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OD WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkań-
cy Gminy Ciepielów,

wraz z nową kadencją obiecałem zmia-
nę mojego podejścia w zakresie zarządza-
ni i rozwoju naszej gminnej Ojczyzny. Pod 
względem realizowanych inwestycji bez 
wątpienia jesteśmy najszybciej rozwija-
jącą się gminą wiejską w regionie. Nasza 
gmina jest w 100% zwodociągowana, w 
pełni zmodernizowaliśmy sieć oświetlenia 
ulicznego. Mamy zagospodarowane cen-
tra głównych miejscowości wraz z otocze-
niem Kościołów, budujemy przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. W zakresie dróg 
przez pierwsze dwa lata obecnej kadencji 
zbudujemy ponad 47 kilometrów nowych 
dróg. To wszystko sprawia, że można 
zmienić podejście do tematu rozwoju na-
szej gminy.

Przyszedł już czas na podejmowanie 
decyzji w zakresie działań prospołecznych. 
Takimi właśnie działaniami są budowa no-

wego budynku szkolno-przedszklnego w 
Wielgiem, do którego mamy zamiar przy-
jąć wszystkie dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie, tak 
aby nasi młodzi rodzice mieli możliwość 
podjęcia pracy. Placówka, której koszt 
to prawie 2 miliony złotych jest już na 
ukończeniu. Będzie to pierwszy znaczący 
akcent zmian na prospołeczne w naszym 
samorządzie. Przed nami następne jesz-
cze większe wyzwania. Po zakończonych 
pracach projektowych i rozstrzygniętych 
przetargach przystąpiliśmy do realizacji 
obiecanych inwestycji w szkole podsta-
wowej w Ciepielowie (budowa nowej sali 
gimnastycznej, termomodernizacja bu-
dynku szkoły, zagospodarowanie terenu 
wraz z budową trzech boiska ze sztuczną 
nawierzchnią). Wartość podpisanych w 
dniu 12 kwietnia umów, to kwota 3 milio-
ny 350 tysięcy złotych. Naszym celem jest 
zapewnienie dzieciom uczęszczającym do 
szkoły podstawowej jak najlepszych wa-
runków do nauki. Powyższe inwestycje 
prospołeczne to nie wszystko. Wspólnie z 
radnymi podjęliśmy decyzję aby sfinanso-
wać sportowe zajęcia pozalekcyjne. Kon-
tynuujemy bezpłatne porady prawne dla 
wszystkich mieszkańców gminy. 

Dodatkowo podjąłem decyzję o zaprze-
staniu przez wszystkich rodziców wpłat 
na Radę Rodziców, co z pewnością przez 
wielu z Państwa zostało przyjęte z dużą 
aprobatą. Od lat większość rodziców nie 
zgadzała się na te „dobrowolne wpłaty”, 
ale jak to w życiu, nikt nie chciał się zająć 
rozwiązaniem tej kwestii. Postanowiłem, 
zrobiłem i rodzice nie muszą już ponosić 

tych niczym nieuzasadnionych danin na 
szkołę. Od finansowania oświaty jest gmi-
na i tak dopóki ja jestem wójtem ma zo-
stać. Aby jednak nikt nie podnosił larum, 
że dzięki tym wpłatom, można było dofi-
nansować niektórym dzieciom wycieczki 
szkolne, czy też wydatkować pieniądze ze-
brane w ten sposób na nagrody na koniec 
roku szkolnego, po rozmowach z rodzica-
mi i dyrektorami podjąłem decyzję, aby w 
budżecie gminy wyodrębnić środki, które 
pozwolą na realizację dotychczas podej-
mowanych przez Rady Rodziców działań. 
Nagrody na koniec roku szkolnego ufun-
duje gmina w porozumieniu z Radami Ro-
dziców, a wszystkich naszych uczniów już 
od tego roku szkolnego obejmiemy pro-
gramem bezpłatnych wyjazdów na zie-
loną szkołę. Docelowo chcemy zapewnić 
wszystkim uczniom realizującym obowią-
zek szkolny na terenie gminy Ciepielów 
całkowicie bezpłatny wyjazd w ramach 
zielonej szkoły nad Morze Bałtyckie – VI 
klasy szkoły podstawowej i w góry (Kar-
konosze) – III gimnazjum. Zgodzicie się 
Państwo ze mną, że nasze dzieci na to za-
sługują. Mam nadzieje, że objęty przeze 
mnie kierunek rozwoju gminy i nasz skręt 
z typowo inwestycyjnego na realizację ce-
lów prospołecznych spotka się z Państwa 
zadowoleniem i przyczyni się do podnie-
sienia warunków życia w naszej gminie. 

