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OD WÓJTA GMINY 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciepielów,
trzymacie w rękach pierwsze w tej ka-

dencji wydanie biuletynu informacyjnego 
Gminy Ciepielów „Nasza Gmina”. Zebrany 
w nim materiał, to informacje od dnia listo-
padowych wyborów do bieżących wydarzeń 
w naszej gminie.

Za nami wybory samorządowe. Wybrali-
ście Państwo nowego wójta, radę i sołtysów 
na kadencję 2014–2018. W tym miejscu 
pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować 
za zaufanie jakim obdarzyliście mnie, wy-
bierając na nową kadencję. Obiecuję nie 
zawieść Waszego zaufania i dalej rzetelnie 
pracować dla naszej pięknej gminy. Wspól-
nie z nowo wybraną Radą Gminy oraz Sołty-
sami, będziemy dbać o ciągły rozwój naszej 
Małej Ojczyzny, realizować nowe inwestycje 
i działania prospołeczne.

Za nami okres zebrań wyborczych 
w sołectwach. Uczestniczyłem wraz z pra-
cownikami Urzędu Gminy we wszystkich 
zebraniach, podczas nich wysłuchałem 
wniosków mieszkańców poszczególnych so-
łectw, które zebrane w postulaty już wraz 
z pracownikami gminy realizujemy. Postula-
ty mieszkańców publikujemy na łamach bie-

żącego wydania biuletynu, tak, aby wszyscy 
mieszkańcy mogli rozliczyć władze z reali-
zacji tegorocznych zadań podczas spotkań 
sołeckich, które w związku z planowaniem 
budżetu gminy na następny rok odbędą się 
po 15 listopada br.

Rok 2015, to rok szczególny dla samo-
rządów. Pierwszy rok nowej kadencji, to 
z reguły porządkowanie działań w gminie 
i podjęcie działań w zakresie planowania 
inwestycji na kolejne lata, a przede wszyst-
kim poszukiwanie pieniędzy na inwesty-
cje. Tak jest w większości samorządów. 
U nas jest trochę inaczej. My nie musimy 
się uczyć jak pozyskać środki, jak sprawnie 
i oszczędnie zarządzać budżetem gminy, 
aby jak najwięcej środków przeznaczyć na 
inwestycje. To z pewnością przewaga na-
szej gminy nad sąsiednimi samorządami. 
Ale my także wprowadzamy zmiany, silnie 
kładąc nacisk na sprawy prospołeczne, na 
współpracę z mieszkańcami. Przede wszyst-
kim podjęliśmy uchwałę o konsultacjach 
społecznych z mieszkańcami w ważnych 
sprawach dotyczących funkcjonowania na-
szego samorządu. Wszystkie inwestycje już 
są konsultowane z mieszkańcami naszej 
gminy. Wprowadzamy nowe rozwiązania 
prospołeczne, pierwszą z nich to zapewnie-
nie bezpłatnych porad prawnych kancelarii 
adwokackiej dla wszystkich mieszkańców 
gminy. W zakresie rozwiązań prospołecz-
nych podjęliśmy działania w sprawie za-
pewnienia opieki przedszkolnej wszystkim 
dzieciom z terenu gminy, w tym celu przy-
stąpiliśmy do budowy nowego gminnego 
przedszkola. W zakresie inwestycji, kaden-
cję rozpoczynamy od bardzo mocnego ak-
centu, przeznaczając na inwestycje ponad 
4 miliony złotych. Mam nadzieję, że główny 
cel tej kadencji – wybudowanie gminnych 
dróg asfaltowych spełni oczekiwania miesz-
kańców naszej gminy. Na inwestycje wydat-
kujemy ponad 20% naszego budżetu. 

Wybory już się zakończyły. Zakończy-
ła się także kampania wyborcza, która 
w ostatnich dniach zaowocowała w list 
otwarty, w moim odczuciu pełen nienawi-
ści i niedorzecznych pomówień, także pod 
adresem mojej osoby. Wszyscy wiemy, że 
kampania wyborcza rządzi się swoimi pra-
wami. Należy mieć jednak na uwadze, że co 
innego obiecywać przysłowiowe gruszki na 
wierzbie, a co innego dążyć do zniesławie-
nia innego człowieka, te dwie kwestie należy 
odróżnić i postawić pomiędzy nimi stanow-
czo grubą kreskę. Dążenie do zniesławienia 
drugiego człowieka, tylko po to aby same-
mu wygrać wybory nie powinno spotykać 
się ze społeczną aprobatą i powszechnym 
przyzwoleniem. Nigdy bym się nie spodzie-
wał, że w naszej gminie, w której przez 
ostatnie lata wykonaliśmy taką olbrzymią 
pracę w zakresie inwestycyjnego rozwoju, 
czego chyba nikt nie jest w stanie zanego-
wać, że jeden ze startujących komitetów 
wyborczych Aktywny Samorząd, którego 
pełnomocnikiem był pan Paweł Jędraszek, 
posunie się w ostatniej chwili, przed samym 
niemalże głosowaniem, do poparcia listu 
otwartego podpisanego przez nauczyciela, 
którego celem w mojej ocenie mogło być 
tylko i wyłącznie naruszenie dobrego imie-
nia wójta. Mógłbym nie reagować, ale jeżeli 
takie działania podejmuje nauczyciel, uczą-
cy nasze dzieci, to sprawy nie można zapo-
mnieć po wygranych wyborach. Czy wybory 
wygrywa się za każdą cenę? Jaki przykład 
taki nauczyciel daje naszej młodzieży? Dla-
tego, aby dowieść sprawiedliwości przeciw-
ko autorowi listu skierowałem sprawę do 
Sądu Karnego. Konsekwencją były przepro-
siny w Sądzie, a także obowiązek publikacji 
przeprosin na łamach naszego gminnego 
pisma. Szanowni Mieszkańcy, zapraszam na 
trzecią stronę biuletynu, wnioski wyciągnij-
cie Państwo sami…

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

Kiedy w całym kraju rozpoczyna się 
dopiero dyskusja, a Sejm RP rozpatruje 
projekt bezpłatnych porad prawnych, któ-
re w przyszłości mają objąć przede wszyst-
kim osoby po 75 roku życia, kombatantów, 
weteranów, osoby którym w roku poprze-
dzającym zostało przyznane świadczenia 
z pomocy społecznej oraz osoby posiada-
jące Kartę Dużej Rodziny, w naszej gminie 
już od 1 stycznia 2015 roku wprowadzili-
śmy bezpłatne porady prawne kancelarii 
adwokackiej dla wszystkich mieszkańców 
gminy.

Bezpłatne porady prawne polegają 
na poinformowaniu osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym, przy-
sługujących jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiązkach oraz na 
wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczą-

cego jej problemu prawnego. Porady do-
tyczą postępowania prawnego na etapie 
przedsądowym.

Porady udzielane są przez panią ad-
wokat Karolinę Jurendt w każdy czwar-
tek w godzinach 10–12 w Urzędzie Gmi-
ny w Ciepielowie (II piętro – pok. nr 16). 
W związku z bardzo dużym zainteresowa-
niem, w sprawie bezpłatnych porad prosi-
my o kontakt telefoniczny z sekretariatem 
Urzędu Gminy (483 788 080) w każdą śro-
dę (poprzedzającą dyżur pani adwokat).

Bezpłatne porady prawne udzielane 
są tylko i wyłącznie mieszkańcom gminy 
Ciepielów, a z uwagi na chęć korzystania 
z porad przez mieszkańców innych gmin, 
prosimy przedstawiać pani adwokat infor-
mację o zameldowaniu na trenie gminy 
Ciepielów.

BEZP ATNE PORADY PRAWNE
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Stanisław Wajs niniejszym przeprasza
pokrzywdzonego Artura Szewczyka Wójta Gminy Ciepielów
za treści dotyczące jego osoby zawarte w liście otwartym

z dnia 3 listopada 2014 roku
skierowanym do mieszkańców gminy Ciepielów

Stanisław Wajs
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Podczas sesji Rady Gminy odbyła się 
uroczystość podziękowania dla najdłużej 
sprawujących służbę sołtysów w gminie 
Ciepielów.

Podziękowanie złożono między inny-
mi: Eugeniuszowi Wietrzyńskiemu soł-
tysowi Bąkowej, który pełnił tę funkcję 
nieprzerwanie przez 44 lata, Henrykowi 
Szczodremu sołtysowi wsi Kunegundów 
– Czarnolas, pełniącemu funkcję sołtysa 
przez lat 24 oraz Andrzejowi Ryło z Dą-
browy, który pełnił funkcję sołtysa przez 
lat 20. W podziękowaniu Panowie Soł-

PODZI KOWANIE DLA SO TYSÓW

Dobiegły końca prace związane ze 
zmianą miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Ciepielów, 
oraz zmianą studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego. Zmiany dotyczą wybranych części 
planu zagospodarowani przestrzennego 
gminy (nie dokonujemy bowiem zmiany 
całego planu) i dotyczą wniosków złożo-
nych przez mieszkańców gminy z prośbą 
o dokonanie zmiany w planie zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ciepielów 
– uchwalonego w dniu 29 kwietnia 2004 
roku, w związku z ich decyzją o budowie 
na terenie gminy Ciepielów domu miesz-
kalnego, lub zalesienia posiadanych nie-
których nieruchomości. Obejmują wybra-
ne fragmenty w miejscowościach: Drezno, 
Świesielice, Wólka Dąbrowska, Łaziska, 
Czerwona, Marianki, Wielgie, Ciepielów, 
Stary Ciepielów, Ranachów B. Zaintereso-

ZMIANY W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

wani wnioskodawcy mogą już ubiegać się 
o stosowne pozwolenia na budowę lub 
też dokonywać zalesień gruntów.

W związku ze złożeniem przez miesz-
kańców gminy kolejnych wniosków o do-
konanie zmiany w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy, 
Rada Gminy na wniosek wójta wprowa-
dziła na ostatniej sesji środki finansowe 
niezbędne do przeprowadzenia nowej 
procedury związanej ze zmianą planu. 
Zmianami objęte zostaną wszystkie wnio-

ski złożone przez zainteresowanych do 
dnia 15 kwietnia bieżącego roku. Łącz-
nie zmianami objętych zostanie 45 dzia-
łek, które mieszkańcy chcą wykorzystać 
w przyszłości na cele związane z budową 
mieszkań, zalesienia gruntów, czy urucho-
mienia nowej działalności gospodarczej. 
Wszelkich informacji w sprawie zmiany 
Planu udziela Kierownik Referatu Rolni-
ctwa, Gosp. Komunalnej i Przestrzennej 
Andrzej Hyc, tel. 483 788 047, e-mail: 
rolnctow@ciepielow.pl

tysi zostali odznaczeni przez 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Waldemara Czaplę i Wice-
przewodniczącego Witolda 
Chojaka odznaką zasłużony dla 
gminy Ciepielów. Wójt Gminy 
w imieniu własnym, Rady Gmi-
ny i mieszkańców złożył Soł-
tysom podziękowanie „Wójt 
i Rada Gminy w Ciepielowie 
dziękują Panom Sołtysom za 
służbę publiczną, którą pełnili-
ście jako Sołtysi Gminy Ciepielów.

