jak i fotografi czne dotyczące gminy. 
Całkowity koszt projektu wyniósł 25 100,00 zł, z czego war-
tość dofi nansowania ze środków EFRROW – 19 123,81 zł. 
Ze środków, którymi dysponuje Stowarzyszenie, korzysta 
nie tylko sama Gmina. Korzystają z nich także rolnicy i pro-
wadzący działalność gospodarczą. Za pośrednictwem Stowa-
rzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” dwa prywatne podmioty 
z terenu gminy Ciepielów zrealizowały następujące działa-
nia: – „Wzrost dochodu z działalności objętej wsparciem 
poprzez rozszerzenie oferowanych nowych usług poprzez 
zakup kosiarki wysięgnikowej do koszenia rowów przydroż-
nych, melioracyjnych, skarp oraz brzegów rzek i zbiorników 
wód stających oraz nowoczesnego opryskiwacza polowego 
o dużej wydajności”, o wartości – 98 323,50 zł. – „Zwięk-
szenie ilości i jakości usług turystycznych. W ciągu roku ok. 
1 000 osób będzie korzystać w ramach realizacji operacji. 
Zwiększy się zatrudnienie o jedną osobę. Wzrost dochodu 
na rok”, o wartości 100 000,00 zł
Członkostwo gminy w Stowarzyszeniu „Dziedzictwo i Roz-
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wój” wiąże się z promocją oraz kultywowaniem lokalnych 
tradycji i obyczajów poprzez uczestnictwo w corocznie orga-
nizowanych przez stowarzyszenie Festiwalach Produktów Re-
gionalnych. 

W 2012 roku przedstawicielki naszej gminy czyli zespół 
„PO CO CI TO – WIELICZANKI” wzięły udział w V Festiwalu 
Produktów Regionalnych, którego celem było przedstawienie 
polskich tradycji i obyczajów związanych z okresem Zapustów. 
Reprezentanci gmin mieli za zadanie przygotowanie stoiska 
z potrawami, tym razem nawiązującymi do okresu Zapustów. 
Kramy uginały się od pysznych i pięknie podanych dań, nie za-
brakło również smakołyków w postaci pączków, racuchów czy 
róż karnawałowych. Przybyłe zespoły brały udział w dwóch 
konkursach: „Stoisko miłe dla oczu” oraz „Kusaki z LGD”. 

Następnie w 2013 roku koło gospodyń wiejskich wraz z ze-
społem ludowym „Po Co Ci To” z Wielgiego wzięło udział 
w VI Festiwalu Produktów Regionalnych zorganizowanym 

przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, który był wido-
wiskiem charakteryzującym polskie tradycje i obyczaje zwią-
zane z okresem Bożego Narodzenia oraz karnawałem. Uczest-
nicy wszystkich gmin biorących udział w festiwalu mieli za 
zadanie przygotowanie stoisk z potrawami nawiązującymi do 
okresu bożonarodzeniowo – karnawałowego, które uginały się 
od pysznych i pięknie podanych dań, prezentujących prawdzi-
we bogactwo smaków i aromatów polskiej tradycyjnej kuchni. 
Festiwale Produktów Regionalnych swą obecnością uświetniają 
między innymi władze Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, władz powiatu, przed-
stawiciele samorządów gminnych, reprezentanci sąsiadujących 
Lokalnych Grup Działania, członkowie Stowarzyszenia „Dzie-

dzictwo i Rozwój” oraz lokalna społeczność. A przede wszyst-
kim zespoły oraz Koła Gospodyń Wiejskich reprezentujące gmi-
ny objęte Lokalną Strategią Rozwoju. 

Dodatkowym działaniem Stowarzyszenia „Dziedzictwo 
i Rozwój” na terenie naszej gminy jest organizacja różnego 
rodzaju wykładów, na przykład „Jak żyć zdrowo”, obejmują-
cy między innymi tematykę: – wpływu odżywiania na zdrowie 
i samopoczucie, – czy aktywność fi zyczna może mieć wpływ 
na stan zdrowia?, – higiena psychiczna, a stan zdrowia, – uza-
leżnienia jako czynnik degradujący zdrowie, – zdrowe przepisy 
żywieniowe. Innymi przedsięwzięciami są warsztaty tematycz-
ne z zakresu dekoracji stołu „Nowoczesne przybranie trady-
cji”. Bardzo ważnym elementem promocji gmin tworzących 
Stowarzyszenie są publikacje na tematy związane z obszarem 
działalności Lokalnej Grupy Działania. Publikacje w dużej 
części poświęcone naszej gminie to między innymi: „Wielcy 

w małych Ojczyznach”, „Nad Iłżanką i Zwolenką”, czy „Cie-
pielów – Gmina inwestująca w przyszłość”. Jednym z ostatnich 
projektów wykonanych przez stowarzyszenie dla gminy Cie-
pielów było wykonanie wirtualnego spaceru po gminie, któ-
rego efekty w postaci panoramicznych zdjęć można zobaczyć 
na stronie internetowej gminy: www.ciepielow.pl. W ramach 
promocji Lokalnej Grupy Działania wśród mieszkańców gmi-
ny w maju 2014 roku Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
organizuje imprezę plenerową „Majówka w Wielgiem z LGD”. 
Podsumowując, nasz gmina, od początku naszego członkostwa 
w Stowarzyszeniu jest jednym z najaktywniejszych członków. 
Dzięki podjętej w roku 2008, decyzji o przystąpieniu do LGD, 
pozyskaliśmy prawie milion złotych unijnego dofi nansowania, 
co stawia naszą gminę w czołówce gmin, które pozyskały naj-
więcej środków unijnych.
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Pokazy chemiczno–fi zyczne w Lublinie 
W piątek 13 czerwca 2014 roku 

30 uczniów Publicznego Gimnazjum 
w Ciepielowie, którzy uczestniczą w zaję-
ciach rozwijających uzdolnienia realizowa-
nych w ramach projektu „W nauce sukces” 
współfi nansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, wzięło udział w wy-
jeździe edukacyjno-dydaktycznym na po-
kazy chemiczno-fi zyczne przeprowadzone 
przez pracowników UMCS w Lublinie. 
Głównym celem wyjazdu było zacieka-
wienie uczniów chemią i fi zyką, rozwija-
nie pasji badawczej i poszerzanie wiedzy 
o przebiegu reakcji chemicznych. Poprzez 
doświadczania uczniom łatwiej zrozumieć 
i przyswoić zdobytą wiedzę w zakresie 
tych przedmiotów. Program obejmował 
między innymi następujące eksperymen-
ty: reakcje zachodzące na mokro i sucho, 
reakcje chemiczne na papierze, wskaźniki 
kwasowo – zasadowe, srebrzenie bombek, 
reakcje szybki i wolne, silnik odrzutowy, 
fotobłysk, spalanie waty i bawełny strzel-
niczej, wulkan chemiczny, spalanie ma-
gnezu w czystym tlenie, próby płomienio-
we i reakcje utleniania i redukcji oraz węże 
Faraona. Pokazy odbyły się w Collegium 
Chemicum im. Profesora Andrzeja Wak-
smundzkiego w auli Profesora Jarosława 
Ościka. Były one zaproszeniem do zacza-
rowanej krainy eksperymentów, mieniącej 
się kolorami tęczy, migocącej tysiącami 
świateł, wypełnionej dźwiękami oraz zapachami. Wiele emo-
cji wywołały doświadczenia: „Silnik odrzutowy”, „Fotobłysk” 

oraz „Luminescencja”. Gimnazjaliści dowiedzieli się również, 
w jaki sposób srebrzy się bombki, które reakcje zachodzą na 
mokro i na sucho oraz w jaki sposób zmienić barwę płatków 
róży. Uwagę naszych uczniów zwróciło także doświadczenie 
z ciekłym azotem oraz pełen humoru eksperyment pt.: „Szybki 