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

Ten rok z pewnością zapamiętamy 
jako przełomowy pod względem rozpo-
czętych i wykonanych inwestycji w za-
kresie szeroko rozumianego rozwoju in-
frastrukturalnego naszej małej Ojczyzny. 
Wartość wszystkich podpisanych umów 
inwestycyjnych przekracza już 11 milio-
nów złotych.

Zgodnie z ustaleniami na przeprowa-
dzonych przez wójta gminy spotkaniach 
z mieszkańcami, w tym roku wykonuje-
my 34,5 kilometra nowych dróg asfal-
towych. Łącznie z wyko-
nanymi w ubiegłym roku 
12,5 kilometrami da na to 
łącznie 47 kilometrów no-
wych dróg asfaltowych na 
terenie całej gminy. Wyko-
namy to tylko przez dwa lata 
obecnej kadencji. Równie 
ważnymi inwestycjami są 
nasze działania prospołecz-
ne w zakresie edukacji. Koń-
czymy inwestycję związaną z 

NAJWI K ZE INWE TYCJE W HIST RII GMINY
adaptacją budynku po szkole w Wielgiem 
na nowoczesne oddziały szkolno-przed-
szkolne.

Równolegle podjęliśmy się budowy 
nowej sali gimnastycznej przy szkole pod-
stawowej w Ciepielowie, termomoderni-
zacji budynku szkoły oraz kompleksowe-
go zagospodarowania placu szkolnego 
wraz z budową trzech boisk ze sztuczną 
nawierzchnią. Na wszystkie inwestycje 
oświatowe przeznaczamy ponad 5 milio-
nów złotych.

Budujemy również nowe chodniki, 
oświetlenie uliczne, projektujemy nowe 
zadania inwestycyjne, w tym najważniej-
sze to nowy budynek ośrodka zdrowia 
oraz kompleks sportowo-rekreacyjny. 
Analizując lata poprzednie w zestawieniu 
z samorządami powiatu lipskiego, Gmina 
Ciepielów zawsze wiodła prym pod wzglę-
dem corocznie realizowanych inwestycji, 
ale rok poprzedni i bieżący, to niewątpli-
wie jeszcze większy skok do przodu, któ-
rego inne gminy nam zazdroszczą. 
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LIGA PI KI SIATK WEJ
Z inicjatywy władz gminy w Publicz-

nym Gimnazjum w Ciepielowie od 15 
marca odbywają się zajęcia piłki siat-
kowej dla dziewcząt z gimnazjum oraz 
szkoły podstawowej w Ciepielowie.

Dla młodszej grupy zajęcia pozalek-
cyjne odbywają się w środy, uczestniczy 
w nich 12 dziewcząt, dla młodzieży gim-
nazjalnej w piątki – uczestniczy w nich 
18 dziewcząt. Uczennice biorące udział 
w zajęciach grają w Powiatowej Lidze 
Piłki Siatkowej, gdzie mogą rywalizować 
z innymi zespołami z naszego regionu.

Opieka trenera – Piotr Siebyła, wy-
jazdy na mecze oraz stroje sportowe i 
sprzęt zostały sfinansowane przez Urząd 
Gminy w Ciepielowie.

Młodzież zainteresowana siatków-
ką ma możliwość wyjazdów na mecze 

„Orlen” Ligi do Ostrowca Święto-
krzyskiego, gdzie zobaczyć można 
rozgrywki najlepszych drużyn kraju 
takich jak: Chemik Police, Legiono-
via Legionowo, PGE Atom Trefl So-
pot, Developres SkyRes Rzeszów, 
KSZO Ostrowiec.