Dziękujemy Panom za sumienne wy-
konywanie swoich obowiązków, 
za troskę wyrażającą się w podej-
mowaniu i skutecznym inicjowaniu 
działań oraz za dbałość o to, aby 
postulaty mieszkańców znalazły 
swoje odzwierciedlenie w budże-
cie gminy. Wyrażając najwyższe 
uznanie za dziesięciolecia pracy na 
rzecz społeczności lokalnej, życzy-
my Panom długich lat przeżytych 
w zdrowiu i zadowoleniu”. W po-
dziękowaniu sołtysi otrzymali rów-
nież pamiątkowe statuetki, książki 
oraz tabliczkę sołtysa.
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W dniach 15–27 lutego 2015 r. na tere-
nie Gminy Ciepielów odbywały się zebrania 
wiejskie, podczas których dokonywano wy-
borów Sołtysów i Rad Sołeckich. We wszyst-
kich zebraniach udział wziął Wójt Gminy wraz 
z pracownikami Referatu Prawno-Organiza-
cyjnego, Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy 
w Ciepielowie. Wyboru władz sołectwa doko-
nano we wszystkich 28 sołectwach na terenie 
gminy. W 16 wsiach na następną kadencję 
wybrano osoby, pełniące już tę funkcję przez 
ostatnie 4 lata. W 12 wsiach dokonano zmian 
na stanowisku Sołtysa. Kobiety będą pełnić 
tę funkcję w 13 miejscowościach. Spotkania 
sołeckie cieszyły się bardzo dużym zaintere-
sowaniem, w Ciepielowie w wyborach udział 
wzięło 149 mieszkańców, w Wielgiem aż 136 
osób. Podczas zebrań mieszkańcy zgłaszali 
postulaty o realizację zadań przez Urząd Gmi-
ny. Wszystkie sołectwa zostały wyposażone 
w nowy rodzaj tablicy sołeckiej, wg jednolite-
go wzoru dla całej gminy. 

Sołtysi i Rada Sołecka z terenu Gminy Cie-
pielów:
1. Antoniów, Czerwona – Zbigniew Chmie-

lewski – Katarzyna Pawlak, Adam Firlej, 
Sylwia Gołębiowska.

2. Anusin – Artur Gajos – Jarosław Wrzo-
chal, Andrzej Sumigowski, Zbigniew Ku-
bit.

3. Bąkowa – Zofia Gozdur – Jan Hernik, Eu-
geniusz Wietrzyński, Ewa Nizińska.

4. Bielany – Jan Kaczmarski – Waldemar 

Jeszcze przed wakacjami na placu domu 
Ludowego w Wielgiem zamontowana będzie 
siłownia na świeżym powietrzu. Inwestycja 
finansowana w całości ze środków unijnych 
w ramach działania „Wdrażanie projektów 
współpracy – Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013”, powstanie dzię-
ki naszej przynależności do Stowarzyszeniu 
„Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu, Urządze-

NOWI SO TYSI I RADY SO ECKIE
Kominek, Iwona Wnukowska, Agnieszka 
Marzec, Aneta Wasek.

5. Borowiec – Agnieszka Trzonek – Marek 
Lewandowski, Jacek Sobkiewicz, Ewelina 
Lewandowska.

6. Ciepielów – Tomasz Rusin – Henryk Dy-
gas, Zbigniew Ostrach, Joanna Baryłkie-
wicz, Marcin Kręgiel.

7. Ciepielów Kolonia – Agnieszka Nowak 
– Krystyna Sulima, Stanisława Wielichow-
ska, Małgorzata Kapciak.

8. Stary Ciepielów – Piotr Grzeszczyk – Syl-
wester Sulima, Małgorzata Wojciechow-
ska, Krzysztof Sosnowski.

9. Chotyze – Zofia Chamela – Sławomir Kor-
nak, Krzysztof Bartos.

10. Dąbrowa – Danuta Hamela – Krystyna 
Chamela, Andrzej Korczak, Zofia Łojek, 
Witold Lasek.

11. Drezno – Zdzisław Michalec – Damian 
Wudarczyk, Tomasz Szwaja, Radosław 
Groń. 

12. Gardzienice Kolonia – Michał Miller – Jan 
Bańcerowski, Wojciech Rzepkowski, Łu-
kasz Wieczorek.

13. Stare Gardzienice – Artur Pietrzyk – Jo-
lanta Kosiór, Maria Rusin. 

14. Kałków – Janusz Matysiak – Tomasz Mę-
żyk, Marian Sulima, Bogdan Tuszyński, 
Dariusz Sulima. 

15. Kawęczyn – Katarzyna Pawlak – Mirosław 
Fałek, Mieczysław Mężyk. 

16. Kochanów, Sajdy – Henryk Senderowski 
– Beata Bidzińska, Marian Moskwa. 

17. Kunegundów – Paweł Nachyła – Renata 
Wajs, Andrzej Markowski. 

18. Łaziska – Renata Szczodra – Michał Na-
chyła, Zbigniew Niedziela. 

19. Marianki – Janusz Antonik – Jan Kościel-
niak, Renata Pakos. 

20. Pasieki – Teresa Pawelczyk – Emilia Wa-
lerczyk, Marzena Brodala. 

21. Pcin – Barbara Kubas – Grzegorz Rzep-
kowski, Aneta Sałbut. 

22. Podgórze – Sławomir Kupidura – Emilia 
Walerczyk, Marzena Brodala. 

23. Podolany – Teresa Borek – Julian Gro-
chowski, Wacław Bartosz. 

24. Ranachów B – Dorota Bdzikot – Edward 
Zaborski, Cezary Woźniak. 

25. Rekówka – Monika Hamerska – Sławomir 
Siwiec, Piotr Wdowiak. 

26. Świesielice – Jadwiga Dudek – Ewa Dy-
dak, Agata Sajnóg, Zdzisław Szczepanow-
ski, Beata Piwońska. 

27. Wielgie – Tomasz Nowotnik – Jan Gołą-
bek, Wiesław Stępień, Sylwia Wólczyń-
ska, Iwona Standowicz. 

28. Wólka Dąbrowska – Rafał Szewczyk – 
Anna Lasek, Renata Grzejszczyk.

Spotkanie Wójta Gminy z nowo wybranymi Sołtysami Gminy Ciepielów w sprawie informacji dotyczącej podatków i opłat lokalnych

SI OWNIA W WIELGIEM

nia będą bezobsługowe, całkowicie bezpiecz-
ne i odporne na warunki atmosferyczne. To 

już druga tego typu po Ciepielowie inwestycja 
prozdrowotna na terenie naszej gminy.
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Karta oraz jej duplikat są przyznawa-
ne i wydawane bezpłatnie – na wniosek 
członka rodziny wielodzietnej. Wniosek 
o przyznanie Karty lub wydanie jej duplika-
tu może złożyć w imieniu członków rodziny 
wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej 
posiadający pełną zdolność do czynności 
prawnych, który oświadczy, że jest umo-
cowany do złożenia wniosku o przyznanie 
Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania 
Karty lub jej duplikatu w imieniu członków 
rodziny wielodzietnej wskazanych we wnio-
sku. Wnioski składa się w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Ciepielowie.

Lista partnerów oferujących zniżki dla 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest dostęp-
na na stronie www.rodzina.gov.pl.

6

Uprzejmie przypominamy, iż Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie 
realizuje rządowy program dla rodzin wielo-
dzietnych, tzw. Karta Dużej Rodziny. Przed-
miotowa Karta uprawnia do korzystania ze 
zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, 
kulturalnych, rekreacyjnych i transporto-
wych na terenie całego kraju. Karta przysłu-
guje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, 
niezależnie od dochodu i jest wydawana 
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg 
zasad określonych w ustawie z dnia 5 grud-
nia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1863). 

Prawo do posiadania Karty przysługu-
je członkowi rodziny wielodzietnej, przez 
którą rozumie się rodzinę, w której rodzic 
(rodzice) lub małżonek rodzica mają na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 
1) w wieku do ukończenia 18 roku 
życia, 2) w wieku do ukończenia 
25 roku życia – w przypadku gdy 
dziecko uczy się w: a) szkole – do 
dnia 30 września następującego po 
końcu roku szkolnego, b) szkole wyż-
szej – do końca roku akademickiego, 
w którym jest planowane ukończe-
nie nauki w danej placówce zgodnie 
z oświadczeniem, 3) bez ograniczeń 
wiekowych – w przypadku dzie-
ci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności.

Mariusz Borek ur. 16 lutego 1981 roku, 
mieszkaniec Podolan.

Magister inżynier, absolwent Politechni-
ki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Prawa w Kielcach. Z Urzędem Gminy w Cie-
pielowie związany jest od 2006 roku, a od 
pięciu lat piastuje stanowisko Kierownika 
Referatu Prawno-Organizacyjnego, Rozwoju 
i Inwestycji.

Do jego najważniejszych obowiązków 
należy min.: modernizacja i utrzymania dróg 
gminnych, mostów i przepustów; organizo-
wanie i przeprowadzanie przetargów inwe-
stycyjnych, nadzór i koordynacja przebiegu 
inwestycji oraz rozliczanie inwestycji; prowa-
dzenie spraw z zakresu środków pomocowych 
dla gmin, w tym zakresie: składanie wniosków 
do funduszy pomocowych, przeprowadzanie 
przetargów, nadzór nad realizacją i rozlicza-
niem inwestycji z udziałem środków pomoco-
wych.

W wyniku ostatnich wyborów samorzą-
dowych wybraliśmy członków nowej Rady 
Gminy w Ciepielowie. Inauguracyjna sesja, 
na której radni przed objęciem mandatu 
złożyli wymagane ślubowanie odbyła się 
w dniu 1 grudnia.

W wyniku przeprowadzonych podczas 
sesji wyborów, nowym Przewodniczącym 
Rady Gminy został radny Waldemar Czapla, 

KARTA DU EJ RODZINY

na zastępcę Przewodniczącego wybrano Wi-
tolda Chojaka. Radę Gminy tworzą: Witold 
Chojak (Stary Ciepielów ), Kazimierz Choroś 
(Łaziska), Łukasz Lis (Marianki), Jadwiga Du-
dek (Świesielice), Waldemar Czapla (Wiel-
gie), Krzysztof Zaborski (Pcin), Roman Mor-
dak (Ciepielów Kolonia), Jarosław Wrzochal 
(Anusin), Janusz Matysiak (Kałków), Robert 
Mordak (Ciepielów), Henryk Ostrowski 

ZAST PCA WÓJTA

NOWA RADA GMINY
(Podgórze), Ewa Nizińska (Bąkowa), Ludwik 
Kolenda (Ciepielów), Irena Lenart (Wielgie), 
Karol Zięba (Chotyze). Radni stosownie do 
zapisów ustawy o samorządzie gminnym 
oraz Statucie Gminy, powołali komisje rady 
gminy. Komisja Rewizyjna w składzie: Hen-
ryk Ostrowski – przewodniczący, Ewa Niziń-
ska – członek, Kazimierz Choroś – członek. 
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Go-

spodarczego w składzie: Irena Lenart 
– przewodniczący, Janusz Matysiak – 
członek, Krzysztof Zaborski – członek, 
Jadwiga Dudek – członek, Roman 
Mordak – członek. Komisja Kultury, 
Oświaty i Spraw Społecznych w skła-
dzie: Krzysztof Zaborski – przewodni-
czący, Henryk Ostrowski – członek, 
Łukasz Lis – członek, Ludwik Kolenda 
– członek, Robert Mordak – członek. 
Komisja doraźna do spraw wprowa-
dzenia na terenie gminy Ciepielów 
funduszu sołeckiego w składzie: Ja-
nusz Matysiak – przewodniczący, 
Jarosław Wrzochal – członek, Ludwik 
Kolenda – członek. Komisja doraźna 
do opracowania Statutu i Regula-
minu Rady Gminy Ciepielów w skła-
dzie: Ewa Nizińska – przewodniczący, 
Irena Lenart – członek, Karol Zięba 
– członek.
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Zakończyła się budowa chodnika z miej-
scami postojowymi wzdłuż bloku nr 3 przy 
ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie. 
Chodnik połączył ciąg pieszy przy ulicy Batalio-
nów Chłopskich z chodnikiem na ul. Słonecz-
nej. W ramach inwestycji wykonano miejsca 
postojowe, przejście dla pieszych, ustawiono 
znaki oraz uregulowano organizację ruchu, 
o co wnioskowali mieszkańcy podczas zebra-
nia sołeckiego. Zakres prac obejmował: roboty 
rozbiórkowe, ustawienie krawężników i obrze-
ży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
z podbudową, wykonanie miejsc postojowych 
z podbudową, roboty ziemne, roboty wykoń-
czeniowe: ustawienie znaków drogowych, ma-
lowanie znaków na jezdni, wykonanie traw-
ników, regulacja wysokościowa studzienek 

POSTULATY Z ZEBRA
SO ECKIC

Podczas wyborów Sołtysów i Rad So-
łeckich, mieszkańcy zgłosili wójtowi po-
trzeby realizacji zadań na terenie wsi. 
Zgłaszano najróżniejsze potrzeby łącznie 
z inwestycyjnymi. Poniżej prezentujemy 
wszystkie postulaty zgłoszone przez miesz-
kańców. Część z nich zgodnie z obietnicą 
wójta będzie zrealizowana w zależności 
od możliwości finansowych jeszcze w tym 
roku, kolejne zadania zostaną uwzględnio-
ne w następnych latach obecnej kadencji. 
Na zebraniach wiejskich po 15 listopada br. 
wójt złoży sprawozdanie z realizacji zadań 
w poszczególnych sołectwach. 