Bil”. Pokazy eksperymentów udowod-
niły, że do zgłębiania tajemnic świata 
potrzebna jest wiedza i twórczy zapał, 
a chemia i fi zyka to coś więcej niż mo-
rze wzorów i gąszcz reakcji chemicz-
nych. W drodze powrotnej uczestnicy 
wyjazdu zjedli posiłek w karczmie 
Maciejka. Do Ciepielowa wróciliśmy 
około godziny 17.00. W opinii uczniów 
wyjazd był udany, pozwolił w gronie 
szkolnych przyjaciół zgłębić tajniki fi -
zyki i chemii. Wycieczka zorganizowa-
na była w ramach projektu „W nauce 
sukces” i fi nansowana w całości przez 
fundusze unijne. Uczniowie uczestni-
czyli w niej bezpłatnie. 
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Nowy chodnik przy ul. Słonecznej w Ciepielowie
Zakończyła się budowa chodnika przy ulicy Słonecznej 

w Ciepielowie. Chodnik o długości blisko 300 m połączył 
ciąg pieszy przy ulicy Batalionów Chłopskich z chodnikiem 
na ul. Źródlanej. W ramach inwestycji ulica Słoneczna została 
również oświetlona, zamontowano 4 lampy solarne LED z po-
dwójnym niskonapięciowym oświetleniem LED i solarnym 
panelem polikrystalicznym. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
69 183,93 zł. Zakres prac obejmował: Ustawienie krawężnika 
betonowego na ławie betonowej, ustawienie obrzeży betono-
wych na ławie, ustawienie oporników na wjazdach, wykonanie 
podsypki piaskowej wraz z wykonaniem robót ziemnych, wyko-
nanie podbudowy na wjazdach, wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej na wjazdach na podsypce cementowo piaskowej, wy-

Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych 
Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

weszła w życie 15 maja 2014 r., dotyczy osób, które utraciły 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. 
w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie uznanego 
za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 
innych ustaw. Zasiłek dla opiekuna przysługuje po spełnieniu 
warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego okre-
ślonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) 
w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. w kwo-
cie 520,00 zł. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje za dwa okresy tj. od 1 lipca 
2013 do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy, a drugi 
od dnia wejścia w życie ustawy na czas nieokreślony, chyba że 
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności zostało wydane na czas określony. Osoby, któ-
re utraciły prawo zostały poinformowane o możliwości złożenia 
wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach 
nabywania do niego prawa.

Wnioski przyjmowane są w terminie 4 miesięcy od dnia wej-
ścia w życie ustawy, tj. do 15 września 2014 r. Jeżeli w ww. 
okresie, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o nie-
pełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być 
złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wyda-
nia tego orzeczenia. Dodatkowe warunki przyznania zasiłku 

dla opiekuna, to nieposiadanie przez opiekuna prawa do spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego 
w okresie na który ubiega się o zasiłek dla opiekuna, a także 
brak prawa innej osoby do specjalnego zasiłku opiekuńczego 
lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę wymagająca opieki 
(art. 2 ust. 5 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opie-
kunów). Ponadto, od rolników, małżonków rolników lub do-
mowników rolników ubiegających się o przyznanie zasiłku dla 
opiekuna, którym opieka nad niepełnosprawnym członkiem ro-
dziny uniemożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego/wyko-
nywanie w nim pracy, wymagane jest złożenie odpowiedniego 
oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolne-
go lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym (art. 3 usta-
wy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów), złożonego 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowie-
dzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau-
zula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań.

konanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce 
cementowo piaskowej, roboty ziemne, montaż solarnych lamp 
parkowych LED.
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Zadania dla Asa
W Publicznej Szkole Podstawowej 

w Ciepielowie 20 maja 2014 roku odbył się 
VIII Gminny Konkurs Matematyczny Za-
dań Tekstowych – „Zadanie dla Asa”. Kon-
kurs odbył się w trzech kategoriach wie-
kowych. W etapie gminnym wzięli udział 
najlepsi uczniowie szkół podstawowych 
klas IV–VI wyłonieni po etapie szkolnym. 
W konkursie uczestniczyło 27 uczniów. 
Komisja konkursowa w składzie: Krzysz-
tof Musielewicz – przewodniczący, Alina 
Nizińska, Elżbieta Wajs wyłoniła najlep-
szych „Asów”. Laureaci VIII Gminnego 

Szansa na lepsze jutro
Dzięki realizacji projektu „Szansa na 

lepsze jutro”, który trwa od 1 stycznia 
2014r osoby biorące w nim udział mają 
możliwość zdobycia nowych kwalifi kacji 
zawodowych. Co może mieć wpływ na 
zwiększenie ich szansy na rynku pracy oraz 
na przyjęcie aktywnej postawy w pokony-
waniu dotychczasowych trudności. 

Uczestnicy realizują po dwa bezpłatne 
szkolenia zawodowe. Każdy uczestnik na 
szkoleniu ma zapewniony catering, ubez-
pieczenie, badania lekarskie, materiały 

Konkursu Matematycznego – Zadanie 
dla Asa. Klasa IV: I miejsce – Dygas Ja-
kub – PSP Bąkowa, II miejsce – Matysiak 
Marcel– PSP Bąkowa, III miejsce – Siepie-
towska Kinga – PSP Ciepielów. Klasa V: 
I miejsce – Leszczyk Piotr – PSP Ciepie-
lów, II miejsce – Pietrzyk Dariusz – PSP 
Ciepielów, III miejsce – Góralska Paulina – 
PSP Ciepielów. Klasa VI: I miejsce – Nędzi 
Norbert – PSP Bąkowa, II miejsce – Lasek 
Aleksandra – PSP Ciepielów, III miejsce – 
Mazurek Katarzyna – PSP Ciepielów. Lau-
reaci oraz pozostali uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 
ufundowane przez Wójta Gminy Ciepie-
lów - pana Artura Szewczyka.

szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. 
Na obecnym etapie zostały zakończone 
następujące kursy: kurs kosmetyczny dla 
6 osób w ilości 120 godzin oraz kurs sprze-
dawcy z kasą fi skalną i obsługą systemu 
SUBIEKT GT dla 4 osób w ilości 80 go-

dzin. W trakcie realizacji jest kurs prawa 
jazdy kat „B” – dla 3 osób w ilości 60 go-
dzin oraz kurs fryzjerski dla 4 osób w ilości 
100 godzin. Obecnie czekamy na rozpoczę-
cie pozostałych szkoleń, które ruszają za 
kilka dni tj. Kurs fl orystyki i bukieciarstwa 
dla 2 osób w ilości 80godzin. Kurs opera-
tora koparko ładowarki dla 4 osób w ilości 

170 godzin. Kurs prawa jazdy kat „C” dla 
1 osoby w ilości 50 godzin. Kurs prawa jaz-
dy kat. „C+E” dla 1 osoby w ilości 45 go-
dzin. Kurs kucharski dla 2 osób w ilości 
104 godzin. Kurs komputerowy dla 2 osób 
w ilości 60 godzin. Kurs fotografi czny dla 
1 osoby w ilości 20 godzin.

Kurs opiekunki dziecięcej dla 1 osoby 
w ilości 110 godzin. Kurs opiekuna osób 
starszych dla 1 osoby w ilości 100 godzin. 
Szkolenia zawodowe zakończą się egzami-
nem, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
o ukończeniu kursu. 
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Realizacja gminnych inwestycji 2014
Od początku roku spokojnie realizujemy założenia budżeto-

we na 2014 rok. Przemyślany i przyjęty wspólnie z Radą Gminy 
budżet od pierwszych dni w roku wcielany jest w życie. Dzię-
ki podjętym już w grudniu ubiegłego roku decyzją w zakresie 
zadań inwestycyjnych, bardzo szybko przeprowadziliśmy po-
stępowania przetargowe i przystąpiliśmy do realizacji zadań. 
W ramach stosunkowo niewielkiego budżetu wynoszącego ok. 
17,6 mln złotych, dodatkowo podejmując decyzję o nie podno-
szeniu podatków i opłat związanych ze śmieciami, wodą i od-
biorem ścieków na 2014 rok, na tegoroczne inwestycje udało 
się przeznaczyć kwotę ponad 4,5 milion złotych. Jeżeli dodamy 
do tego prawie milion złotych, który w tym roku pozyskaliśmy 
z Unii Europejskiej na zadania związane z realizacją w placów-

kach oświatowych i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, to kwota 
wydatków przekracza już 5,5 miliona złotych.

Największą część budżetu stanowią drogi, obecnie na 25 za-
dań wydajemy łącznie ponad 3,3 miliona złotych. W zakresie 
realizacji inwestycji drogowych rozszerzyliśmy nasze zada-
nia o wykonanie parkingu samochodowego przed cmentarzem 
w miejscowości Wielgie. Zaplanowane na ten rok zadania 
drogowe są w bardzo dużym stopniu wykonane, a zamknięcie 
budowy dróg nastąpi zgodnie z podpisanymi umowami w mie-
siącu lipcu br. Drugim naszym priorytetem jest budowa przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, na które wydatkujemy 1,26 mi-
liona złotych. Na zadanie to uzyskaliśmy dofi nasowanie unijne, 
a umowę w tej sprawie wójt gminy podpisał w dniu 25 czerwca 
2014 roku. Budowa przydomowych oczyszczalni ruszyła, je-
żeli wszystko będzie przebiegało zgodnie z harmonogramem 
prac, budowa ponad 160 przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie całej gminy zakończy się wczesną jesienią. Poniżej 
przedstawiamy tegoroczne zadania inwestycyjne z określeniem 
stopnia zaawansowania prac:

1. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa koło stawu. Łączny 
koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 62 000,00 zł. 