Inicjatywa społeczna radnych i wójta 
gminy polegająca na sfinansowaniu ze 
swoich prywatnych środków (diet radnych 
i wynagrodzenia) tabliczek na posesje we 
wszystkich miejscowościach naszej gminy, 
została zrealizowana. Wydawanie tabli-
czek mieszkańcom opóźniło się z powodu 
zmian numeracji budynków oraz niewiel-
kich błędów w wykonanych oznaczeniach. 
Tabliczki wykonane zostały wg już obo-
wiązującego wzoru. W związku z inicjaty-
wą, która zrodziła się podczas posiedze-
nia Rady Gminy, mieszkańcy nie ponieśli 
w tej kwestii żadnych kosztów, a jedynie 
musieli zainstalować tabliczkę na swojej 
posesji.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje 
osobom, które urodziły dziecko, a które 
nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego 
lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnieni do pobierania tego 
świadczenia będą więc między innymi 
bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub 
nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, 
a także wykonujący prace na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Także osoby 
zatrudnione lub prowadzące pozarol-
niczą działalność gospodarczą, jeśli nie 
będą pobierały zasiłku macierzyńskiego 
będą mogły ubiegać się o 
świadczenie rodzicielskie. 
Nie będzie ono uzależnio-
ne od kryterium docho-
dowego (jest to kwota 
netto gdyż świadczenie 
rodzicielskie nie podlega 
opodatkowaniu ani in-
nym obciążeniom).

Wsparcie finansowe 
w postaci świadczenia ro-
dzicielskiego będzie przy-
sługiwało przez rok (52 
tygodnie) po urodzeniu 
dziecka w wysokości 1000 

zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia 
wieloraczków ten okres będzie mógł być 
wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie to będą mogli otrzy-
mywać także rodzice dzieci urodzonych 
przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają 
prawa do zasiłku macierzyńskiego – w 
takim przypadku, świadczenie rodziciel-
skie będzie im przysługiwało od 1 stycz-
nia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 
1 roku życia (odpowiednio dłużej w przy-
padku wieloraczków).

ŚWIADCZENIE R DZICIELSKIE TABLICZKI
Z NUMERAMI DOMÓW
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Kiedyś, kilkanaście lat temu, nasze 
marzenia w zakresie rozwoju gminy Cie-
pielów obejmowały tylko, albo aż, budo-
wę sieci wodociągowej, dróg i oświetle-
nia ulicznego. W między czasie, wraz z 
realizacją kolejnych inwestycji, pojawiło 
się marzenie w postaci budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. To były 
marzenia, a w przypadkach wielu dróg 
gminnych, wręcz fantastyka, której nawet 
nie śmieliśmy przemieniać w plany na na-
stępne dziesięciolecia. Gdyby wówczas 
ktoś powiedział, że będziemy budować 
nowy budynek szkolno-przedszkolny, salę 
gimnastyczną, rozwijać bazę sportową w 
postaci boisk ze sztucznej nawierzchni, 
albo będziemy projektować kompleks 
sportowo rekreacyjny z tartanową bież-

nią lekkoatletyczną, z pewnością wielu z 
nas uznałoby, że to złudzenie nie mające 
w żaden sposób pokrycia z rzeczywistoś-
cią. Ale dzisiaj w zakresie rozwoju naszej 
gminy jesteśmy znacznie dalej niż zakła-
daliśmy w marzeniach.

Dzisiaj mamy już w pełni wybudo-
waną sieć wodociągową, kompleksowo 
zmodernizowane oświetlenie uliczne, w 
drogach osiągnęliśmy niebywały sukces, 
którym jest zwiększenie ilości wybudo-
wanych dróg asfaltowych z niespełna 13 
kilometrów w roku 2004 do 118 w roku 

bieżącym (2015 – 12,5 km nowych dróg, 
2016 – 34,5 km nowych dróg). Wybudo-
waliśmy pierwszych 158 przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz zrealizowaliśmy 
wiele innych inwestycji na terenie całej 
gminy.