Anusin: przebudowa drogi przez wieś 
Anusin, dobudowa nowej lampy przy sta-
rej szkole, rowy przy drodze, przepusty, 
znak ograniczenie prędkości przy drodze 
krajowej przy zjeździe na Anusin, naprawa 
przystanków, oczyszczenie skrzyżowania 
przy drodze krajowej, opracowanie projek-
tu placu zabaw dla dzieci, boisko – Zespołu 
Sportowo Rekreacyjnego, budowa przydo-
mowych oczyszczalni, piach na utwardze-
nie drogi polnej.

Drezno: dokończenie drogi przez Dre-
zno, naprawa uszkodzonej lampy, za wą-
skie przejście do przystanku przy drodze 
krajowej, zakup przystanku przy drodze 
krajowej.

Dąbrowa: budowa drogi Dąbrowa pod 
lasem (wykonanie przepustów), kierunko-
wskaz na Dąbrowę pod Lasem, dodatkowe 
lampy przy domu nr 22, 17, 8, oznakowa-
nie zakrętu przy zjeździe na Dąbrowę pod 
Lasem, rów przy drodze w Dąbrowie, prze-
pust przez drogę, załatanie dziur w asfalcie 
przez wieś, obniżenie poboczy przy drodze 
przez wieś, równiarka na drogę pomiędzy 
Dąbrowa pod lasem do Anusina, budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pasieki: dokończenie budowy drogi 
Pasieki – Bąkowa, dobudowa oświetlenia 
ulicznego i wymiana uszkodzonych żaró-
wek, utwardzenie drogi kruszywem.

NOWY C ODNIK JU  GOTOWY

kanalizacyjnych, opracowanie dokumentacji 
wykonawczej. W przyszłym roku po wybudo-
waniu oświetlenia parkowego wokół bloków 
(obecnie wykonywany jest projekt techniczny 
oświetlenia) wybudowane zostaną pozostałe 
chodniki wraz z miejscami parkingowymi na 
całej ul. Batalionów Chłopskich.

Już po raz jedenasty w Zespole Placówek 
Oświatowych w Ciepielowie odbył się Gmin-
ny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. 
Honorowy Patronat sprawował wójt gminy, 
który był jednocześnie fundatorem nagród. 
Organizator konkursu to Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Ciepielowie.

Koordynatorami eliminacji ortograficz-
nych były: w kategorii klas I–III pani Małgo-
rzata Rusinowska – wicedyrektor; w kategorii 
klas IV–VI pani Agnieszka Stępień – nauczy-
cielka języka polskiego. Eliminacje gminne 
przeprowadzono w gmachu Publicznego 
Gimnazjum w Ciepielowie.

Do udziału w XI Gminnym Konkursie Orto-
graficznym przystąpiło 66 mistrzów i wicemi-
strzów ortografii z następujących placówek: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, 
Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie, Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Bąkowej.

Celem konkursu było doskonalenie umie-
jętności ortograficznych, budzenie wrażliwo-
ści na poprawność pisowni oraz integracja 
uczniów. Przystępują do niego laureaci elimi-
nacji szkolnych konkursów, dlatego poziom 
umiejętności jego uczestników jest wysoki. 
Zważając na to, iż w konkursie uczestniczą 
szkolni mistrzowie i wicemistrzowie ortografii, 
aby wyłonić najlepszych, spośród najlepszych, 
zadania musiały sprawiać uczestnikom znacz-
ną trudność. Zestawy zadań konkursowych 
opracowane zostały przez panie: Małgorzatę 
Rusinowską, Agnieszkę Stępień, Ewę Sulimę, 
Agnieszkę Pietruszkę, Martę Balcerowską, Ja-
dwigę Brodę i Danutę Wiktorowską.

MISTRZ ORTOGRA II
W tym wyjątkowym dniu uczniowie 

w strojach galowych prezentowali się nie-
zwykle dostojnie i elegancko, panowała pod-
niosła atmosfera. Kiedy już wszyscy zajęli 
wyznaczone miejsca, pani dyrektor dokonała 
otwarcia i uczestnicy otrzymali zestawy kon-
kursowe, następnie rozpoczęli zmagania or-
tograficzne. Mimo bardzo skomplikowanych 
tekstów, naszpikowanych trudnymi wyraza-
mi i wyrażeniami, uczniowie zaprezentowa-
li wysoki poziom.  W wyznaczonym czasie, 
45 minut, zakończyli pracę nad testami.

Po ortograficznym wysiłku był słodki 
poczęstunek. Kulminacyjnym punktem dnia 
było ogłoszenie wyników. Na twarzach dzieci 
widać było napięcie i podekscytowanie.

Wójt wraz z panią dyrektor Rusinow-
ską nagradzał zwycięzców, składał gratula-
cje i wręczał dyplomy oraz pięknie wyda-
ne książki. Wszystkie dzieci biorące udział 
w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i upominki – książki. Podsumowując kon-
kursu pan wójt, podkreślił, że pomimo, iż już 
po raz jedenasty odbywa się Gminny Kon-
kurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii, wciąż 
wzbudza duże zainteresowanie i wywołuje 
wiele emocji zarówno wśród uczniów, jak 
i nauczycieli.

Wójt Gminy zaprosił do kolejnych edycji 
Gminnego Konkursu Ortograficznego, gdyż 
w ten sposób rozwijamy zainteresowania 
i uzdolnienia naszych uczniów, a także pro-
mujemy estetykę słowa pisanego, która po-
winna być wizytówką każdego wykształco-
nego człowieka.
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POSTULATY Z ZEBRA
SO ECKIC

Łaziska: budowa drogi na Zamoście, 
drogi na Zapłocie, drogi do Leszczyn wraz 
z przebudową przepustu (mostek na Ko-
sówce), poprawa stanu dachu na budynku 
po szkole w Łaziskach, budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, dobudowa lam-
py na skręcie w stronę Bąkowej.

Antoniów – Czerwona: budowa drogi 
w Czerwonej w kierunku Podgórza, instala-
cja przystanku na końcu Antoniowa, napra-
wa oświetlenia wokół kościoła i w kierunku 
cmentarza, utwardzenie poboczy z kru-
szywa przy drodze do cmentarza, budowa 
przydomowych oczyszczalni, usprawnienie 
dojazdu do sklepu.

Pogórze: budowa drogi Podgórze – Ku-
negundów, budowa drogi od p. Jamki do 
Czerwonej, drogowskaz na Podgórze, zna-
ki informacyjne z nr posesji, utwardzenie 
dróg kruszywem.

Bielany: budowa boiska wielofunkcyj-
nego, koszenie poboczy, utwardzenie drogi 
kruszywem na Budkach, znaki informacyj-
ne na początku i na końcu Bielan, budowa 
drogi na Budkach Bielańskich, budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Bąkowa: przedłużenie drogi Bąkowa 
pod lasem – Pasieki, budowa drogi koło 
p. Pająków, termomodernizacja budynku 
szkoły podstawowej, zagospodarowanie 
i poprawa zewnętrznego wizerunku pla-
cu i remizy OSP w Bąkowej, kruszywo na 
drogi, znaki informacyjne, podcięcie krza-
ków przy drogach, budowa przydomowych 
oczyszczalni, instalacje solarne, dokończe-
nie budowy drogi wokół stawu.

Podolany: budowa drogi przez Podola-
ny, utwardzenie drogi do Leszczyn, 3 prze-
pusty na drogę, wystąpienie z pismem do 
PZD w Lipsku o budowę drogi powiatowej, 
znaki informacyjne z numerami posesji, 
ustawienie znaku Podolany przy drodze 
powiatowej.

Kunegundów – Czarnolas: budowa 
drogi Kunegundów – Podgórze, poprawa 
stanu drogi Kunegundów – Pasieki, popra-
wa stanu drogi Kunegundów – Rochalina.

Gardzienice Stare: dobudowa oświet-
lenia Gardzienice Kresy, budowa drogi Gar-
dzienice, Kresy, przepusty 2 szt. na łąkach, 
przebudowa za wąskiego mostu w Gardzie-
nicach, ustawienie przystanku koło sołtysa, 
nowy drogowskaz.

Gardzienice Kolonia: budowa drogi 
stanowiącej połącznie Gardzienice Kolo-
nii z Kałkowem, budowa drogi od p. Bań-
cerowskiego w stronę Kałków Ogrody, 
dobudowa lampy przy posesji słup nr 8, 
przebudowa garaży w Gardzienicach Kol 
na świetlice wiejską, utwardzenie drogi do 
p. Rzepkowskich – opracowanie projektu 
placu zabaw dla dzieci, boisko – Zespołu 
Sportowo Rekreacyjnego, usuniecie drzew 
przy drodze gminnej przy wyjeździe na 
drogę powiatową, instalacja dodatkowego 
drogowskazu.

Budżet gminy, w głównych założeniach 
określonych na dzień 15 listopada 2014 
roku, uchwalony został 31 grudnia ubiegłe-
go roku. Dzięki decyzjom podjętym przez 
wójta gminy na przełomie 2013 i 2014 roku, 
dodatkowo na konto gminy wpłynęło ponad 
1,3 miliona złotych nowych środków, które 
postanowiono w całości przeznaczyć na re-
alizację inwestycji.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców gmi-
ny, wyrażonymi w postulatach złożonych 
podczas zebrań sprawozdawczo–wybor-
czych w sołectwach, środki przeznaczono 
na budowę nowych dróg gminnych.

Po zmianach w budżecie gminy na in-
westycje przeznaczamy ponad 4 miliony 
złotych. Największe wydatki przeznaczamy 
na budowę dróg, których wykonamy po-
nad 12 kilometrów. między innymi wybu-
dujemy drogi w: Świesielicach „Morgach” 
(1500 mb.), Dąbrowie pod lasem (1150 mb.), 
Podolanach (1400 mb.), Pcinie Kolonii 
(870 mb.), Czerwonej „Olszyny” (550 mb.), 
Kunegundów–Podgórze (880 mb), Kawę-
czynie „Dolnym” (1520 mb.), Pasieki–Bąko-
wa (500 mb), Gardzienice Kolonia–Kałków 
(850 mb.), Pcinie „Kołchozach” (850 mb.), 
Rekówka-Kawęczyn (720 mb.), Bąkowej 
(420 mb.), Borowcu (1110 mb.).

Na potrzeby pozyskania dofinansowa-
nia unijnego wykonujemy dokumentację 
budowy ciągu drogi przez Wólkę Dąbrow-
ską i Anusin (5500 mb.). Dodatkowo w ra-
mach zadań drogowych realizujemy pierw-
szy etap budowy chodników i parkingu przy 
ul. Batalionów Chłopskich w Ciepielowie 
oraz przebudowujemy plac przed remizą 
OSP w Bąkowej.

W zakresie edukacji i sportu: finansujemy 
dokumentację techniczną, a następnie przy-
stępujemy do budowy przedszkola z przezna-
czeniem dla wszystkich najmłodszych dzieci 
w gminie. Przygotowujemy dokumentację 
termomodernizacji budynku i zagospodaro-
wania terenu szkoły podstawowej w Ciepie-
lowie. Dla wszystkich uczniów klas 6 szkół 
podstawowych w Bąkowej i Ciepielowie 
zakupimy tablety i tablice multimedialne. 

PONAD 4 MILIONY NA INWESTYCJE

Opracowujemy dokumentację kompleksu 
sportowo–rekreacyjnego w Ciepielowie.