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. W tej chwili wykonana jest podbu-
dowa z kruszywa, asfalt oraz pobocza zostaną wykonane do 
31 lipca 2014 roku. 

2. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem”. Łącz-
ny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 244 000,00 zł. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. W tej chwili wykonana jest podbu-
dowa z kruszywa, asfalt oraz pobocza zostaną wykonane do 
31 lipca 2014 roku. 

3. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia. Łączny 
koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 105 000,00 zł. 
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. Droga już została wykonana i oddana 
do użytku. 

4. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia „pod la-
sem”. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem 
dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 
73 500,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Droga już została wykonana 
i oddana do użytku.

5. Przebudowa drogi gminnej Kałków „Piaski” Łączny koszt 
budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicz-
nej i nadzorem inwestorskim wyniósł 153 000,00 zł. Wyko-
nawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ze Zwolenia. Droga już została wykonana i oddana do 
użytku. 

6. Przebudowa drogi gminnej Kałków „Stara Wieś - Pod-
goździak” Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowa-
niem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim 
wyniósł 195 500,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Droga już została 
wykonana i oddana do użytku.

7. Przebudowa drogi gminnej Łaziska „Stara Wieś – Remi-
za OSP” Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem 
dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 
91 000,00 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Droga w Łaziskach będzie 
budowana na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazi-
skach oraz oczywiście jako droga dojazdowa do okolicznych 
gospodarstw domowych. Przed remizą OSP wybudowany 
będzie dodatkowo parking dla samochodów. W tej chwili 
wykonana jest podbudowa z kruszywa, asfalt oraz pobocza 
zostaną wykonane do 31 lipca 2014 roku. 

8. Przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy etap I” Łącz-
ny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 

Nowo wybudowana ulica Polna w Ciepielowie

4,5 miliona złotych 
wydajemy 

na tegoroczne inwestycje
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technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 117 500,00 zł. 
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. Droga już została wykonana i oddana 
do użytku. 

9. Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia „etap I” Łącz-
ny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 79 500,00 zł. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. W tej chwili wykonana jest podbu-
dowa z kruszywa, asfalt oraz pobocza zostaną wykonane do 
31 lipca 2014 roku. 

10. Przebudowa drogi gminnej Ranachów „B” Łączny koszt 
budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicz-
nej i nadzorem inwestorskim wyniósł 266 000,00 zł. Wyko-
nawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
ze Zwolenia. Droga już została wykonana i oddana do 
użytku. 

11. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Sajdy Łączny 
koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 89 000,00 zł. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. W tej chwili wykonana jest podbu-
dowa z kruszywa, asfalt oraz pobocza zostaną wykonane do 
31 lipca 2014 roku. 

12. Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów – Rekówka 
„etap I” Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem 
dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 
257 000,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Droga już została wyko-
nana i oddana do użytku. 

13. Przebudowa drogi gminnej Rekówka „Górna” Łączny 
koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 186 000,00 zł. 
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. Droga już została wykonana i oddana 
do użytku. 

14. Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów „Górki” 
Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem doku-
mentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 
86 500,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Droga już została wyko-
nana i oddana do użytku. 

15. Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska „etap 
II” Łączny koszt budowy drogi, która jest już drugim od-
cinkiem budowanym w tej kadencji w Wólce Dąbrowskiej, 
wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzo-
rem inwestorskim wyniósł 202 000,00 zł. Wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. 

W tej chwili wykonana jest podbudowa z kruszywa, asfalt 
oraz pobocza zostaną wykonane do 31 lipca 2014 roku.

16. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pasieki „etap 
I” Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem do-
kumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 
288 000,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Droga już została wyko-
nana i oddana do użytku. 

17. Przebudowa drogi gminnej Świesielice „Ławki” Łączny 
koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 184 000,00 zł. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. W tej chwili wykonana jest podbu-
dowa z kruszywa, asfalt oraz pobocza zostaną wykonane do 
31 lipca 2014 roku. 

18. Przebudowa drogi gminnej Wielgie „Średnia Wieś” Łącz-
ny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 138 000,00 zł. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. W tej chwili wykonana jest podbu-
dowa z kruszywa, asfalt oraz pobocza zostaną wykonane do 
31 lipca 2014 roku. 

19. Przebudowa drogi gminnej Wielgie „Pod lasem” Łącz-
ny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 115 000,00 zł. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. W tej chwili wykonana jest podbu-
dowa z kruszywa, asfalt oraz pobocza zostaną wykonane do 
31 lipca 2014 roku.

20. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów 
Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem doku-
mentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 
62 000,00 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. W tej chwili wykonana jest 
podbudowa z kruszywa, asfalt oraz pobocza zostaną wyko-
nane do 31 lipca 2014 roku.

21. Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Polna”– Łącz-
ny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 59 500,00 zł. 
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. ze Zwolenia. Droga już została wykonana i oddana 
do użytku. 

22. Budowa drogi Ciepielów – Świesielice wraz chodnikiem 
na ul. Szkolnej w Ciepielowie – Droga powiatowa budo-
wana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój. Na odcinek drogi relacji Ciepielów – Świesieli-
ce, o długości 2 500 mb nasza gmina przeznaczyła, zgod-
nie z zwartym z władzami powiatu porozumieniem kwotę 
141 500,00 zł. Droga ma zostać wykonana do listopada br.

Budowa drogi Kałków „Piaski”

Nowy chodnik wraz z oświetleniem solarnym na ulicy Słonecznej w Ciepielowie
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23. Budowa chodnika wraz z solarnym oświetleniem par-
kowym na ul. Słonecznej Łączny koszt budowy chodnika 
i oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 70 000,00 zł. 
Inwestycja została zrealizowana.

24. Budowa parkingu zatok postojowych wraz z parkin-
giem przy budynku fi zjoterapii w Pcinie- Za łączną kwotę 
34 000,00 zł przy budynku fi zjoterapii w Pcinie wykonane 
zostały zatoki postojowe dla samochodów osobowych pa-
cjentów korzystających z usług fi zjoterapii. Przebudowany 
został również wjazd na plac za budynkiem wraz z rozbu-
dową i adaptacją dodatkowego parkingu. Zadanie zostało 
zrealizowane.

25. Budowa parkingu przed cmentarzem w Wielgiem Sło-
necznej Łączny koszt budowy parkingu wraz z pracami 
adaptacyjnymi chodnika wyniosłą 78 177,00 zł. W tej chwili 
wykonana jest podbudowa z kruszywa, dokonano przebudo-
wy chodnika, pozostałe prace zostaną wykonane do 31 lipca 
2014 roku.

Z innych inwestycji
26. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez bu-

dowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Ciepielów – budowa przydomowych oczyszczal-
ni ścieków i projekty techniczne – W tym roku za kwotę 
1 268 602,00 zł. budujemy przydomowe oczyszczalnie 
ścieków dla wszystkich 161 gospodarstw domowych, 
których właściciele w ubiegłym roku złożyli wnioski w 
ramach gminnego programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów, a na-
stępnie zostali zakwalifi kowani oraz zostały dla nich 
wykonane projekty techniczne. Budowa uzyskała dofi na-
sowanie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Umowę na dofi nasowanie wójt gminy podpisał 
w dniu 25 czerwca br.

27. Opracowanie projektu technicznego rozbudowy budyn-
ku dydaktycznego oraz budowy sali gimnastycznej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Zakończo-
no konsultacje, co do zakresu planowanej przebudowy. Do 
listopada br. wykonany będzie projekt Sali gimnastycznej 
wraz z wymaganymi pozwoleniami na budowę. Na projekt 
przeznaczyliśmy w budżecie gminy kwotę 70 000,00 zł.

28. Opracowanie projektu „Zwiększenie świadomości i bez-
pieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogo-
wego poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego. Pro-
jekt fi nansowany ze środków Związku Gmin nad Iłżanką, 
którego nasz wójt jest prezesem, będzie stanowił większą 
część zagospodarowani terenów wykorzystywanych w tej 
chwili przez gimnazjum w Ciepielowie na cele sportowe. 
Docelowo oprócz miasteczka ruchu drogowego, wykonane 
zostaną boiska sportowe, plac zabaw oraz bieżnia lekkoatle-
tyczna wraz innymi urządzeniami z przeznaczeniem lekko-
atletycznym. Projekt za kwotę 18 000,00 zł będzie wykona-
ny do końca bieżącego roku.