Jesteśmy dużo, dużo dalej. Dużo da-
lej, ale i więcej chcemy! Zmieniają się 
nasze priorytety, zmieniają się marzenia, 
wcześniejsze fantazje można wreszcie 
zmienić na realne projekty. Marzenia 
jednak się spełniają. Takim wspaniałym 
dniem, był dzień 12 kwietnia, kiedy wójt 

gminy, wyniku rozstrzygniętych przetar-
gów nieograniczonych podpisał umowy 
na realizację inwestycji w szkole podsta-
wowej w Ciepielowie. Po prostu dzień 
spełniania marzeń. Marzeń wielu dzieci i 
rodziców, na co dzień związanych z naszą 
największą gminną szkołą podstawową w 
Ciepielowie. Wójt podpisał trzy umowy 
na budowę: nowej sali gimnastycznej, na 
termomodernizację budynku szkoły oraz 
na budowę boisk ze sztucznej nawierzch-
ni wraz z zagospodarowanie terenu wo-
kół szkoły podstawowej w Ciepielowie. 

MARZENIA SI  SPE NIAJ

Prace budowlane przy inwestycjach w szkole podstawowej w Ciepielowie już się rozpoczęły.
Wkrótce budynek szkoły ulegnie metamorfozie

Wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz właściciel firmy PW Unibut z Jedlni Letnisko 
pan Zygmunt Wojdat podpisują umowę na budowę sali gimnastycznej w Ciepielowie, 

12 kwietnia 2016 r.
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859,20 zł, w przetargu złożono 16 ofert od 
426 tysięcy złotych do ponad 722 tysięcy 
zł (przedmiotem zamówienia jest zago-
spodarowanie terenu i budowa boisk przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepie-
lowie polegająca na: wykonaniu przebu-
dowy istniejącego boiska do piłki nożnej 
wyłożonego kostką na boisko wielofunk-
cyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz 
z wyposażeniem, wykonaniu demontażu 
istniejącej bieżni w złym stanie technicz-
nym oraz boiska wielofunkcyjnego asfal-
towego, wykonaniu boiska rekreacyjnego 
do koszykówki z nawierzchnią poliureta-
nową wraz z wyposażeniem, wykonaniu 

Podpisanie przez wójta gminy Artura Szewczyka i właściciela firmy FHU Panelex z Radomia pana Tomasza Kuchcika 
umowy na termomodernizację budynku szkoły i budowę zespołu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, 12 

kwietnia 2016 r.

Wartość wszystkich podpisanych umów 
to kwota 3 miliony 350 tysięcy złotych. 
Warto jest więc marzyć, warto pracować 
dla naszej gminy i wierzyć, że marzenia się 
spełniają. W dniu 12 kwietnia 2016 roku 
jedno z tych marzeń właśnie się spełniło.

W ramach oświatowych inwestycji w 
Ciepielowie realizowane będą trzy zada-
nia. Pierwsze najważniejsze to budowa 
sali gimnastycznej przy PSP w Ciepielo-
wie. Przetarg nieograniczony wygrała fir-
ma P.W. Unibut z Jedlni Letnisko za kwotę 
1 750 000,95 zł, w przetargu złożono 19 
ofert od 1,75 miliona złotych do ponad 
2,4 miliona złotych (przedmiotem zamó-
wienia jest budowa sali gimnastycznej 
przy budynku Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Ciepielowie. Wykonawca 
w cenie oferty zapewni pełną obsługę 
geodezyjną, wytyczenie i inwentaryzację 
powykonawczą oraz wszelką niezbędną 
dokumentację i uzgodnienia do uzyska-
nia pozwolenia na użytkowanie obiektu 
zgodnie z wydaną decyzją pozwoleniem 
na budowę). Przetarg na termomoderni-
zację budynku szkoły wygrała firma FHU 
Panelex z Radomia za kwotę 1.061.391,60 
zł, w przetargu złożono 16 ofert od 1,061 
miliona złotych do ponad 1,8 miliona zł. 
(przedmiotem zamówienia jest termo-
modernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ciepielowie polegająca 
na remoncie i docieplaniu ścian budynku 
i stropodachu, wymianie stolarki okien-
nej i drzwiowej, remoncie pomieszczeń 