W zakresie infrastruktury technicznej: 
zakończyliśmy realizację 160 przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz finansujemy po-
nad 200 nowych projektów przydomowych 
oczyszczalni (przygotowujemy wniosek na 
ponad 3 miliony złotych na wsparcie unijne 
budowy nowych przydomowych oczyszczalni 
ścieków). Opracowujemy projekt termomo-
dernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ciepie-
lowie. Rozszerzamy istniejącą sieć oświetlenia 
ulicznego w miejscowościach: Świesielice, 
Ranachów, Gardzienice Kolonia, Rekówka, 
Dąbrowa, Kałków, Bąkowa, Kawęczyn, Anusin, 
Łaziska, Wólka Dąbrowska. Na ul. Słonecznej 
i Batalionów Chłopskich w Ciepielowie wyko-
nujemy projekt oświetlenia parkowego.

W Wielgiem na placu domu ludowego 
zamontowana zostanie siłownia zewnętrzna, 
w parku w Ciepielowie zamontujemy nowe 
urządzenie wielofunkcyjne dla zabawy dzieci.

Dodatkowo przeznaczamy środki na 
dofinasowanie zadania powiatowego tj. 
dokończenie przebudowy drogi powiatowej 
Ciepielów – Świesielice.

Budowa drogi Dąbrowa pod lasem,
poniżej droga już gotowa

Droga Dąbrowa pod lasem przed budową.
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POSTULATY Z ZEBRA
SO ECKIC

Kochanów – Sajdy: budowa drogi Sajdy 
– Marianki, naprawienie drogi kruszywem, 
naprawa przepustów udrożnienie rowów.

Pcin: budowa drogi Pcin Kolonia etap II, 
budowa drogi Pcin Kołchozy etap II, budowa 
drogi od szkoły w kierunku Iłżanki do ostatnie-
go zabudowania, budowa drogi koło sołtysa, 
utwardzenie pozostałych dróg kruszywem, 
znaki informacyjny z numerami posesji, na-
prawa i dobudowa lampa, przepust na drogę 
powiatową, znak ograniczenie prędkości, ure-
gulowanie drogi na pograniczu Pcin – Rana-
chów, przebudowa drogi powiatowej, budo-
wa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ranachów „B”: udrożnienie i budowa 
rowów przy drogach – przepusty, znaki in-
formacyjny z numerami posesji, budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków, wy-
kopanie rowu koło olszyn.

Stary Ciepielów: budowa drogi asfal-
towej w miejscu drogi z płyt betonowych, 
budowa przydomowych oczyszczalni ście-
ków, instalacja progów zwalniających, wy-
stąpienie z pismem do właścicieli wykupu 
tytoniu o usunięcie drzew.

Ciepielów Kolonia: udrożnienie rowów, 
ustawianie znaku droga bez przejazdu, do-
datkowe znaki informacyjne, podcięcie ga-
łęzi i krzaków przy drogach, budowa przy-
domowych oczyszczalni zagospodarowanie 
świetlicy wiejskiej, boisko przy świetlicy 
wiejskiej, instalacje solarne.

Kawęczyn: budowa drogi asfaltowej 
przez Kawęczyn „Górny”, budowa drogi 
przez Kawęczyn „Dolny”, utwardzenie dro-
gi kruszywem, przedłużenie trasy autobusu 
szkolnego przez Kawęczyn, zmiana tablic 
kierunkowskazowych.

Rekówka: dokończenie drogi Rekówka 
– Kawęczyn, przedłużenie drogi przy pose-
sji P. Rożek, dobudowa drogi Rekówka „wą-
wóz”, budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków, dobudowa lampy przy domu nr 6 
oraz w wąwozie.

Wólka Dąbrowska: budowa drogi do 
Anusina, dobudowa oświetlenia uliczne-
go, nowe przepusty, znak na drodze 10 t, 
udrożnienie rowów, zaorany pas drogowy 
w stronę Anusina, usuniecie krzaków przy 
drodze, korekta usytuowania przepustu od 
strony Anusina.

Chotyze: poprawa stanu drogi do lasu, 
przepust przy działce P. Maziarz, P. Siwiec, 
usunięcie kamienie przy działce P. Rolnik, 
budowa przydomowych oczyszczalni ście-
ków, zakup nowego przystanku lub wymia-
na pokrycia dachowego przystanku.

Kałków: budowa drogi stanowiącej po-
łącznie Gardzienic Kolonii z Kałkowem, usu-
nięcie pniaków przy drodze Podgoździak, 
dobudowa oświetlenia ulicznego wraz 
z montażem lamp na słupach 8/1, 9, 14, 
16, 26, kruszywo na drogę Kałków Kresy, 
budowa drogi asfaltowej Kałków Poddąbro-
wa, budowa drogi Kałków Ogrody, budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Marcin Bielecki ur. 5 listopada 1981 roku, 
mieszkaniec Ciepielowa. Magister inżynier, ab-
solwent Politechniki Radomskiej.

Z Urzędem Gminy w Ciepielowie zwią-
zany od 2005 roku. Do jego najważniejszych 
obowiązków należy min. organizowanie pracy 
Urzędu Gminy, zapewnienie zgodności wyda-
wanych decyzji i działania Urzędu z obowiązu-
jącymi przepisami, zapewnienie skutecznego 
sposobu publikacji prawa miejscowego oraz 
wszelkich informacji o charakterze publicznym 
na terenie gminy, nadzór nad redakcją biulety-
nu informacyjnego „Nasza Gmina”, prowadze-
nie całokształtu sprawa związanych z informa-
tyzacją gminy, pełnienie funkcji administratora 
systemu informatycznego. Nadzorowanie i re-
alizacja zadań związanych z wyborami, współ-
praca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakre-
sie zatrudniania bezrobotnych, prowadzenie 

Jeszcze przed wakacjami w części rekreacji 
dziecięcej parku w Ciepielowie zamontowany 
zostanie nowy zestawy rekreacyjny trzywieżo-
wy Spartan 3, służący dzieciom do zabaw po-
prawiających sprawność fizyczną, zręczność, 
koncentrację w licznym gronie rówieśników. 
Zestaw będzie przeznaczony do zabawy dla 
dzieci między 3 a 15 rokiem życia. Jednorazo-

Jak Państwo zauważyli nasz biuletyn 
zmienił się nie do poznania. Nowe koloro-
we szaty, rozkład tekstów, to efekt zmian 
jakie postanowiliśmy wprowadzić od bie-
żącego wydania biuletynu. 

Na stronie internetowej gminy za-
mieściliśmy ogłoszenie o wspólnym re-
dagowaniu przez mieszkańców naszego 
samorządowego informatora, chcemy 

aby był pismem wszystkich mieszkańców. 
W tej sprawie prosimy o kontakt z Sekre-
tarzem Gminy Marcinem Bieleckim, który 
stoi na czele zespołu redakcyjnego.

Prosimy także o wszelkie sugestie, co 
do materiałów zamieszczanych na łamach 
biuletynu. Materiały można przesyłać 
drogą elektroniczną na adres: biuleytn@
ciepielow.pl

NOWA KADENCJA – NOWY IULETYN

SEKRETARZ GMINY

całokształtu spraw z zakresu upowszechniania 
kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki 
i rekreacji na terenie gminy, obsługa monito-
ringu wizyjnego, prowadzenie spraw z zakresu 
biuletynu informacji publicznej, utrzymywanie 
i aktualizacja strony internetowej Gminy.

SPARTAN 3 W CIEPIELOWSKIM PARKU
wo może z niego korzystać od 10 do 25 użyt-
kowników. Konstrukcję zestawów wykonano 
z rur ocynkowanych, dachy, kalenice i wypeł-
nienia z tworzywa HDPE, podesty z blachy per-
forowanej, siatki z lin stalowo-polipropyleno-
wych, ślizgi z blachy nierdzewnej.

Zakup w całości sfinansowany został z te-
gorocznego budżetu gminy.
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(łączny koszt prac budowlanych wraz nadzo-
rem technicznym to kwota 227 000,00 zł), Dą-
browa pod lasem o długości 1150 mb. (łączny 
koszt prac budowlanych wraz nadzorem tech-
nicznym to kwota 177 000,00 zł), Pcin Kolonia 
etap II o długości 870 mb. (łączny koszt prac 
budowlanych wraz nadzorem technicznym 
to kwota 135 000,00 zł), Czerwona „Olszyny” 
o długości 550 mb. (łączny koszt prac budow-
lanych wraz nadzorem technicznym to kwota 
85 000,00 zł) oraz przez wieś Podolany o dłu-
gości 1400 mb. (łączny koszt prac budowla-

nych wraz nadzorem technicznym to kwota 
215 000,00 zł). Zgodnie z rozstrzygniętym 
przetargiem nieograniczonym wykonawcą 
wszystkich dróg jest firma Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych ze Zwolenia.

POSTULATY Z ZEBRA
SO ECKIC

Świesielice: budowa nowych dróg asfal-
towych: Świesielice „Morgi”, Celiny, Nowi-
ny, Stara wieś, Ławki, Kamyki, kruszywo na 
bieżące poprawę stanu dróg, oznakowanie 
drogi Świesielice Ławki 10 t i ograniczenie 
prędkości, znak na Świesielice Kałkowy od 
drogi Krajowej, znak kierunkowy Świesieli-
ce nr 7, budowa przydomowych oczyszczal-
ni ścieków, znaki z oznaczeniem posesji, 
dokończenie przebudowy drogi powiato-
wej Ciepielów – Świesielice.

Ciepielów: Uregulowanie wód opa-
dowych zalegających w centrum Ciepielo-
wa, budowa chodników na ul. Batalionów 
Chłopskich, poprawa wyglądu budynków 
stanowiących własność gminy, dofinanso-
wanie budowy solarów, utylizacja eternitu, 
brak publicznego WC w Ciepielowie, budo-
wa chodnika przy drodze krajowej w stronę 
Iłżanki, opuszczone posesje – pielęgnacja 
– pisma do właścicieli, pielęgnacja placu 
przy boisku, oznakowanie dróg gminnych 
w stronę Gardzienic, włączenie Malczew-
skiego do drogi krajowej, poprawa chodnika 
na Sandomierskiej, uregulowanie własno-
ści działek w Ciepielowie, próg zwalniający 
ma Papuzińskiego, wycinka drzew na Ba-
talionów Chłopskich, pielęgnacja – korze-
nie uszkadzają asfalt, progi zwalniające na 
Batalionów Chłopskich 2 szt., organizacja 
ruchu na Batalionów Chłopskich, powięk-
szenie projektu sali gimnastycznej, zakup 
działki pod budowę sali gimnastycznej, pro-
gi zwalniające na Partyzantów – 2 szt., wy-
konanie projektu zespołu boisk sportowych 
na „Stodółkach”, poprawa stanu oświetle-
nia ulicznego, dobudowa nowych urządzeń 
na placu zabaw w parku w Ciepielowie.

Wielgie: zagospodarowanie budynku 
po szkole podstawowej w Wielgiem- na 
przedszkole gminne, budowa drogi od 
średniej wsi do drogi powiatowej, budo-
wa drogi do p. Szarpaka, budowa drogi 
do p. Sulimy, rów przy drodze Wielgie Za-
płocie koło P. Sulimy, budowa chodnik od 
centrum do domu ludowego, dobudowa 
oświetlenia ulicznego, niwelacja zawyżo-
nych pobocza przy drodze powiatowej, po-
głębienie rowów przy drodze powiatowej, 
przebudowa drogi powiatowej Wielgie 
– Ciepielów, oznakowanie drogi w stronę 
Łazisk, dłuższe godziny otwarcia domu lu-
dowego do godz. 20 w piątki, remont si-
łowni w domu ludowym.

Marianki: budowa drogi Marianki 
– Sajdy, poprawa stanu drogi asfaltowej 
przez Marianki, budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków naprawa oświetlenia 
ulicznego.

Borowiec: budowa drogi Borowiec do 
p. Tomaszewskich, dobudowa oświetlenia 
ulicznego Borowiec Mucha, znak kierun-
kowskazowi, budowa drogi na Borowiec 
Mucha, wycinka gałęzi przy drodze na 
Borowiec, poprawa drogi kruszywem do 
p. Szczodrych.