Rekonstrukcja pod Dąbrową
Po raz kolejny uroczystości pod Dąbrową oraz rekonstrukcja 

historyczna sfi nansowane zostaną ze środków Unii Europejskiej. 
W ramach naszej przynależności do Lokalnej Grupy Działania 
złożyliśmy wniosek o dofi nansowanie. Wniosek został zaak-
ceptowany i podobnie jak w roku ubiegłym nasze patriotycz-
ne uroczystości będziemy mogli zrealizować za środki unijne. 
W drugą niedzielę września (14.09.2014) w lesie pod Dąbrową, 
zgodnie z tradycją, od lat kultywowaną w naszej gminie odbę-
dzie się uroczystość uczczenia pamięci bestialsko pomordowa-
nych żołnierzy Wojska Polskiego 74. Górnośląskiego Pułku Pie-
choty z Lublińca. W programie między innymi: apel poległych, 
polowa Msza Święta, przemówienia, składanie kwiatów. W pro-
gramie oczywiście nie zabraknie pokazów grup rekonstrukcyj-

nych, które przedstawią przybyłym na uroczystości wy-
darzenia z okresu kampanii wrześniowej 1939 roku oraz 
walk z okresu II wojny światowej. W tym roku przepro-
wadzimy rekonstrukcję już po raz ósmy. Całkowity koszt 
uroczystości, to kwota 31 tysięcy złotych. Dzięki unijnym 
środkom, rekonstrukcja, ciesząca się co roku bardzo du-
żym zainteresowaniem zapowiada się bardzo atrakcyjnie. 
W ubiegłym roku oprócz motorów, czołgów i dział, mieli-
śmy pokazy pirotechniczne, oraz bombardowanie i ostrzał 
samolotowy. Wszystkich serdecznie zapraszamy na żywą 
lekcję historii pod Dąbrowę.

Budowa parkingu przy budynku fizjoterapii w Pcinie
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Ciepielów na zielonej szkole
W dniach od 03.06.2014r. do 07.06.14r. uczniowie z Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wyjechali na,,Zie-
loną Szkołę’’ do Murzasichle koło Zakopanego. Ten rodzaj 
wypoczynku jest organizowany po raz drugi i cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. W tym roku w,,Zielonej Szkole’’ 
wzięło udział aż 50 uczniów. Głównym organizatorem wyjazdu 
była Pani Wicedyrektor Małgorzata Rusinowska, a opiekunami 
p. Urszula Górska, Marianna Zięba, Alina Niedziela, Krzysztof 
Musielewicz i Justyna Pilecka, którzy czuwali nad bezpiecznym 
wypoczynkiem dzieci. 3 czerwca około godziny 8.00 wszyscy 
uczestnicy Zielonej Szkoły wraz z rodzicami zebrali się przed 
budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej. Po czułych poże-
gnaniach z rodzicami każdy z uczestników otrzymał jaskrawą, 
pomarańczową czapkę, która wyróżniała naszą grupę. Podróż 
upłynęła nam w przyjemnej atmosferze, wszyscy mieli możli-
wość podziwiania pięknych krajobrazów. Po drodze zwiedzi-
liśmy dawną stolicę Polski – Kraków. Uczniowie podziwiali 
Wawel, Sukiennice, Katedrę, Smoka Wawelskiego, Kościół Ma-
riacki oraz Dzwon Zygmunta. Przy pomniku Adama Mickiewi-
cza wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie. Wieczorem dotarliśmy 
na miejsce pobytu do Murzasichle. Ta malownicza podhalańska 
miejscowość znajduje się w pobliżu Zakopanego oraz Bukowi-
ny Tatrzańskiej. Będąc w Murzasichle podziwialiśmy z okien 
pokoju widoki tworzone przez Tatry, Zawrat, Świnicę, Giewont 
oraz Czerwone Wierchy. Te niezawiłe krajobrazy ujrzane raz 
pozostają na długo w pamięci. Następnego dnia po zjedzeniu 
pysznego śniadania, wybraliśmy się z przewodnikiem na bardzo 
interesującą wycieczkę do Doliny Strążyskiej. Dolina ta należy 

do najciekawszych i najliczniej odwiedzanych, tatrzańskich do-
lin reglowych. Idąc szlakiem wraz z przewodnikiem doszliśmy 
do malowniczego wodospadu Siklawica, położonego w gór-
nej części doliny. Dzieci miały okazję podziwiać fl orę, faunę, 
szczyty górskie, strumyki i piękny krajobraz Tatr. Szczególnie 
imponująco przedstawiała się ściana Giewontu. Po wyczerpują-
cej wędrówce udaliśmy się na obiad do naszego ośrodka wypo-
czynkowego. Kolejną atrakcją tego dnia były termy Bukowiny 
Tatrzańskiej, które należą do największych w Polsce komplek-
sów basenów geotermalnych. Dzieci miały okazję do niebywa-
łych szaleństw w wodzie, mogły się zrelaksować i spędzić czas 
na zabawie z przyjaciółmi. Wspaniałe sauny i łaźnie parowe, 
fantastyczne jacuzzi oraz setki metrów szalonych, wodnych 
zjeżdżalni sprawiły niezapomniane przeżycia u dzieci, nad któ-
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rymi czuwali doświadczeni ratownicy oraz opiekunowie. Była 
to wspaniała przygoda dla wszystkich.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, które wybudowane 
zostało jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II. Na-
stępnie wszyscy udaliśmy się wyciągiem krzesełkowym na Gu-
bałówkę. Niezwykłe widoki budziły podziw i zachwyt dzieci. Na 
miejscu zobaczyliśmy wspaniałą panoramę Tatr oraz Zakopane-
go, a następnie po dokonaniu zakupów udaliśmy się do bacówki. 
Wszyscy mogli zobaczyć jak wyrabia się tradycyjne oscypki, do-
konać degustacji, a także i zakupów. Po południu mieliśmy czas 
na upragnione zakupy na Krupówkach, które zostały poprzedzo-
ne niespodzianką w formie smacznego posiłku i deseru. Wresz-
cie nadszedł długo oczekiwany dzień wyjazdu na Słowację, do 

którego wszyscy bardzo wytrwale się przygotowywali. Zaraz po 
śniadaniu wyjechaliśmy do Tatralandii. Jest to największy wodny 
ośrodek rozrywki i wypoczynku na Słowacji. Położony jest wśród 
wspaniałej scenerii gór na północnym brzegu sztucznego jezio-
ra Liptowska Mara, z pięknym widokiem na Zachodnie i Niskie 
Tatry, które mogliśmy podziwiać podczas dwugodzinnej prze-
jażdżki autokarem. Podróż była trochę niespokojna, ponieważ 
kręte górskie drogi i różnica ciśnień działały na nasze organizmy 
dość nietypowo. Szczęśliwie dotarliśmy na miejsce, a naszym 
oczom ukazały się wodne atrakcje: kolorowe zjeżdżalnie różnej 
długości, kryty tropikalny wellness z Ocean basenem, w którym 
temperatura wody wynosiła do 36°C: wodotrysk, wodne masaże, 
leżanki, tryski podwodne, perełki, część pływacka z przeciwnym 
prądem, tajemnicze podwodne oświetlenie, dziecięcy basen Pi-
ratów z Jumbo zamkiem z fosą, pełną niespodzianek: niekoń-
cząca się wodna zabawa: zjeżdżalnie, wodne zabawy, palmy, 
egzotyczne zwierzęta, Palm Beach: ogród palmowy z leżankami 
i fotelami z widokiem na Tatry i wiele innych. Atrakcji było tak 
dużo, że podczas trzygodzinnego pobytu trudno było skorzystać 
ze wszystkich. Bardzo zadowoleni wróciliśmy do Murzasichle, 
gdzie czekał na nas smakowity obiad. 