wewnątrz obiektu, remoncie instalacji 
c.o. wraz z wymianą kotła centralnego 
ogrzewania na olejowy, remoncie instala-
cji sanitarnych wodkan, wymianie pokry-
cia dachu. Wykonawca zapewni odbiory 
związane z dopuszczeniem kotłowni do 
eksploatacji przez UDT oraz wszelką nie-
zbędną dokumentację i uzgodnienia do 
oddania obiektu do eksploatacji). Trze-
cim zadaniem jest budowa zespołu boisk 
sportowych ze sztuczną nawierzchnią 
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
szkoły podstawowej w Ciepielowie.

Przetarg nieograniczony wygrała fir-
ma FHU Panelex z Radomia za kwotę 426 
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boiska do badmintona z nawierzchnią 
poliuretanową wraz z wyposażeniem, 
wykonanie placku rekreacyjnego z na-
wierzchnią z kostki brukowej ze stołem 
terenowym do ping ponga oraz szachami 
terenowymi, wykonaniu piłko chwytów 
boisk, wykonaniu placu dojść do boisk 
i placów z kostki brukowej, demontażu 
istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej 
w ramach stalowych na podmurówce i 
montażu nowego ogrodzenia systemowe-
go, panelowego, przebudowie istniejącej 
kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły 
związaną z przebudową i budową boisk 
na tym terenie).

Prace inwestycyjne, zgodnie z harmo-
nogramem już zostały rozpoczęte. Z uwagi 
na naukę w szkole oraz ze względów bez-
pieczeństwa odgrodzono teren, na któ-
rym budowana jest sala gimnastyczna. W 
samym budynku już prowadzone są prace 
związane z modernizacją pieca centralne-
go ogrzewania, który jest zamieniany na 
ekologiczny kocioł zasilany olejem. Głów-
ne prace związane z termomodernizacją 
budynku będą wykonywane w okresie 
wakacyjnym. W zakresie prac związanych 
z budową sali gimnastycznej, po dokona-
niu pomiarów geodezyjnych, wykopaniu 
fundamentów i przeprowadzeniu prac 

zbrojeniowo-instalacyjnych, wylano fun-
damenty. 

W chwili oddania tekstu do druku na 
placu budowy usatwiana jest konstrukcja 
zbrojeniowa słupów żelbetonowych. Po-
stęp prac jest naprawdę imponujący.

NAJSYMPATYCZNIEJSZE PIERWSZAKI Z POWIATU LIPSKIEGO
W BA TOWIE

Dnia 31 maja 2016 uczniowie klasy 
pierwszej z PSP w Bąkowej uczestniczyli w 
całodniowej wycieczce do Bałtowa. Wy-
cieczka była nagrodą za zdobycie 1 miej-
sca w plebiscycie Echa Dnia na najsym-
patyczniejszą klasę pierwszą w powiecie 
lipskim.

Wyścig o pierwsze miejsce w rankin-
gu był długi i ciężki. Plebiscyt trwał od 3 

do 28 grudnia. Głosować 
można było poprzez sms, 
kliknięcie na portalu Echa 
Dnia oraz Facebooka. Ry-
walizowaliśmy z kilkuna-
stoma szkołami z całego 
powiatu.

W efekcie dzięki 
ogromnemu zaangażowa-

niu rodziców, nauczycieli oraz wszystkich 
sympatyków naszej szkoły nasze pierw-
szaki zdobyły ponad 5 tysięcy głosów zo-
stawiając w tyle rywali.

Wycieczka była bardzo udana. Atrak-
cji nie zabrakło. Dzieci zwiedziły Muze-
um Bałtowskie wraz z Oceanarium oraz 
Bałtowski Zwierzyniec. Uczestniczyły w 
warsztatach plastycznych. Jechały Kolejką 
Bałtowską. Pogoda i humory dopisały.