Budowę pierwszych pięciu dróg, które od 
początku 2015 roku uwzględnione były w bu-
dżecie gminy już realizujemy. Zgodnie z nowy-
mi wytycznymi wójta gminy w zakresie realiza-
cji gminnych inwestycji, zanim przystąpiliśmy 
do opracowani projektów i ogłoszenia prze-
targów nieograniczonych, przeprowadziliśmy 
konsultacje społeczne ze wszystkimi miesz-
kańcami zamieszkującymi bezpośrednio przy 
drogach objętych inwestycjami. Uwzględnia-
jąc wnioski mieszkańców, dotyczące zwłaszcza 
potrzeby zaprojektowania dodatkowych prze-

pustów pod drogą, mogliśmy tak zaprojekto-
wać drogi aby lepiej służyły one w codziennym 
użytkowaniu.

Po rozstrzygnięciu przetargów nieograni-
czonych prace objęły między innymi budowę 
dróg w: Świesielice Morgi” o długości 1500 mb. 

To już trzecie urodziny 1302 WDH „Bordo-
we Płomienie” im. płk. Władysława Owczarka 
„Bula”. W tym roku postanowiliśmy je uczcić 
w większym gronie. Na nasze święto zapro-
siliśmy zaprzyjaźnione drużyny, czyli 3 Dru-
żynę Harcerską „Orange Blue” oraz 112 Śro-
dowiskową Starszoharcerską i Wędrowniczą 
Drużynę „Bastion”. Wszyscy spotkaliśmy się 
w PSP Bąkowa gdzie rozpoczęliśmy kominek 
na którym wspominaliśmy najciekawsze chwi-

PI  DRÓG JU  W BUDOWIE

Nowa droga przez Dąbrowę pod lasem

Nowa droga Świesielice „Morgi”

Nowa droga w Pcinie

le w drużynie. Podczas spotkania odbyło się 
przyrzeczenie druhny Natalki, która była bar-
dzo zaskoczona. Niespodzianką dla naszej dru-
żyny oraz gości był tort przygotowany przez Pa-
nią Dyrektor Annę Kozieł. Wieczorną atrakcją 
było oglądanie filmów. Kolejną niespodzianką 
był krótki bieg przygotowany przez druhów ze 
112 ŚSHiW. Dziękujemy wszystkim, którzy byli 
z nami osobiście ale i tym którzy towarzyszyli 
nam duchem!

TO JU  TRZY LATA
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Głównym oświatowym zadaniem inwesty-
cyjnym jest budowa nowego przedszkola z prze-
znaczeniem dla wszystkich dzieci. Temat budo-
wy przedszkola, a zwłaszcza poprawy warunków 
wychowania przedszkolnego był poruszany od 
dawna. Wraz z nową kadencją, władze gminy 
postanowiły podjąć się realizacji tego zadania, 
spełniając tym samym oczekiwania rodziców 
z terenu całej gminy. W tym celu podpisano 
umowę na wykonanie prac projektowych. Obec-
nie po złożeniu wszystkich wymaganych doku-

PROJEKT NOWEGO PRZEDSZKOLA JU  GOTOWY

mentów, oczekujemy na uzyskanie pozwolenia 
na prace budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia 
Urząd Gminy w drodze przetargu nieograniczo-
nego wyłoni wykonawcę prac. Projektowane 
prace budowlane dotyczą istniejącego budynku 
po szkole w Wielgiem i obejmują gruntową prze-
budowę i remont. Przewiduje się prace związa-
ne z wydzieleniem dodatkowej klatki schodowej 
we wschodniej części działki, która skomuni-
kuje wszystkie poziomy budynku, przebudowę 
schodów zewnętrznych głównych, przebudowę 

segmentu żywieniowego, wykonanie nowych 
kanałów wentylacyjnych. Zaprojektowano prze-
budowę wszystkich sanitariatów, dodatkowo 
wydzielono sanitariaty dla dzieci młodszych (dla 
dzieci przedszkolnych przewidziano sanitariaty 
dostępne bezpośrednio z sali zabaw).

Przewidziano wymianę wszystkich posa-
dzek, remont wszystkich tynków oraz malowa-
nie pomieszczeń a także wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych 
nadziemia i podziemia. Przewidziano kom-

pleksowy remont dachu. 
W piwnicach przewidzia-
no wydzielony magazyn 
oleju, kotłownie z kotłem 
na olej opałowy, wymia-
nę w obiekcie instalacji 
grzewczej, elektrycznej, 
wodno-kanalizacyjnej. Na 
zewnątrz obiektu prze-
widziano przebudowę 
schodów zewnętrznych, 
placu przed budynkiem, 
wydzielenie miejsc posto-
jowych dla samochodów 
osobowych, wydzielenie 
placu zabaw dla dzieci. 
Teren objęty opracowa-
niem zostanie ogrodzony, 
ogrodzeniem ażurowym, 
panelowym. Na terenach 
zielonych przewidziano 
nowe nasadzenia oraz 
uporządkowanie zieleni 
istniejącej. 
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Podczas spotkania informacyjnego z mar-
szałkiem województwa Leszkiem Ruszczy-
kiem w sprawie opracowania i wdrożenia re-
gionalnej sieci dróg rowerowych „Puszczyk”, 
wójt Artur Szewczyk uzgodnił przebieg szlaku 
rowerowego „Szlak świętego Jakuba” przez 
naszą gminę. Ciepielów będzie częścią szlaku 
przebiegającego przez miasta Lublin – Radom 
– Piotrków – Wrocław, w województwie ma-
zowieckiem szlak będzie przebiegał przez Ja-
nowiec – Ciepielów – Odechów – Skaryszew 
– Radom – Jarosławice – Wieniawa – Skrzynno 
– Skrzyńsko – Przysucha – Białaczów – Paradyż 
– Sulejów.

Koncepcja pt .„Model organizowania tras 
rowerowych „Puszczyk” w oparciu o rozpo-
znanie wartości przyrodniczych, kulturowych 
i historycznych na przykładzie regionu radom-
skiego” zakłada opracowanie i wdrożenie sieci 

I znowu się udało! Kiedy składaliśmy 
wniosek aplikacyjny w ramach projektu „M@
zowszanie”, szanse na jego realizację w naszej 
gminie były bardzo małe. Ale jak się nie próbu-
je, to się nie ma. Więc spróbowaliśmy, w 2012 
roku wójt Artur Szewczyk wraz z obecnym 
Sekretarzem Gminy p. Marcinem Bieleckim 
przygotowali wniosek i dzisiaj mamy wspa-
niałe osiągnięcie. W drugim półroczu 2015 
roku w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Ciepielowie przy ul. Kochanowskiego 4 zo-
stanie otwarte Lokalne Centrum Kompetencji 
w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa 
Informacyjnego „M@zowszanie”. Projekt za-
kłada utworzenie na terenie województwa  
Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informa-
cyjnego, która będzie służyć mieszkańcom na-

40 tysięcy złotych z budżetu gminy prze-
znaczono w tym roku na zajęcia sportowe piłki 
nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Ciepielów. Zajęcia prowadzone są przez reak-
tywowany klub sportowy „Video Ciepielów”. 
30 tysięcy to środki przekazane w wyniku 
rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert 
ogłoszonego przez wójt gminy na realizację za-
dania publicznego w zakresie kultury fizycznej 
i sportu na 2015 rok – „Piłka nożna – organi-
zacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych 
międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Ciepielów”. Dzięki tej dotacji sfinanso-
wane zostaną między innymi zakupy sprzętu 
sportowego, opłaty sędziowskie, przejazdy na 
mecze, praca trenerów, ubezpieczenie, opieka 
medyczna. Dodatkowo 10 tysięcy zarezerwo-
wano na utrzymanie stadionu.

TRASY ROWEROWE PUSZCZYK

tras rowerowych na terenie podregionu ra-
domskiego. Zaplanowano, że projekt zostanie 
zrealizowany na terenie podregionu radom-
skiego, na który składa się obszar 9 powiatów. 
Projekt będzie realizowany w formie partner-
stwa pomiędzy jednostkami samorządu tery-
torialnego, a innymi podmiotami administracji 
publicznej. Trasy rowerowe „Puszczyk” będą 
nowoczesną siecią dróg rowerowych, która 
umożliwi turyście bezpieczne przemieszcza-
nie się oraz poznanie walorów turystycznych 

mijanych po drodze miejscowości. Projekt ma 
promować funkcjonujące walory turystyczne, 
jak również zachęcać do tworzenia nowych 
produktów na bazie dziedzictwa historyczne-
go i kulturowego regionu. Będzie to pierwsza 
próba podjęcia przez społeczność lokalną pod 
kierunkiem władz samorządowych, zintegro-
wanych działań w turystyce i promocji, dzięki 
którym możliwe będzie opracowanie i wdro-
żenie marki turystycznej podregionu radom-
skiego.

40 TYSI CY NA PI K  NO N

LOKALNE CENTRUM KOMPETENCJI
szego regionu, jako interaktywne i stacjonarne 
miejsce dostępu do e-usług, w tym edukacji 
oraz stanowić będzie źródło informacji kultu-
ralnej i gospodarczej. Powstałe ośrodki będą 
wspierać społeczność lokalną w rozwijaniu 
kompetencji związanych z technologiami ICT, 
zapewnią dostęp do tych technologii oraz 
edukację związaną z ich wykorzystaniem. 
Funkcją utworzonych ośrodków będzie wspie-
ranie lokalnych inicjatyw na rzecz e-integracji 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu. W ramach projektu podejmowane będą 
działania, zgodne z kierunkami wskazanymi 
w „Strategii e-Rozwoju Województwa”, pole-
gające na: udzielaniu profesjonalnej pomocy 
osobom zainteresowanym dostępem do tre-
ści i usług Internetu, zapewnieniu dostępu do 

komputera i Internetu, wprowadzenie nowo-
czesnych sposobów doradztwa, promowanie 
i wdrażanie idei społeczeństwa informacyj-
nego na wsi i w małych miastach, ułatwianiu 
dostępu do informacji lokalnych jak również 
usprawnienie przepływu informacji i wiedzy 
na obszarze Mazowsza. LCK zostanie kom-
pleksowo wyposażone m.in. w: 5 kompute-
rów stacjonarnych, laptop, serwer NAS, urzą-
dzenie sieciowe, urządzenie wielofunkcyjne, 
aparat fotograficzny, projektor multimedialny, 
oprogramowanie, łącze internetowe, komplet 
mebli biurowych. Wartość wyposażenia to 
50 000 złotych. Przy realizacji projektu gmina 
nie wnosi wkładu finansowego, zapewnia lo-
kal i administratora do obsługi sprzętu kom-
puterowego.
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i zwalnianie nauczycieli i pracowników obsłu-
gi placówek oświatowych) możemy utrzymać 
poziom wydatków oświatowych na dzisiej-
szym poziomie.

Jeżeli jednak, zgodzimy się na tworzenie 
małych klas, na zapewnienie nauczycielom 
pełnych etatów (pomimo braku godzin dy-
daktycznych) bardzo szybko zaobserwujemy 
wzrost wydatków na oświatę, co niewątpliwie 
odbije się na gminnych inwestycjach. 

Na terenie naszej gmin uczy się obecnie 
658 dzieci, w tym: PSP Bąkowa (7 klas – 85 ucz-
niów), PSP Ciepielów (16 klas – 361 uczniów), 
Publiczne Gimnazjum (7 klas – 187 uczniów), 
Przedszkole Samorządowe (25 dzieci). Licz-
ba zatrudnionych nauczycieli w placówkach 
oświatowych to łącznie 63,03 etatu, w tym na-
uczyciele kontraktowi: 4,55 etatu, nauczyciele 
mianowani: 14,71 etatu, nauczyciele dyplo-
mowani: 43,77 etatu. Wynagrodzenie nauczy-
cieli uzależnione jest od stopnia posiadanego 
awansu zawodowego, średniomiesięczne wy-
nagrodzenie nauczycieli w naszej gminie to: 
nauczyciel kontraktowy: 2 717,59 zł brutto, 
nauczyciel mianowany: 3 913,22 zł brutto, na-
uczyciel dyplomowany: 5 000,37 zł brutto.

wodowego nauczycieli oraz liczby pracowni-
ków obsługi.