Najedzeni z przyjemnością udaliśmy się do swoich pokoi, 
aby w ciszy chociaż chwilę odpocząć. Oczywiście niektórzy 
uczestnicy jeszcze tryskali energią i grali w piłkę nożną. Wie-
czorem gospodarze zaprosili nas na pożegnalnego grilla. Ape-
tyty wszystkim bardzo dopisywały i kiełbaski ginęły w oczach. 
Tego dnia wszyscy szybko poszli spać i śnili o wodnych przy-
godach. Być może dlatego, że w oddali było słychać rzewną, 
góralską muzykę. Niestety przyszedł ostatni dzień pobytu na 
Zielonej Szkole, który rozpoczęliśmy od wczesnego śniadania, 
a następnie wszyscy zaczęli się pakować i przygotowywać do 
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wyjazdu. Długa podróż i zmęczenie wymusiło na nas odpoczy-
nek w czasie którego wstąpiliśmy do restauracji „Zameczek” na 
elegancki i smaczny posiłek. Następnie wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Ciepielowa zatrzymując się w muzeum „Orła Bia-
łego” w Skarżysku Kamiennej. Na terenie muzeum, które zaj-
muje ponad 1,5 ha zobaczyliśmy wyjątkowe wojskowe perełki: 
wielki kuter torpedowy, pojazdy opancerzone, broń i samoloty. 
Niewątpliwą atrakcją ekspozycji jest także radziecki samolot 
transportowy IŁ-14, do którego można wejść i zasiąść za jego 
sterami, z czego ochoczo wszyscy skorzystaliśmy. Muzeum 
cieszyło się największym uznaniem u chłopców, którzy próbo-
wali swoich sił w dowodzeniu maszynami wojskowymi. Pię-
ciodniowy pobyt na Zielonej Szkole wzbogacił uczniów w sze-
roką wiedzę historyczną i przyrodniczą, nauczył samodzielności 
i odpowiedzialności za siebie i innych. Do domów wróciliśmy 
uśmiechnięci i zadowoleni z mnóstwem miłych wspomnień. 
Dziękujemy Panu Wójtowi Arturowi Szewczykowi i Gminne-
mu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciepielowie za sfi nanso-
wanie wyjazdu dwójce dzieci. Słowa podziękowania kierujemy 

także do Rady Rodziców, która sfi nansowała wyjazd kolejnym 
dzieciom. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom Zielo-
nej Szkoły, którymi byli: – Pani Irena Maziarek – prezes Fun-
dacji „H.M. –POMOC” – Firma „Scandic” z Lipska, – Firma 
„ARBUT” p. Alicja i Krzysztof Rogozińscy, – Spółdzielnia Rol-
niczo-Handlowa w Wielgiem p. Mariana Niedzieli, – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie, – Pan Krzysztof 
Siwiec z Wielgiego, – Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, – spon-
sor anonimowy. Dzięki nim pobyt na Zielonej Szkole był uroz-
maicony wieloma atrakcjami i przyjemnościami.
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Inwentaryzacja azbestu 
Wójt Gminy Ciepielów informuje, że na terenie gminy 

przeprowadzana jest inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest. Inwentaryzacji poddane są 
wszystkie budynki na terenie gminy 
(mieszkalne, gospodarcze itp.). In-
wentaryzacja rozpoczęła się w dniu 
13 maja 2014 r. W związku z po-
wyższym właściciele oraz zarządcy 
nieruchomości proszeni są o udzie-
lanie pomocy przedstawicielom fi r-
my „MERITUM COMPETENCE” 
wykonującym ww. inwentaryzację 
i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znaj-
dujących się na posesjach. Na podstawie przeprowadzonej in-
wentaryzacji przygotowany zostanie Program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepielów. 
Dokument ten da możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne 

Zakończenie budowy w Ranachowie „B”
Wykonanie przebudowy 1 350 mb. drogi gminnej w miejsco-

wości Ranachów „B”, zakończyło budowę drogi łączącej Pcin 
z Ranachowem „B”. Ukończona na początku czerwca bieżące-
go roku droga ma łączną długość ponad 4 kilometrów. Pierwszy 
odcinek wchodzący w skład tej drogi wybudowano w roku 2001. 
Była to droga o długości 1 327 mb. o wartości ponad 223 tysięcy 
złotych. Odcinek ten rozpoczynał się od skrzyżowania z drogą 
powiatową relacji Pcin – Kroczów, przy dzisiejszym budynku 
fi zjoterapii w Pcinie w kierunku miejscowości Ranachowa „B”. 
W roku 2005 wybudowano etap II, stanowiący połączenie Pci-
na z Ranachowem „B” łączący Pcin o długości 580 mb. Kolej-
ny trzeci odcinek drogi wybudowano w 2010 roku o długości 
800 mb. Ostatni, czwarty odcinek do końca miejscowości Rana-
chów „B” (za ostatnie zabudowania w tejże miejscowości) o dłu-
gości 1 350 mb. oddano do użytkowania w czerwcu 2014 roku. 

na dofi nansowanie kosztów usuwania odpadów azbestowych. 
Dofi nasowanie na usuwanie azbestu będzie można uzyskać już 
od przyszłego roku.

Łączna długość całej drogi wynosi dzisiaj ponad 4 kilometry, 
a na całą budowę drogi w czterech etapach gmina wydała ponad 
715 tysięcy złotych. Wykonawcą ostatniego odcinka drogi była 

fi rma Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. 
z o.o., ul. Doktora Perzy-
ny 84a, 26-700 Zwoleń. 
Wraz z nadzorem inwe-
storskim inwestycja kosz-
towała 266 000,00 zł. 
Tym samym ostatnia 
droga gminna, po której 
codziennie dowożone 
są dzieci do placówek 
oświatowych gminy zo-
stała wybudowana. Miej-
scowość Ranachów „B” 
niemalże w całości zabu-
dowana jest w bezpośred-
nim sąsiedztwie drogi 
gminnej, pod względem 
budowy nowych domów 
mieszkalnych plasuje się 
w czołówce gminnych 
miejscowości.
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X Gminny „Mistrz Ortografi i”
16 kwietnia 2014r. w budynku Zespołu Placówek Oświato-

wych w Ciepielowie rozpoczął się X Gminny Konkurs Orto-
grafi czny. Zgodnie z tradycją patronat nad nim sprawował Wójt 
Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk, który był także fundatorem 
nagród. Organizator konkursu to Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Ciepielowie. Rolę głównego koordynatora w tej dziedzinie 
pełniła wicedyrektor – Małgorzata Rusinowska. W elimina-
cjach wzięło udział 66 uczniów z kilku placówek: Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Bąkowej oraz Publicznego Gimnazjum w Ciepielo-
wie. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości uczniów na 
poprawność pisowni, doskonalenie umiejętności o charakterze 
ortografi cznym. Po uroczystym powitaniu uczniowie w napię-
ciu oczekiwali na niezwykłą rywalizację w dziedzinie kultury 
słowa pisanego. Kiedy wybiła godzina 8.40, szkolni mistrzo-
wie, prezentujący się w galowych strojach dostojnie i eleganc-
ko, otrzymali zestawy konkursowe. W ich opracowaniu wzięły 
udział następujące panie: Małgorzata Rusinowska, Agnieszka 
Stępień, Ewa Sulima, Agnieszka Pietruszka, Marta Balcerow-
ska, Danuta Wiktorowska i Jadwiga Broda. Podniosły nastrój 
udzielał się wszystkim uczestnikom, którzy właśnie rozpo-
czynali sprawdzian swoich umiejętności językowych. Zadania 
były różnorodne i ciekawe, zawierały teksty z lukami, rebusy, 
zagadki, przysłowia. Po ortografi cznych zmaganiach ucznio-

wie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Najważniejszym 
momentem dnia było ogłoszenie wyników. Przewodnicząca ko-
misji konkursowej – Małgorzata Rusinowska – odczytała na-
zwiska zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
KLASY II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: Amelia Piwońska PSP 
Ciepielów – I miejsce, Izabela Surowiecka PSP Ciepielów – 
II miejsce, Patrycja Drąg PSP Ciepielów – III miejsce; KLA-
SY III: Wiktoria Bębenek PSP Bąkowa – I miejsce, Aleksandra 
Mosek PSP Ciepielów – II miejsce, Sandra Nizińska PSP Bąko-

wa – III miejsce; KLASY IV: Kinga Siepietowska PSP Ciepie-
lów – I miejsce, Małgorzata Główka PSP Ciepielów – II miej-
sce, Jakub Dygas PSP Bąkowa – III miejsce; KLASY V: Natalia 
Kozek PSP Ciepielów – I miejsce, Aleksandra Czapla PSP Cie-
pielów – II miejsce, Paulina Góralska PSP Ciepielów – III miej-
sce; KLASY VI: Julia Wiktorowska PSP Ciepielów – I miejsce, 
Julia Kapciak PSP Ciepielów – II miejsce, Aleksandra Lasek 
PSP Ciepielów – III miejsce; w kategorii KLAS I – III GIM-
NAZJUM wyróżniono następujących uczniów: KLASY I: Hu-
bert Wólczyński – I miejsce, Weronika Skoczylas – II miejsce, 
Konrad Kobylański – III miejsce; KLASY II: Sandra Garbar-
czyk – I miejsce, Mikołaj Nowakowski – II miejsce, Roksana 
Gozdur – III miejsce; KLASY III: Sylwia Wolszczak – I miej-
sce, Sara Łojek – II miejsce, Kaja Balcerowska – III miejsce. 
Pracę uczniów oceniała komisja w składzie: Małgorzata Rusi-
nowska, Małgorzata Kominek, Marta Balcerowska, Jadwiga 
Broda, Agnieszka Rolnik, Ewa Sulima, Agnieszka Pietruszka. 
Wójt Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk oraz Witold Chojak – 
wiceprzewodniczący Rady Gminy wręczyli laureatom oraz po-
zostałym uczestnikom dyplomy, pięknie wydane książki oraz 
upominki – gry komputerowe, składając wszystkim serdeczne 
gratulacje. Pod koniec uroczystości Dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych – Elżbieta Giemza – skierowała słowa uznania 