Uczniowie wraz z wychowawczynią Z. 
Pastuszką dziękują wszystkim, którzy od-
dali na nich swój głos.
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ny i napisem sołtys roku 2015. Szanowni 
Państwo, jest mi niezwykle miło, bowiem 
w tym roku to już drugie wyróżnienie, 
które spotkało moją osobę. Warto dro-
dzy państwo przeznaczyć swój cenny czas 
na pracę zarówno społeczną jak i pracę z 
mieszkańcami wsi dla takiej właśnie chwi-
li jak ta. Serdecznie dziękuję w imieniu 
wyróżnionych – powiedziała pani Danuta 
Hamela sołtys wsi Dąbrowa. 

7

Celem konkursu jest promowanie 
najbardziej aktywnych sołtysów, którzy 
pracują na rzecz społeczności lokalnej. 
Wszyscy doskonale wiemy, że Sołtys od-
grywa bardzo istotną rolę w budowaniu 
wizerunku i tradycji wsi – jest inspirato-
rem i animatorem podejmowanych przez 
sołectwo działań. To wokół niego skupia 
się życie kulturalne i społeczne. Sołtysi 
sprawują swoją funkcję społecznie, czę-
sto kosztem własnego wolnego czasu. 
Stąd pomysł, aby trzech najbardziej wy-
różniających się sołtysów z terenu Gminy 
Ciepielów uhonorować tytułem „Sołtys 
Roku 2015”.

Specjalnie powołana w tej sprawie 
komisja konkursowa w skład, której we-
szli miedzy innymi Przewodniczący Rady 
Gminy Waldemar Czapla, Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Witold Chojak, wójt 
gminy Artur Szewczyk, zastępca wójta 
Mariusz Borek, sekretarz gminy Marcin 
Bilecki oraz inspektor biura obsługi Rady 
Gminy Barbara Gębka, dokonała analizy 
pracy sołtysów na przestrzeni całego po-
przedniego roku. Rozstrzygnięcie konkur-
su odbyło się podczas sesji Rady Gminy.

Rok 2015 rozpoczęliśmy od podzię-
kowania dla najdłużej sprawujących 
funkcję sołtysów w naszej gminie. Dzisiaj 
spotykamy się na ostatniej w tym roku 
sesji Rady Gminy i nagradzamy sołtysów 
za bieżącą pracę. Co roku będziemy na-
gradzać tych sołtysów, którzy w swojej 
służbie na rzecz lokalnej społeczności wy-
różniają się ponad zwykłe wykonywanie 
swoich obowiązków. Oczywiście wszyscy 
nasi sołtysi zasługują na podziękowanie, 
to dzięki waszej pracy w zakresie pobo-
ru podatków i opłat lokalnych, waszemu 
zaangażowaniu w sprawy związane z 
inwestycjami gminnymi, możemy ła-
twiej realizować nasze gminne projekty. 
Członkowie komisji konkursowej zgłosili 
w tym roku cztery kandydatury sołtysów, 
przyznaliśmy trzy wyróżnienia. Wszystkie 

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie informacyjno-szko-
leniowe dla rolników gminy Ciepielów. Szkolenie przeprowadzili 
pracownicy Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa w Lipsku.

Spotkanie poświęcone było zasadom przyznawania płatno-
ści bezpośrednich w roku 2016 oraz zasadom wypełniania wnio-
sków w sprawie płatności. Na potrzeby pomocy rolnikom w za-
łatwianiu wniosków o dofinansowanie swoje dyżury w Urzędzie 
Gminy (pierwsze piętro pok. nr 11) pełni pan Marian Wójtowicz 
pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Od-
dział w Lipsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

SO TYS ROKU WYBRANY
wyróżnienia przy-
znaliśmy nowym soł-
tysom, którzy swą 
funkcję sprawują od 
roku – przedstawia-
jąc wyniki konkur-
su, powiedział wójt 
gminy.

Wyróżnieni ty-
tułem sołtysa roku 
2015 zostali: Pani Da-
nuta Hamela sołtys 
wsi Dąbrowa, Pani 
Agnieszka Trzanek 
sołtys wsi Borowiec, Pan Tomasz Nowot-
nik sołtys wsi Wielgie.