Na 2015 rok nasza gmina otrzymała sub-
wencję oświatową w kwocie: 4 997 511,00 zł 
(prawie pięć milionów złotych). Koszty funk-
cjonowania oświaty, a więc wydatki z budżetu 
gminy przeznaczone w tym roku na oświatę 
to kwota: 7 074 244,20 zł (a więc ponad 7 mi-
lionów złotych). Wydatki na oświatę stano-
wią 38,59% całego budżetu gminy Ciepielów. 
Z powyższego zestawienia wynika, że do gmin-
nej oświaty musimy dołożyć ponad 2 miliony 
złotych. Czy to dużo? Z pewnością tak, chociaż 
nie da się przeliczyć nauczania dzieci na budo-
wę dróg, czy realizację innych zadań. Można 
się tylko zastanowić, co by było gdyby nasza 
gmina mogła te dwa miliony spożytkować na 
zadania inwestycyjne, chociażby na poprawę 
stanu infrastruktury sportowej jakże potrzeb-
nej oświacie! Z drugiej strony należałoby za-
stanowić się nad pytaniem, co by było gdyby 
nie zlikwidowano wcześniej malutkich szkół 
w Pcinie, Łaziskach czy Wielgiem? Likwidacje 
te zawsze spotykały się z ostrym sprzeciwem! 
Ale, gdyby nie podjęto tych jakże niepopular-
nych decyzji w sprawie likwidacji placówek 
dzisiaj do oświaty dokładalibyśmy nie dwa ale 
co najmniej pięć milionów (tak jak w innych 
gminach), a o inwestycjach w drogi, oczysz-
czalnie moglibyśmy tylko pomarzyć!

Ale czy możemy do oświaty dokładać 
mniej. Oczywiście! Zależy to, od sposobu i ja-
kości zarządzania placówkami oświatowymi, 
zwłaszcza od dostosowania liczby nauczycieli 
do ciągle zmniejszającej się liczby uczniów.

Jeżeli mądrze będziemy zarządzać oświa-
tą, zwłaszcza polityka kadrową prowadzoną 
przez dyrektorów (bo zgodnie z przepisami, 
tylko dyrektorzy mają wpływ na zatrudnianie 

W budżecie każdego samorządu najwięk-
szym, ale i najważniejszym wydatkiem jest 
funkcjonowania gminnej oświaty. Generalnie 
rzecz biorąc, oświata w Polsce finansowa-
na jest w całości z budżetu państwa, w ra-
mach przekazywanej każdemu samorządowi 
subwencji oświatowej, uzależnionej przede 
wszystkim od liczby uczących się dzieci. Środ-
ków powinno starczyć na wszystkie wydatki 
związane z działalnością szkół. Powinno, ale 
nie ma chyba w Polsce samorządu, któremu 
środki przekazywane z subwencji wystarczyły-
by na pokrycie wszystkich wydatków związa-
nych z gminną oświatą.

Od czego więc zależy, czy środków wystar-
czy, czy też do oświaty samorząd musi dokła-
dać kosztem budowy dróg, oświetlenia czy 
innych nie mniej ważnych dla mieszkańców 
zadań. Wydatkowane na oświatę środki zale-
żą przede wszystkim: po pierwsze, od liczby 
szkół na terenie gminy, im mniej placówek tym 
mniejsze koszty (utrzymanie szkoły, wyposaże-
nie, remonty budynków itp.). Po drugie, od 
wielkości placówki (im więcej dzieci w szkole, 
tym większe środki na jej funkcjonowanie). 
Po trzecie, od liczby dzieci w poszczególnych 
klasach i liczby klas (co przekłada się na liczbę 
realizowanych godzin zajęć dydaktycznych), 
czyli im mniej klas tym taniej, im więcej ucz-
niów w klasie tym taniej. Po czwarte od liczby 
nauczycieli i stopnia posiadanego awansu za-

STRA ACY
NA JASNEJ GÓRZE
Kolejny raz nasi strażacy wzięli udział 

w ogólnopolskiej pielgrzymce strażaków na 
Jasną Górę. W wyjeździe sfinansowanym przez 
wójta gminy wzięło udział 55 osób ze wszyst-
kich jednostek OSP gminy Ciepielów.

ILE KOSZTUJE NAS O WIATA?

Wydatki na oświate w 2015 roku
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W ramach projektu „Nauka drogą do 
szczęścia” realizowanego w PSP w Bąkowej, 
dzięki staraniom poczynionym przez pana 
wójta w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania 
Projektów Unijnych zakresie wykorzystania 
dodatkowych środków, udało się zorganizo-
wać niezaplanowany wcześniej 5-dniowy wy-
jazd dla wszystkich uczniów kl. IV–VI na „Zie-
loną Szkołę”. Uczniowie nie ponoszą żadnych 
kosztów. Wyjazd jest finansowany ze środków 
Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie to jest roz-
szerzeniem oferty edukacyjnej zaplanowanej 
pierwotnie i realizowanej przez cały rok szkol-
ny a mianowicie: zajęcia wyrównawcze, zajęcia 
z uczniem zdolnym, spotkania z pedagogiem, 
psychologiem, warsztaty z przedsiębiorczości, 
wyjazdy edukacyjne do szkół i zakładów pracy, 
wycieczki. Dzięki wyjazdowi na zieloną szkołę 
uczniowie będą mieli możliwość konfrontacji 
wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych 
w praktyce, w bardzo intensywny sposób. 
Dzieci będą się wdrażać do pracy grupowej 
wzbogacą wiedzę na temat różnorodności 
kulturowej naszego kraju. Wyjazd edukacyj-

Na sali gimnastycznej ciepielowskiego 
gimnazjum odbył się niezwykły pokaz siły, 
mądrości i życiowego optymizmu. Wido-
wisko zatytułowane „Możliwości ludzkie-
go organizmu” przedstawił Jurij Ziniewicz, 
z pochodzenia Białorusin, kaskader, mistrz 
ninjitsu, sportowiec szkoły Karate – Do Black 
Combat, posiadający siedem rekordów 
wpisanych do Księgi Rekordów Guinness’a. 
Człowiek niezwykły, filozof życia twierdzący, 
że siłę i wytrzymałość daje mu połączenie 
sił natury, kosmosu i Boga. Swoje umiejęt-
ności ćwiczy od 5 roku życia. W przedsta-
wieniu uczniowie ze wszystkich szkół naszej 
gminy mogli zobaczyć m.in. chodzenie po 

BRAMA BIESZCZAD DLA UCZNIÓW Z B KOWEJ
ny na „Zieloną Szkołę” odbędzie się w dniach 
18–22 maja dla 34 uczniów. Będzie to wyjazd 
do Młodzieżowego Ośrodka Turystycznego 
„Brama Bieszczad” w Olchowej. Przypomnij-
my, że wartość pozyskanego dofinansowania 
całego projektu w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki to kwota 197 284,00 zł. 
Dzięki tym środkom szkołę już wyposażono 
w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydak-
tyczne na kwotę prawie 50 tysięcy złotych 
(w tym tablice multimedialne, tablety, laptop 
z projektorem multimedialnym). Zrealizowano 
bezpłatne wycieczki dla uczniów, między inny-
mi: do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
do ZOO w Warszawie, do ogrodu botanicz-
nego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej, do Zespo-
łu Szkół ponadgimnazjalnych w Lipsku, w Cie-
pielowie uczniowie zwiedzali firmę ROL-MOT. 
Zrealizowano dodatkowe zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów z przyrody, języka 
angielskiego, łącznie realizowanych jest ponad 
500 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno–
wyrównawczych.

MO LIWO CI LUDZKIEGO ORGANIZMU
potłuczonym szkle z inną osobą na rękach, 
wchodzenie po „schodach” – ostrych kata-
nach położonych na sztorc na podest, wy-
ginanie grubego pręta, którego nie mogło 
wyprostować sześć osób, leżenie na ostrych 
gwoździach itp. Mistrz Jurij poprzez promo-
cję zdrowego trybu życia uczył zebranych, 
że do pełni sukcesu i na szczyt ludzkich 
możliwości wchodzić należy sukcesywnie, 
poprzez pracę, bez wszelkiego rodzaju uży-
wek, w zgodzie z samym sobą i swoimi ma-
rzeniami. Mistrz Jurij uświadomił nam, że 
człowiek jest w stanie osiągnąć wiele, dzięki 
własnej pracy i wytrwałości. Myślą prze-
wodnią widowiska było hasło „Człowiek. To 
brzmi dumnie”. Prezentacji poszczególnych 
numerów towarzyszył odpowiedni komen-
tarz p. Stryjskiego, autora programu, który 
miał zachęcić uczniów do uprawiania spo-
ru oraz prowadzenia zdrowego stylu życia, 
uczyć szacunku do przyrody i otoczenia, dla 
słabszych i młodszych. Czy program spełnił 
swoje zadanie? Czas pokaże. Jedno można 
powiedzieć na pewno: był to efektowny 
pokaz możliwości ludzkiego umysłu. Mu-
simy jednak pamiętać o tym, przed czym 
przestrzegał nas p. Stryjski: „Nie próbujcie 
naśladować mistrza, gdyż jego umiejętności 
panowania nad własnym ciałem to efekt 

wieloletnich treningów. A pokaz jest po to, 
aby udowodnić, do czego jest zdolny orga-
nizm człowieka w całkowitej zgodzie z na-
turą”. Widowisko, decyzją wójta jako nie-
zwykle pouczające oraz zachęcające dzieci 
i młodzież do prowadzenia zdrowego stylu 
życia, w całości sfinansował Urząd Gminy.
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MAKOWIEC JAPO SKI 

Składniki: 250 g masła, 450 g cukru pudru, 300 g zmielonego maku, 
9 jajek, 600 g startych jabłek, 9 łyżek kaszy manny, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, szklanka siekanych orzechów włoskich (może być bez), 
100 g rodzynek (może być bez). Można dodać tylko orzechy lub tylko 
rodzynki według uznania 

Wykonanie: Masło ucieramy z cukrem na puszystą masę. Kolejno 
dodajemy po jednym żółtku i dalej ucieramy. Gdy składniki się połączą 
wkładamy do masy starte jabłka. Mieszamy. Ubijamy białka na sztywną 
pianę. Przekładamy i wraz pozostałymi składnikami delikatnie miesza-
my z ciastem. Prostokątną formę 30x23 cm wyściełamy papierem do 
pieczenia. Wykładamy ciasto do formy i wygładzamy wierzch. Wsta-
wiamy do nagrzanego 
piekarnika. Piecze-
my około 50 minut 
w temperaturze 180 
stopni. Posypujemy 
cukrem pudrem lub 
polewamy polewą 
czekoladową według 
uznania. Smacznego. 

PYSZNO CI Z NASZEJ GMINY

CIASTO LE NY MEC
Składniki: 450 g. szpinaku mrożonego rozdrobnionego, 

1 i 1/3 szklanki cukru, 3 jaja, 1 i 1/3 szklanki oleju, 2 szklanki mąki krup-
czatki, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 300 ml śmietany kremówki 30%, 
2 śmietan-Fix lub 2 łyżeczki żelatyny rozrobione w niewielkiej ilości 
wody, cukier waniliowy, owoc granatu.

Wykonanie: Miksujemy jaja z cukrem, wlewamy powoli olej, dalej 
mieszamy. Wsypujemy mąkę z proszkiem do pieczenia. Po połączeniu 
całej masy dodajemy szpinak, rozmrażamy i odsączamy z wody, mie-
szamy łyżką do połączenia. Ciasto wlewamy do formy wyłożonej pa-
pierem do pieczenia, pieczemy przez ok 1 godz. w temp. 180 stopni. 
Po wystudzeniu odcinamy wierzch ciasta i rozdrabniamy na talerzyku. 
Ubijamy śmietanę razem z cukrem waniliowym i odrobiną cukru pudru 
i śmietan fix lub ubi-
jamy śmietanę razem 
z cukrem waniliowym 
i odrobiną cukru pu-
dru na koniec dodaje-
my żelatynę. Na ciasto 
wykładamy śmietanę 
,wyrównujemy i posy-
pujemy okruchami po-
zostałego ciasta lekko 
uklepujemy i posypu-
jemy owocem grana-
tu. Smacznego.