do szkolnych mistrzów, gra-
tulując im rozleglej wiedzy 
w zakresie poprawności języ-
kowej. Podziękowała również 
Panu Wójtowi za patronat nad 
konkursem oraz wszystkim 
nauczycielom, którzy przygo-
towali uczniów do eliminacji 
gminnych. Konkurs cieszy się 
nadal dużą popularnością, roz-
wija zdolności i zainteresowa-
nia uczniów, promuje estetykę 
słowa pisanego, która powin-
na być wizytówką każdego 
wykształconego człowieka.
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Nagroda dla „Po Co Ci To?”
W ostatnim czasie Zespół Ludowy „Po Co Ci To?” wziął 

udział w XX Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonal-
nej Powiśle ‘2014 w Lipsku oraz XV Mazowieckim Przeglądzie 
Folkloru podczas 55. Dni Kolbergowskich w Przysusze. Pod-
czas XX Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Po-
wiśle ‘2014, zorganizowanym przez Lipskie Centrum Kultury, 
który odbył się 18 maja 2014 r. artyści w części konkursowej 
prezentowali swoje umiejętności w kategoriach: śpiewacy lu-
dowi, zespoły śpiewacze, instrumentaliści, kapele ludowe. Fe-
stiwal cieszył się dużym zainteresowaniem twórców ludowych. 
W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba aż 360 wy-
konawców z trzech województw – mazowieckiego, lubelskiego 
i świętokrzyskiego. Jury, w skład którego wchodzili Adolf Krze-
miński, folklorystka Grażyna Wieczerzyńska i etnograf Stefan 
Rosiński zgodnie podkreślali bardzo wysoki poziom artystycz-
ny wszystkich wykonawców, a najlepsi z nich otrzymali nagro-
dy i wyróżnienia. Zespół Ludowy „Po Co Ci To?”, który przy-
gotował dwa utwory „W niedziele rano” i „Jest drożyna jest” 
otrzymał wyróżnienie w kategorii zespoły śpiewacze, a Pani 
Halina Granisz została laureatem w kategorii soliści, śpiewając 
utwór „Mamo ach mamo”. Na festiwalu swój talent zaprezen-
towali również panowie Stanisław Wolak i Franciszek Wojcie-
chowski, którzy wystąpili w kategorii instrumentaliści, grając na 
akordeonach. Równie godnie nasz zespół ludowy zaprezentował 
się w XV Mazowieckim Przeglądzie Folkloru podczas 55. Dni 
Kolbergowskich, który odbył się 8 czerwca 2014 r. w Przysusze. 
Organizatorami tej imprezy byli: Urząd Gminy i Miasta w Przy-
susze, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysu-

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca, po 
wysłuchaniu przez Radnych informacji o realizacji zadań oświa-
towych na terenie gminy Ciepie-
lów, wójt gminy wręczył obecnym 
dyrektorom placówek oświato-
wych akty powierzenia z dniem 
1 września 2014 roku na okres 
pięciu lat funkcji dyrektorskich. 
W tym roku, z dniem 31 sierpnia 
kończył się okres pełnienia funk-
cji prze dotychczasowych dyrek-
torów. Biorąc pod uwagę właści-
wie wykonywanie powierzonych 
funkcji, prawidłowe zarządza-
nie placówkami oświatowymi, 
współpracę z organem prowa-

dzącym, wójt gminy po konsultacji z radami rodziców i rada-
mi pedagogicznymi a także Kuratorium Oświaty postanowił 

bez przeprowadzania konkursów 
powierzyć stanowisko dyrektora 
Zespołu Placówek Oświatowych 
w Ciepielowie dotychczasowemu 
dyrektorowi pani mgr Elżbiecie 
Giemza, a stanowisko dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Bąkowej dotychczasowemu dy-
rektorowi pani mgr. Annie Kozieł. 
Panie dyrektorki swoje funkcje 
będą pełniły do 31 sierpnia 2019 
roku.

sze, Dom Kultury w Przysusze, LGD „Razem dla Radomki”, 
Muzeum im. Oskara Kolberga. Partnerem 55. Dni Kolbergow-
skich był BGŻ. Przegląd miał szczególne znaczenie, bowiem 
przebiegał w Roku Oskara Kolberga. W festiwalu wzięło udział 
kilkuset wykonawców muzyki i piosenki ludowej z terenu całe-
go Mazowsza, w tym 31 zespołów śpiewaczych, 14 kapel ludo-
wych, 21 solistów śpiewaków i 10 solistów instrumentalistów. 
Artystów oceniało jury w składzie: Adolf Krzemiński z Urzę-
du Marszałkowskiego, prof. Zbigniew Przerembski z Instytutu 
Sztuki PAN w Warszawie i Anna Borucka-Szotkowska z Radio-
wego Centrum Kultury Ludowej. W kategorii soliści śpiewacy 
I nagrodę wyśpiewała pani Halina Granisz z Zespołu Ludowego 
„Po Co Ci To?” z Wielgiego i dzięki temu została wytypowa-
na do udziału w ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Serdecznie gratulujemy 
laureatce pani Halinie Granisz, całemu Zespołowi Ludowemu 
„Po Co Ci To?” oraz kierownikowi zespołu pani Iwonie Giem-
zie i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych występach.

Dyrektorzy placówek oświatowych
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br. Pozyskane środki 
zostaną przeznaczone 
na wyposażenie świetlic 
przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Ciepie-
lowie oraz w Publicznej 
Szkole Podstawowej 
w Bąkowej. Zostaną 
zakupione różnorodne 
pomoce dydaktyczne, służące aktywnej, ciekawej zabawie oraz 
rozwijające zainteresowania np.: gry planszowe, puzzle, klocki, 
sklep, kącik mechanika. Dzięki pozyskanym środkom możliwy 
będzie również zakup materacy, poduszki sensorycznej, ścieżki 
zdrowia, które posłużą do organizowania gier i zabaw rucho-
wych oraz innych form kultury fi zycznej, zarówno w pomiesz-
czeniach jak i na powietrzu, mającej na celu prawidłowy rozwój 
fi zyczny uczniów. Wnioskowana kwota to: 30.111,00 zł. 

Pasieki – najdłuższa nowo wybudowana droga
Najdłuższą i jednocześnie najdroższą drogą, którą w tym 

roku wybudowaliśmy jest pierwszy etap drogi przez wieś Pa-
sieki. Początkowo gmina zamierzała wybudować odcinek drogi 
o długości 1,7 km, niestety oferty złożone na pierwszy przetarg 
ogłoszony na to zadanie grubo przewyższały możliwości fi nan-
sowe określone w budżecie gminy. Podjęto decyzję o zmniej-
szeniu budowanego odcinka. Ostatecznie w wyniku kolejnego 
przetargu, wybudowano odcinek o długości 1,5 km. Najkorzyst-
niejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła fi r-
ma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora 
Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 285 252,25 zł. 
W przetargu złożono oferty następujących wykonawców: Oferta 
Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów 
k/Kielc – 286 002,00 zł brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. 
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 412 840,56 zł brutto. 
Oferta Nr 3 – „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 
328 330,05 zł brutto. Oferta Nr 4 – Budromost-Starachowice Sp. 
z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 297 739,95 zł brutto. 

Zwiększenie subwencji oświatowej
Po raz kolejny odnieśliśmy sukces w pozyskaniu funduszy 

z zewnątrz. Tym razem pozytywnie został zaopiniowany wnio-
sek o zwiększenie subwencji 
oświatowej, pochodzącej z 0,4% 
rezerwy w roku 2014, z tytułu do-
fi nansowania w zakresie wyposa-
żenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne świetlic szkolnych. 
Złożony przez naszą gminę wnio-
sek został pozytywnie zaopinio-
wany na posiedzeniu Zespołu ds. 
Edukacji, Kultury i Sportu Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego w dniu 20 maja 

W poprzednim numerze biuletynu 
informowaliśmy o przystąpieniu do 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ciepie-
lów, oraz zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. Przypominamy wszystkim 
zainteresowanym, że zmiany w planie 
miejscowym i studium w latach na-
stępnych wprowadzane będą etapami. 