Od bieżącego biuletynu rozpoczynamy cykl porad kulinarnych. Będziemy publikować w miarę możliwości własne, ale przede wszystkim spraw-
dzone przepisy. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko gospodynie naszej gminy, mile widziane będą także przepisy nadesłane od 
męskiej części naszych czytelników. Przepisy wraz ze zdjęciami prosimy przesyłać na adres: biuletyn@ciepielow.pl. A dzisiaj chcielibyśmy zapropo-
nować Państwu wykonanie dwóch prostych ale jakże smacznych ciast.

Trzej żonaci mężczyźni spotkali się w koś-
ciele. Jeden mówi: - Wiecie co? gdy moja żona 
była w ciąży czytała książkę “Jaś i Małgosia” 
i mamy dwoje dzieci. Mówi drugi:- A gdy moja 
żona była w ciąży czytała “Trzech muszkiete-
rów” i mamy troje dzieci. Ostatni zerwał się do 
drzwi a jeden spytał:- A gdzie Ty tak pędzisz? 
- Lecę do domu bo moja żona czyta “101 Dal-
matyńczyków.

Kowalski spotyka przyjaciela. - Czy dosta-
łeś mój list? - Ten, w którym przypominasz mi 
żebym Ci oddał 300 zł? - Właśnie ten! - Nie, 
jeszcze nie dostałem.

Przyleciało dwóch kosmitów na łąkę i pa-
trzą zwierzę w łaty, spoglądają do atlasu: Kro-
wa, pije wodę daje mleko. Wzięli ją nad stru-
mień, jeden wsadził jej łeb do wody, a drugi 

KTO SI  MIEJE TEN SI  NIE STARZEJE
nadstawia miskę od tyłu. Po chwili wylatuje 
krowi placek wtedy ten z miską mówi: - Pod-
nieś jej łeb wyżej, bo muł z dna bierze. 

Przychodzi kobieta z nadwagą do lekarza, 
a lekarz pyta: - Bierze pani te tabletki na od-
chudzanie? - Tak, biorę. - A ile pani bierze? - 
pyta lekarz. - Ile, ile... Aż się najem! 

Sprzeczka małżeńska. Żona do męża rozka-
zującym tonem: 
- Natychmiast wychodź spod tego stołu! 
- Nie wyjdę!
- Mówię ci wyłaź!
- Nie wyjdę!
- Wyłaź, ty tchórzu!
- Nie wyjdę! Chłop musi mieć swoje zdanie!

Zięć naprawiając elektrykę w domu zwra-
ca się do teściowej: - Mamusia potrzyma przez 
chwilę ten drut.

- Już trzymam. - Czuje mamusia coś? - Nie... 
- Aha. To znaczy, że faza będzie w drugim!
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Od 1 marca br. obowiązują nowe wzory 
dowodów osobistych. Nowy dokument zawie-
ra znacznie mniej informacji niż jego poprzed-
nik. Mimo że obowiązek meldunkowy zniesio-
ny zostanie dopiero w styczniu 2016 roku, już 
z dowodów wydawanych od 1 marca zniknie 
adres zameldowania. Próżno będzie także na 
nim szukać informacji o kolorze oczu, wzroście 
a także podpisu posiadacza dokumentu.

Zmieniły się również fotografie. Zdjęcia, 
wykorzystywane w nowych dowodach będą 
takie same, jak te, obowiązujące obecnie 
w paszportach. Dzięki wprowadzeniu nowego 
Systemu Rejestrów Państwowych pojawiła się 
możliwość wyrobienia dokumentu w najbliż-
szym urzędzie gminy, a nie jak to miało miejsce 

NOWE DOWODY OSOBISTE
dotychczas, tylko i wyłącznie w urzędzie właś-
ciwym dla naszego miejsca zameldowania.

Przypominamy, że nie ma potrzeby wy-
miany dotychczasowych dowodów. Zachowa-
ją one ważność do upływu terminów w nich 
określonych.

Nowe dowody osobiste będą ważne przez 
10 lat. Ich wydanie jest bezpłatne. Wszelkich 
informacji w sprawie wydawania nowych 
dowodów osobistych udziela Urząd Stanu 
Cywilnego w Ciepielowie (II piętro w Urzę-
dzie Gminy w Ciepielowie, pok. nr 23, 24), 
tel. 483 788 046, e-mail: usc@ciepielow.pl

POMOC DLA
UZALE NIONYCH

Od dnia 13 lutego 2015 r., w skład Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych wchodzi Pracownik Poradni Terapii Uza-
leżnień i Współuzależnień w Lipsku Magdalena 
Wyrostek-Stępień – certyfikowany specjalista 
psychoterapii uzależnień. Jej rolą jest motywo-
wanie i ukierunkowanie osób nadużywających 
alkoholu do podjęcia terapii, a także sprawo-
wanie opieki nad osobami, które terapię już 
podjęły. Wszyscy zainteresowani podjęciem 
terapii, mogą zgłaszać się do Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Ciepielowie lub bezpośrednio do Poradni 
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od 
Alkoholu w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2, czynnej 
w dni robocze w godz. od 7:00  do 14:30.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło 
się spotkanie zorganizowane dla mieszkańców 
gminy z Konsultantem Lokalnego Punktu In-
formacyjnego Funduszy Europejskich w Rado-
miu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania 

ZAPYTAJ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Programów Unijnych. W ramach Mobilnego 
Punktu Informacyjnego, konsultant udzielał 
informacji na temat możliwości pozyskiwania 
funduszy europejskich dla mieszkańców gmi-
ny Ciepielów. 

Pięć dróg już budujemy, kolejne osiem 
przetargów na budowę dróg rozstrzygnęliśmy 
w dniu 7 maja 2015 roku.

Według przepisów prawa zamówień pub-
licznych, komisja przetargowa powołana przez 
wójta gminy dokonała wyboru najlepszych 
ofert złożonych w postępowaniu przetargo-
wym.

Nowe drogi dodatkowo w tym roku zbu-
dujemy w następujących miejscowościach: 
Kunegundów–Podgórze o długości 880 mb. 
(łączny koszt prac budowlanych wraz z nad-
zorem technicznym to kwota 137 000,00 zł), 

WSZYSTKIE PRZETARGI DROGOWE
ROZSTRZYGNI TE

Kawęczyn „Dolny” o długości 1520 mb. (łącz-
ny koszt prac budowlanych wraz z nadzorem 
technicznym to kwota 232 000,00 zł), Pasie-
ki–Bąkowa o długości 500 mb. (łączny koszt 
prac budowlanych wraz z nadzorem technicz-
nym to kwota 77 000,00 zł), Gardzienice Kolo-
nia–Kałków i Gardzienice Kolonia do skrętu do 
p. Wicików 850 mb. (łączny koszt prac budow-
lanych wraz z nadzorem technicznym to kwota 
137 000,00 zł), Pcin Kołchozy etap II o długości 
850 mb. (łączny koszt prac budowlanych wraz 
z nadzorem technicznym to kwota 132 000,00 
zł), Rekówka-Kawęczyn o długości 720 mb. 
(łączny koszt prac budowlanych wraz z nad-
zorem technicznym to kwota 111 000,00 zł), 
Bąkowa do p. Kudelskich i Pająków o długości 
420 mb. (łączny koszt prac budowlanych wraz 
z nadzorem technicznym to kwota 64 000,00 
zł), Borowiec o długości 1100 mb. (łączny koszt 
prac budowlanych wraz z nadzorem technicz-
nym to kwota 169 000,00 zł).

Łącznie w tym roku wybudujemy 
12 310 mb. nowych dróg asfaltowych oraz do-
finansujemy 10% budowy drogi powiatowej 
w Świesielicach.

W ostatnich tygodniach na teren naszej 
gminy z przeznaczeniem dla wszystkich potrze-
bujących mieszkańców udało nam się pozyskać 
bezpłatne jabłka. Jabłka te w większości miały 
trafić na rynek rosyjski, ale w związku z em-
bargiem wprowadzonym na handel jabłkami, 
trafiły do naszych domów. Jabłka w większości 
przekazał naszej gminie Polski Komitet Pomo-
cy Społecznej w Ostrowcu.

Koordynacją przekazania jabłek, a było 
ich ponad 120 ton czyli 6000 skrzynek za-

POLSKIE JAB KA TO JEST TO

jął się sekretariat Urzędu Gminy. Jabłka były 
przekazywane poszczególnym sołectwom, 
szkołą i Ochotniczym Strażom Pożarnym. 

Dzięki nawiązanej współpracy przez gminę z 
Polskim Komitetem Pomocy Społecznej (wójt 
w tej sprawie odbył specjalne spotkanie w 
Ostrowcu), w najbliższym czasie najuboższym 
mieszkańcom gminy przekazane zostaną do-
datkowe produkty żywnościowe.

Produkty żywnościowe przekazywane 
będą przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 
za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Ciepielowie.

Tak obecnie wygląda droga Kawęczyn „Dolny”, najdłuższa 
z budowanych  w tym roku dróg gminnych – 1520 mb.
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Już prawie 400 tysięcy złotych wydatkowa-
liśmy na realizację projektu „w nauce sukces”. 
Projekt przeznaczony dla uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Ciepielowie, obejmuje zajęcia 
dydaktyczno – wyrównawcze dla ponad sie-
demdziesięciu uczniów wykazujących proble-
my w nauce matematyki, polskiego, historii, 
biologii, geografii i języka angielskiego. Dla 
najzdolniejszych uczniów zorganizowano za-
jęcia pozalekcyjne rozwijające ich uzdolnienia. 
Zorganizowano wyjazdy edukacyjne do Lubli-
na, Radomia, Warszawy. Utworzono szkolny 
ośrodek kariery. Zakupiono między innymi: 
tablety, tablicę multimedialną, rzutnik laptop 
inne pomoce naukowe. Realizacja projektu 
odbywa się bez jakiegokolwiek wkładu włas-
nego gminy, całość finasowania dzięki złożo-
nemu przez Urząd Gminy wnioskowi pochodzi 
z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

PROJEKT GIMNAZJALNY „W NAUCE SUKCES”

Biuletyn Informacji Publicznej, w skrócie 
BIP, to powszechny i bezpłatny system dostę-
pu do informacji publicznej. 

Każdy urząd zobowiązany jest do jego pro-
wadzenia. Na BIP-ie gminy Ciepielów (http://
bip.ciepielow.pl) znajdują się niezbędne in-
formacje dotyczące bieżącego funkcjonowa-
nia urzędu gminy oraz jej władz. Tutaj znaj-
dziesz aktualne ogłoszenia o przetargach, 
sprzedaży nieruchomości, konkursach i ich 
wynikach oraz ofertach pracy w urzędzie.

Na BIP-ie znajdują się także niezbędne 
druki i wnioski, które można pobrać na swój 
komputer i wypełnić w domu. To tu będziesz 
mógł również zweryfikować pracę rady gminy 
i urzędników m.in. dzięki aktualnie zamiesz-
czanym uchwałom i zarządzeniom, które do-
tyczą np. budżetu gminy i jego realizacji.

Biuletyn Informacji Publicznej to skarb-
nica wiedzy o pracy merytorycznej urzędu, 
warto więc oswoić się z nawigacją w tym sy-
stemie.

BIP – CO TO JEST?

Szydełkowanie – zajęcie naszych babć 
– obecnie wraca do łask i w związku z tym 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie 
odbyły się pierwsze warsztaty szydełkowania. 
W zajęciach wzięły udział osoby zainteresowa-
ne robótkami ręcznymi, a tajniki elementów 
szydełkowania przybliżyła Danuta Boroch. Za 
pomocą włóczki, kordonka i szydełka można 
wyczarować oryginalne ozdoby do domu – fi-
ranki, obrusy, kwiatki, ozdoby świąteczne oraz 
zrealizować swoje własne pomysły. Uczestnicy 
warsztatów poznali podstawowe sploty szydeł-
kowe potrzebne do rozpoczęcia swojej przy-

SZYDE KOWE WARSZTATY W BIBLIOTECE
gody z dzierganiem, takie jak łańcuszek, pół-
słupek, słupek i pikotek. Robótki ręczne uczą 
cierpliwości, dokładności, ale także relaksują 
i sprawiają ogromną radość. Jest to ciekawa 
i kreatywna forma spędzania wolnego czasu, 
a także dobry sposób na społeczną integra-
cję. Panie rozmawiają o swoich pasjach i wy-
mieniają się doświadczeniami. Podczas zajęć 
powstały ozdoby bożonarodzeniowe – gwiaz-
deczki, dzwoneczki, bombki, oraz wielkanocne 
– kurki, baranki, zajączki, koszyczki. Warsztaty 
z szydełkowania odbywają się tradycyjnie w 
każdą środę. Zainteresowani szydełkowaniem 

będą mile widziani i mogą zawsze do nas do-
łączyć.

Tradycyjnie konkurs wiedzy pożarniczej 
odbył się w PSP w Bąkowej. Organizowanie 
turnieju służy popularyzowaniu wśród dzieci 
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpo-
żarowych, zasad postępowania w wypadku 
pożaru, poznawaniu tradycji, historii i organi-
zacji ochrony przeciwpożarowej. 

W tym roku do konkursu przystąpiło 10 
uczniów – dwóch z PSP w Ciepielowie, trzech 

z PG w Ciepielowie oraz pięciu z PSP w Bą-
kowej. Nad przygotowaniem i przebiegiem 
konkursu czuwała dyrektor szkoły w Bąkowej 
Anna Kozieł. Część techniczną konkursu (te-
sty) przygotował kap. Paweł Niewczas z PSP 
w Lipsku.

Patronat nad konkursem wraz z ufundo-
waniem nagród dla każdego uczestnika objął 
Artur Szewczyk wójt gminy.

M ODZIE  ZAPOBIEGA PO AROM



18

Nasza Gmina – nr 64/65

Budżet gminy po dokonanych w ciągu 
pierwszego kwartału zmianach wynosi po stro-
nie dochodów 19 369 271,75 zł. Wydatki, to 
kwota 18 653 801,75 zł. Kolejny już rok wyda-
jemy mniej, niż mamy wpływów budżetowych. 
Informację o nadwyżce budżetowej podajemy 
przede wszystkim tym zainteresowanym, któ-
rzy przy każdej niemal okazji podnoszą larum, 
że nasza gmina jest tak zadłużona, że na nic 
nas nie będzie stać. 

A tu dla tych „wiecznie niezadowolonych” 
niespodzianka, sytuacja wręcz odwrotna, fi-
nanse gminy mają się bardzo dobrze, dlatego 
też możemy pozwolić sobie w tym roku na 
bardzo duże wydatki inwestycyjne. Inwestycje 
przekraczają już 4 miliony złotych, a to wszyst-
ko bez jakiegokolwiek wsparcia inwestycji 
z zewnątrz (środki unijnego wsparcia jeszcze 
nie zostały uruchomione).

Największą część wydatków naszego bu-
dżetu stanowią tradycyjnie wydatki związane 
z gminną oświatą, w tym roku to kwota ponad 
7 milionów złotych. Drugie miejsce stanowią 
wydatki pomocy społecznej (w większości 
są to środki z budżetu państwa na realizację 
określonych w ustawach zadań pomocy spo-
łecznej) i wynoszą 3 277 068,00 zł. Kolejne 
miejsca zajmują wydatki na administrację 

WYDATKI – BUD ET GMINY 2015

(2 283 320,00 zł) i drogi (2 157 400,00 zł). Waż-
nym punktem naszych wydatków jest infra-
struktura wodociągową i sanitacyjna, na którą 
wydamy 1 766 483,75 zł. Na gospodarkę ko-
munalną i ochronę środowiska 569 204,80 zł 
(z czego 237 000,00 zł na oświetlenie ulic, pla-
ców i dróg). Ochrona przeciwpożarowa kosz-

tować będzie: 299 540,00 zł, kultura i ochro-
na dziedzictwa narodowego: 165 000,00 zł, 
a sport: 75 000,00 zł. 

Wszystkie informacje dotyczące budżetu 
gminy, zmian oraz jego realizacji, znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej: ciepielow.
bip.pl

W ubiegłym roku na terenie całej gminy 
ustawiliśmy nowe tablice kierunkowskazowe 
z określeniem nazw poszczególnych miejsco-
wości i numerami posesji. W czasie zebrań 
sołeckich mieszkańcy dodatkowo zgłosili 
prośbę ustawienia dodatkowych tablic, a tak-
że zgłosili potrzebę skorygowania treści tablic 
już istniejących. Prośby i sugestie mieszkań-
ców zostały uwzględnione, a wykonanie no-
wych tablic już zostało zlecone do wykonania. 
W czerwcu tablice zostaną zamontowane.

Nowe tablice będą zainstalowane w na-
stępujących miejscach: Bąkowa „Pod lasem” 
nr od 121 do 154, Bąkowa „Pod lasem” nr 
163, Bąkowa nr od 1 do 9, Bąkowa nr od 48 
do 50, Bąkowa nr od 18 do 23, Świesielice 
„Nowiny” nr od 97 do 110, Świesielice „Mor-
gi” nr od 59 do 80A, Świesielice „Kałkowy” 
nr od 110 do 133, Podolany nr od 2 do 18, 
Podolany nr od 19 do 39, Wólka Dąbrowska 

„Lipka” nr od 6 do 10, Ranachów B nr od 40 
do 42, Ranachów B nr od 1 do 39, Gardzienice 
Kolonia nr od 63 do 66, Gardzienice Kolonia 
nr od 61 do 62, Borowiec nr od 17 do 18, Bo-
rowiec nr od 1 do 10 i 19 do 23, Borowiec nr 
od 13 do 15, Czerwona nr od 1 do 5, Pcin nr 
od 10 do 22a, Pcin nr od 1 do 9, Ciepielów 
Kolonia, Dąbrowa pod lasem.

DODATKOWE TABLICE KIERUNKOWSKAZOWE INICJATYWA
SPO ECZNA

Rada Gminy wraz z wójtem postanowiła 
sfinansować ze swoich środków prywatnych 
(diet radnych i wynagrodzenia) tabliczki na 
posesje we wszystkich miejscowościach na-
szej gminy. Tabliczki wykonane zostaną wg 
już obowiązującego wzoru.

W związku z inicjatywą, która zrodziła 
się podczas posiedzenia Rady Gminy, miesz-
kańcy nie poniosą w tej kwestii żadnych 
kosztów, a jedynie będą musieli zainstalo-
wać tabliczkę na swojej posesji. Na terenie 
całej gminy wprowadzone zostaną estetycz-
ne oznaczenia, które nawiążą wzorem do 
tablic kierunkowskazowych i nowych tablic 
sołeckich. Nowe tabliczki będą gotowe już 
przed wakacjami.

Zakończyliśmy procedurę skła-
dania nowych wniosków o budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Po sprawdzeniu prawidłowości wnio-
sków, których złożono ponad dwieście 
przystępujemy do opracowywania do-
kumentacji technicznej niezbędnej do 
realizacji inwestycji. Bezpośrednio po 
wykonaniu prac projektowych, będzie-
my przygotowywać wniosek o aplika-
cję środków unijnych na kompleksowe 
wykonanie wszystkich projektów. Prze-
widywany koszt realizacji inwestycji to 
około 3 miliony złotych. 

NOWE PROJEKTY OCZYSZCZALNI
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Czy kiedykolwiek zastanawialiście się Pań-
stwo, skąd się biorą w budżecie gminy środki 
na inwestycje? Z jakich środków finansowane 
są wydatki budżetu gminy?

A no właśnie, każdy z nas tylko żąda bu-
dowy dróg, instalacji kolejnych lamp oświet-
lenia ulicznego, nie zastanawiając się nawet 
skąd brać na to wszystko. Skąd brać, gdy ko-
lejny już rok nie podnosi się w naszej gminie 
podatków, co więcej jeszcze się je obniża (25% 
tegoroczna obniżka podatków od środków 
transportowych), ceny za wodę i ścieki są na 
najniższym poziomie w powiecie, a za odpady 
płacimy najmniejszą opłatę w województwie. 
A przecież wszystko drożej. Energia, ubezpie-
czenia, wynagrodzenia, co roku są podwyż-
szane, a większość wydatków gminy, to właś-
nie wydatki bieżące (koszty funkcjonowania 
szkół, administracji, sieci wodociągowej, dróg, 
oświetlenia ulicznego itp.). Te opłaty musimy 
ponosić, czy chcemy, czy nie! Dopiero po za-
pewnieniu środków na wydatki bieżące może-
my myśleć o zabezpieczeniu środków na reali-
zację inwestycji.

Przy byle jakiej okazji podnosimy jako 
mieszkańcy argument, że przecież płacimy 
podatki, więc nam się należy. Ale czy w są-

siednich gminach nie płaci się podatków. Płaci 
się. A inwestycji dużo, dużo mniej. Co można 
zrobić z naszych podatków. Niestety są one 
w skali roku tak małe, że przykładowo za wpły-
wy z podatku rolnego w roku 2015 możemy 
sfinansować jedynie działalność Ochotniczych 
Straży Pożarnych. A co z resztą potrzeb. Jedy-
na możliwość to skuteczne zarządzanie, tym 
co się posiada. Sprawne zarządzanie, skrupu-
latne i przemyślane wydatki bieżące, a przede 
wszystkim ciągła kontrola wydatków. Dodatko-
wo podejmowanie wszelkich możliwych prób 
pozyskania zewnętrznego dofinansowania, 
do czego niezbędne są przede wszystkim do-
świadczenie i wiedza w zakresie finansowania 
działalności samorządu. Jeżeli nie podnosi się 
podatków i nie zaciąga się kredytów (bo tak 
z pewnością najłatwiej), trzeba podejmować 

SK D SI  BIOR  PIENI DZE NA INWESTYCJE?
wszelkie możliwości na zwiększenie środków 
w budżecie gminy.

Od dwóch lat nasz wójt podjął działania 
w zakresie zwrotu do budżetu gminy środków 
finansowych wydatkowanych na inwestycje 
w latach 2010–2013. Ich efekt to dodatkowe 
ponad 1,3 miliona złotych, które w tym roku 
zasiliły ponadplanowo budżet gminy i w całości 
zostały przeznaczone na inwestycje. A to jesz-
cze nie koniec, bo dodatkowe środki jeszcze 
w tym roku zasilą nasz budżet. Powiecie Pań-
stwo od tego przecież jest wójt. I to prawda, ale 
żadna z okolicznych gmin, nie może wykazać 
się tak wspaniałym wynikiem finansowym! Co 
więcej żadna z sąsiednich gmin nie pozyskała 
w ten sposób nawet złotówki. A u nas efektem 
jest ponad 12 kilometrów dróg, które w tym 
roku wybudujemy na terenie całej gminy.

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy 2015

W dniu 6 maja 2015 r. wójt gminy wziął 
udział w spotkaniu samorządowców woje-
wództwa mazowieckiego, podczas którego 
marszałek województwa dokonał inauguracji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 
Pierwsze konkursy na unijne dofinasowanie 
rozpoczną się już we wrześniu.  Do rozdyspo-
nowania według przyjętego harmonogramu 
konkursów w tym roku na całe województwo 
mazowieckie będzie ok. 870 milionów złotych. 
Na spotkaniu dokonano również podsumowa-
nia zakończonego już okresu realizacji zadań 
z udziałem środków unijnych. Każdy z wójtów 
otrzymał przygotowane broszury z informacją 
o zrealizowanych na terenie swojego powiatu 
inwestycjach. W folderze powiatu lipskiego 
zaprezentowano tylko dwie gminy, Ciepielów 
i Lipsko. „Ciepielów nowymi drogami stoi”, 
w folderze zaprezentowano jedyną drogę 
gminną (Ciepielów – Gardzienice) wykonaną 
na terenie powiatu ze środków unijnych.

NOWE UNIJNE ROZDANIE
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