Wnioski nie załatwione do tej chwili, 
oraz kolejne które złożą mieszkań-
cy do końca września tego roku będą 
uwzględniane w latach następnych. 
Wnioski należy składać w urzędzie 
Gminy w Ciepielowie ul. Czachow-
skiego 1, pok. nr 1 w godzinach pracy 
Urzędu.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. 
Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 285 252,25 zł brutto. 
Oferta Nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 
Radom – 403 270,88 zł brutto. Całkowity koszt budowy dro-

gi wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i nadzorem inwestorskim 
wyniósł 288 000,00 zł. W tym samym 
ciągu drogowym od strony Bąkowej 
budujemy drogę Bąkowa „Pod lasem” 
o długości 1,25 km. W kolejnych in-
westycjach drogowych realizowanych 
przez gminę w następnych latach oby-
dwa te odcinki zostaną połączone w je-
den ciąg drogowy. 
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Szkolny Ośrodek Kariery
We wtorek 17 czerwca 2014 roku, w ramach działalności 

nowo utworzonego w naszym gimnazjum Szkolnego Ośrodka 
Kariery, uczniowie kończący w tym roku szkołę uczestniczy-
li w wyjeździe do Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach. Głów-
nym celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z ofertą 
i bazą dydaktyczną placówki. Trzecioklasiści mieli możliwość 
zwiedzić szkołę, poznać kadrę pedagogiczną oraz przedstawi-

cieli Samorządu Uczniowskiego, 
obejrzeć szereg prezentacji po-
szczególnych pracowni zawodo-
wych, porozmawiać ze starszy-
mi kolegami uczącymi się w tej 
szkole, a także wypróbować swo-
ich sił na ścianie wspinaczkowej 
i strzelnicy szkolnej. Wycieczka 
rozpoczęła się o godzinie ósmej 
zbiórką na placu szkolnym. Na-
stępnie uczniowie klas trzecich 
pod opieką nauczycieli udali się 
2 autokarami do Pionek. W pro-
gach Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego powitała 
nas wicedyrektor szkoły Pani Syl-
wia Śmietanka. Przedstawiciele 
Grona Pedagogicznego zapozna-
li gimnazjalistów z proponowa-
nymi kierunkami kształcenia na 

rok szkolny 2014/2015. W ramach technikum młodzież może 
kształcić się w zawodach: technik cyfrowych procesów gra-
fi cznych; technik mechanik – komputerowe wspomaganie pro-
dukcji, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik żywienia 
i usług gastronomicznych. W Liceum Ogólnokształcącym jest 
profi l Bezpieczeństwo Publiczne. Ucząc się w Zasadniczej Szko-
le Zawodowej, można zdobyć zawód: kucharz, murarz-tynkarz, 

ślusarz. istnieje również możliwość nauki w klasie wielozawo-
dowej. Podczas spotkania uczniowie naszej szkoły mili również 
możliwość zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych i kół za-
interesowań w CKZiU. Kolejnym etapem było podzielenie nas 
na 5 małych grup, które pod opieką nauczycieli zwiedzały teren 
szkoły. Mieliśmy wspaniałą okazję przekonać się, jaką bazą dy-
daktyczną dysponuje ta placówka. Odwiedzaliśmy poszczegól-
ne pracownie specjalistyczne, gdzie uczniowie CKZiU przygo-
towali dla nas prezentacje np. pokaz barmański, pokaz grupy 
z technikum hotelarskiego, technikum logistycznego. Podczas 
tych spotkań przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego bardzo 
chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem z naszymi uczniami, 
odpowiadając im na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowa-
nia placówki. Trzecioklasiści mieli również możliwość obejrze-
nia internatu szkolnego. Dodatkową atrakcją, która przyniosła 
gimnazjalistom wiele radości i niesamowitych wrażeń, była 
możliwość wypróbowania swoich sił na strzelnicy szkolnej oraz 
na ścianie wspinaczkowej znajdującej się na hali gimnastycznej. 
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Na zakończe-

nie Pani Dyrektor podziękowała uczniom za przybycie. W dro-
dze powrotnej gimnazjaliści zjedli pyszny obiad w restauracji 
„Fraszka”. Do szkoły wróciliśmy pełni wrażeń i w dobrych hu-
morach. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „W na-
uce sukces” i fi nansowany w całości przez fundusze unijne. 
Uczniowie uczestniczyli w nim bezpłatnie. Składamy serdecz-

ne podziękowanie Dyrek-
cji, nauczycielom i uczniom 
Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego im. 
Marii Skłodowskiej – Curie 
w Pionkach za miłe przyjęcia 
oraz Wójtowi Gminy Cie-
pielów Panu Arturowi Szew-
czykowi za trud i zabieganie 
o wdrożenia tego istotnego 
dla naszej szkoły projektu 
unijnego, współfi nansowane-
go z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 



35

Nasza Gmina – nr 62 /czerwiec–wrzesień 2014/

2 689 303,89 zł brutto. Oferta Nr 3 – Konsorcjum fi rm: B&B 
MINERAL s.c. Borcuch i Borcuch z Ostrowca Świętokrzyskie-
go – 1 513 575,51 zł brutto. Oferta Nr 4 – P.P.H.U. WA-MAX 
Zygmunt Wawryk z Włodawy– 1 698 005,81 zł brutto. Oferta 
Nr 5 – ZAKŁAD INSTALACJI WOD-KAN DYGAS Spółka 
Jawna z Ciepielowa – 2 013 452,56 zł brutto. Oferta Nr 6 – Jacek 
Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
z Lenda Ruskiego – 1 243 728,68 zł brutto. Umowa na realiza-
cję zadania została podpisana, a prace związane z budową roz-
poczęły się w miesiącu czerwcu. Realizacja budowy wszystkich 
161 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy 
zaplanowana jest jeszcze w tym roku. W sprawie budowy po-
szczególnych oczyszczalni, fi rma wykonywująca prace będzie 
się kontaktować z mieszkańcami u których będą wykonywane 
prace indywidualnie. Po rozpoczęciu prac związanych z budową, 
25 czerwca 2014 roku wójt gminy Artur Szewczyk oraz skarb-
nik gminy Grażyna Szczodra podpisali w Warszawie umowę na 
unijne dofi nasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Nasza gmina podpisała umowę jako jedna z pierwszych, 
a dofi nasowanie jakie uzyskaliśmy było jednym z największych 
w naszym regionie. Ocena naszego wniosku zakończyła się naj-
wcześniej, w związku z tym jako pierwsi mogliśmy się cieszyć 
z unijnego dofi nansowania. Całość zadania zgodnie z zasadami 
konkursowymi będzie rozliczona do końca maja przyszłego roku. 
Dofi nasowanie wyniesie 75% kosztów inwestycji. Równolegle 
z ogłoszeniem przetargu na budowę oczyszczalni ścieków, od 
3 marca 2014 trwał kolejny nabór wniosków na budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Wnioski były przyjmowane do 
dnia 15 kwietnia 2014 roku włącznie. Złożono ponad 60 nowych 
wniosków. Dla mieszkańców, których wnioski po stwierdzeniu 
kompletności zakwalifi kują się do realizacji, jeszcze w tym roku 
zostaną wykonane projekty techniczne biologicznych indywidu-
alnych przydomowych oczyszczalni ścieków, a budowa następ-
nych oczyszczalni wg złożonych w tym roku wniosków, będzie 
zrealizowana w roku następnym. 

Budowa przydomowych oczyszczalni
Po uchwaleniu w ubiegłym 

roku Gminnego Programu Bu-
dowy Przydomowych Oczysz-
czalni Ścieków 2013–2020, 
w tym roku nasza gmina przy-
stępuje do budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 
Oczyszczalnie zostaną wykonane na posesjach mieszkańców, 
którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski, a następnie zostały 
dla nich wykonane projekty techniczne. W styczniu 2014 roku 
w ramach ogłoszonego konkursu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, nasza gmina złożyła wniosek o dofi nasowanie unijne 
na budowę oczyszczalni. Nie czekając jednak na rozstrzygnię-
ci konkursu, zadanie zostało zaplanowane w budżecie gminy 
i w dniu 27 marca 2014 roku Gmina Ciepielów ogłosiła prze-
targ nieograniczony na wykonanie 161 sztuk przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Łączna wartość zamówienia publicznego 
na wykonanie oczyszczalni to kwota ponad 2,2 miliona złotych 
(wartość kosztorysowa). Po przeprowadzonej procedurze prze-
targowej, w dniu 18 kwietnia 2014 roku dokonano rozstrzygnię-
cia przetargu. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie 
warunki SIWZ złożyła fi rma Jacek Wojtaś SOLARPROFI 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Lendo Ruskie 42, 
08-504 Ułęż oferując cenę brutto 1 243 728,68 zł. Kryterium 
oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę 
punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. Złożono 
oferty następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – „HOME & 
SERVICE” Przemysław Gruszka z Kunowa – 1 719 506,14 zł 
brutto. Oferta Nr 2 – DAMPAT Śliwiński Tomasz z Łomży – 
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Jednym z wielu projektów realizowanych w tym roku w 
placówkach oświatowych naszej gminy jest projekt unijny „Re-
aktywujemy indywidualizację”, skierowany dla uczniów klas 
I–III, kształcących się w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Ciepielowie oraz w Bąko-
wej. Projekt „Reaktywujemy Indywiduali-
zację” jest fi nansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jest on kluczo-
wym elementem polityki oświatowej przy 
wdrażaniu nowej podstawy programowej. 
Zakłada on konieczność indywidualnego 
podejścia do każdego ucznia, organizo-
wania edukacji zgodnej z jego potrzeba-

mi i możliwościami. Zrealizowanie tego projektu umożliwiło 
sfi nansowanie dodatkowych zajęć (m.in. dla dzieci ze specy-
fi cznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami 

w zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych, specjalistycznych zajęć terapeutycz-
nych dla dzieci niepełnosprawnych, zajęć 
rozwijających zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych) oraz doposaże-
nie bazy dydaktycznej szkół w materiały 
i sprzęt specjalistyczny. Łączna kwota do-
fi nansowania wynosi 86 304,00 zł, a całko-
wity koszt realizacji projektu nie wymagał 
własnego wkładu fi nansowego.

Indywidualizacja nauczania

Farma iluzji 
13 czerwca 2014 r. uczniowie z klas I–III i oddziału przed-

szkolnego PSP w Bąkowej pod opieką swoich wychowawców 
odbyli wycieczkę całodniową. Pierwszym etapem wycieczki 
było zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Jest tam 
bardzo dużo obiektów do zwiedzania, między innymi samoloty 
i sprzęt wojskowy. Dzieci miały możliwość wejścia do jednego 
z samolotów, obejrzenia wnętrza i wyposażenia. Nie lada gratką 
było dla wszystkich uczestniczenie w wojskowej próbie gene-
ralnej przed świętem jednostki. Dzieci z zapartym tchem patrzy-

ły na pokaz musztry i słuchały orkiestry wojskowej. Drogę do 
autokaru pokonały maszerując żołnierskim krokiem. Następ-
nym punktem programu była Farma Iluzji w Mościskach. Tam 
dzieciaki dały upust swojej energii korzystając z różnych atrak-
cji – dmuchańce, drewniany tor przeszkód, labirynt, a w szcze-
gólności „krzywy dom”. Wycieczka udała się dzięki wsparciu 
sponsorów: Fundacji HM „Pomoc”, pana Krzysztofa Siwca, 
pana Mariana Niedzieli, pani Jadwigi Sucheckiej i pana Marka 
Wesołowskiego. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za 
pomoc w realizacji dziecięcych marzeń.

Przegląd małych form teatralnych
17 czerwca 2014r. w PSP w Bąkowej odbył się III Gmin-

ny Przegląd Małych Form Teatralnych. Szkoła gościła dzieci 
wraz z nauczycielami ze szkoły w Ciepielowie. Dyrektor PSP 
w Bąkowej pani Anna Kozieł powitała wszystkich gości i za-
prosiła do obejrzenia przygotowanych przez uczniów przedsta-
wień. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi uczniowie z przedszkola 
w Ciepielowie, którzy pod kierunkiem pani Lidii Jamki i Iwony 
Giemzy prezentowali swoje zdolności aktorskie, taneczne i wo-
kalne w przedstawieniu pt: „Przygoda niegrzecznej żabki”. Po-
stacie, w które wcieliły się dzieci, tj. żabki, bociany, biedronka, 
motyle wprowadziły w bajkowy nastrój wszystkich widzów. Ze 
świata owadów i zwierząt, które można spotkać na łące, ogląda-
jący zostali przeniesieni do „strasznego” lasu, gdzie mogli obej-
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Opieka logopedyczna
Opieka logopedyczna w Gminie Ciepielów jest prowadzona 

od 2000r., natomiast od 2005r. w tradycję wpisały się spotkania 
podsumowujące i kończące terapię logopedyczną z udziałem 
Wójta Gminy Ciepielów p. Artura Szewczyka, dyrektorów szkół 
oraz uczniów uczęszczających na terapię wraz z ich rodzicami. 
Tym razem takie spotkanie miało miejsce 18 czerwca 2014r. Już 
po raz 10 uczniowie kończący terapię otrzymali z rąk Pana Wój-
ta nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. W minionym roku 
szkolnym w terapii logopedycznej wzięło udział 80 uczniów. 
Zajęcia miały charakter indywidualny i były prowadzone pod 
kątem: terapii zaburzeń mowy, doskonalenia dykcji i artykulacji 
oraz pomocy uczniom z zaburzeniami dyslektycznymi. Współ-
praca z rodzicami i nauczycielami, będąca podstawą pozytyw-
nych efektów terapii układa się bardzo dobrze. Niemniej jednak 
największy wpływ na obecny wizerunek prowadzonej terapii lo-
gopedycznej miały decyzje Wójta Gminy Ciepielów Pana Artu-
ra Szewczyka. Wprowadzenie terapii logopedycznej do wszyst-
kich szkół oraz stworzenie drugiego gabinetu logopedycznego 
w PSP w Bąkowej pozwoliło na objęcie terapią tak szerokiej 
grupy uczniów. Z tego faktu zdają sobie w pełni sprawę rodzice, 
którzy na zakończenie skierowali w stronę Pana Wójta specjalne 
podziękowania. Szanowny Panie Wójcie, Kawałek nieba jest 
w każdym uśmiechu, W każdym życzliwym słowie, W przyja-
znym geście, W każdym pomocnym czynie, A wielkość człowie-
ka kryje się w sercu dawanym innym. I za to pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze podziękowania na ręce Pana Wójta, który 
właśnie swoim wielkim sercem i pomocnym czynem daje moż-
liwość korzystania dzieciom z terapii logopedycznej. Dla wielu 
jest to szansa i początek na lepsze jutro. Dzięki wsparciu i po-
mocy Pana Wójta, nasze dzieci mają możliwości, których inni 
nie będą posiadali. Nasza gmina daje równe szanse wszystkim 
małym uczniom spojrzenia na świat z uśmiechem, a uśmiech na 

rzeć bajkę pt: „Czerwony Kapturek” przygotowaną przez panią 
Katarzynę Jaworską-Pańczyk. Jako ostatnie wystąpiły dzieci 
ze szkoły w Ciepielowie, które pod kierunkiem pani Marionaty 
Mordak i Aliny Niedzieli, wcieliły się w postacie z bajki „Kró-
lewna Śnieżka”. Widzowie podziwiali piękną królewnę i księ-
cia, złą królową i wiele innych postaci. Wszystkie występy zo-
stały nagrodzone gromkimi brawami i uśmiechami wszystkich 

twarzy dziecka to największa nagroda dla każdego z nas. Dla-
tego dzisiaj w tym szczególnym dniu, wszystkie zadowolone 
i uśmiechnięte buzie są skierowane w stronę naszego Pana Wój-
ta – Artura Szewczyka, który z każdym dniem stara się aby tych 
szczęśliwych uśmiechów było jeszcze więcej. W imieniu dzieci 
i rodziców ze szkół w Bąkowej, Wielgiem i Ciepielowie składa-
my serdeczne podziękowania z wyrazami wielkiej wdzięczności 
i uznania za tak doskonałe funkcjonowanie zajęć logopedycz-
nych, prowadzonych w Urzędzie Gminy przez wykwalifi kowa-
nego specjalistę, panią Annę Grandos. To dzięki Panu Wójtowi, 
tak duża ilość dzieci każdego roku może korzystać z pomocy, 
która owocuje w dalszych etapach edukacji szkolnej. Dzisiaj, 
w dniu tak ważnej uroczystości, jaką jest zakończenie terapii 
logopedycznej, z całego serca dziękujemy za okazaną pomoc, 
życzliwe słowa oraz współpracę, dzięki której wytężona pra-
ca uczniów naszej gminy jest doceniana przez nas wszystkich. 
W imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych dziękujemy, oraz 
mamy nadzieję, że te zajęcia na zawsze pozostaną i wpiszą się 
w działania naszej gminy.

gości. Podtrzymaniu uśmiechu i dobrego nastroju posłużył tak-
że słodki poczęstunek. Na pamiątkę tak miłego spotkania Pani 
Dyrektor Anna Kozieł pogratulowała dzieciom umiejętności 
aktorskich, podziękowała nauczycielom za ogromny wkład pra-
cy, a następnie wręczyła dzieciom dyplomy i ufundowane przez 
Pana Wójta statuetki.
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