Nagrodami dla wyróżnionych sołty-
sów były pamiątkowe statuetki z napisem 
„W imieniu samorządu gminy Ciepielów 
składamy serdeczne podziękowanie za za-
angażowanie w sprawy rozwoju sołectwa 
w roku 2015. Jednocześnie życzymy wielu 
sukcesów w życiu osobistym i społecz-
nym” oraz specjalne torby z herbem gmi-

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW
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8

Tradycyjnie konkurs wiedzy pożarni-
czej odbył się w szkole podstawowej w 
Bąkowej. Organizowanie turnieju służy 
popularyzowaniu wśród dzieci i młodzie-
ży znajomości przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania w wypadku 
pożaru, poznawaniu tradycji, historii i 

W uroczystościach 74 rocznicy mordu 
mieszkańców Kaznowa w czasie II wojny 
światowej, wzięli udział przedstawiciele 
gminy Ciepielów w składzie: wójt gminy, 
przewodniczący Rady Gminy Waldemar 
Czapla oraz wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Witold Chojak.

Za zabicie niemieckiego żandarma, 
hitlerowcy dokonali w 1942 roku egze-
kucji na mieszkańcach Kazanowa i okolic. 
W lasach przy trasie Kazanów – Kroczów 

M ODZIE  ZAPOBIEGA PO AROM
organizacji ochrony przeciwpożarowej. W 
tym roku do konkursu przystąpiło 9 ucz-
niów – jedna uczennica z PSP w Ciepie-
lowie, troje uczniów z PG w Ciepielowie 
oraz pięciu z PSP w Bąkowej. 

Uczniowie szkół podstawowych upla-
sowali się następująco: 1 miejsce Michał 

Kot, 2 miejsce Jakub Dygas, 3 miejsce Kin-
ga Siepietowska. Wśród uczniów z gim-
nazjum miejsca przedstawiają się nastę-
pująco:1 miejsce Jakub Czapka, 2 miejsce 
Natalia Nachyła, 3 miejsce Szymon Pstrąg. 
Uczniowie ci wezmą udział w konkursie 
powiatowym.

Honorowy patronat nad konkursem 
sprawował wójt gminy, który ufundował 
puchary dla wszystkich uczestników. W 
imieniu wójta nagrody wręczyli pan Ma-
riusz Borek zastępca wójta gminy oraz 
pan Marcin Bielecki sekretarz gminy. Nad 
przygotowaniem i przebiegiem konkursu 
czuwała dyrektor szkoły w Bąkowej Anna 
Kozieł. Konkurs przeprowadził kap. Paweł 
Niewczas z PSP w Lipsku wraz z opiekuna-
mi: Elżbietą Wajs, Piotrem Nowakowskim 
i Mirosławem Czapką.

UROCZYSTO CI PATRIOTYCZNE W KAZANOWIE
Większy rozstrzelali 16 Polaków i 16 Ży-
dów.

W uroczystościach, które odbyły się 
w Kościele w Kazanowie wzięły udział 
rodziny pomordowanych, kombatanci, 
członkowie stowarzyszenia Wspólnota 
Kazanowa, zespół ludowy „Kazanowianki 
znad Iłżanki”, mieszkańcy gminy, władze 
samorządowe na czele z wójt gminy Ka-
zanów i Przewodniczącym Rady Gminy, 
jak również zaproszeni goście, w tym po-

seł na Sejm RP Leszek Ruszczyk. Uroczy-
stą msze celebrował ks. kanonik Czesław 
Błaszczykiewicz.

Wzruszający program artystyczny przy-
gotowała młodzież z Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Kazanowie. Po części ar-
tystycznej w imieniu mieszkańców gminy 
Ciepielów władze gminy złożyły przed po-
mnikiem pomordowanych wieniec.
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DROGA WÓLKA D BROWSKA – ANUSIN JU  W PE NI ASFALTOWA
Pierwszą inwestycją drogową, która 

już została wykonana jest budowa drogi 
Wólka Dąbrowska – Anusin. To najwięk-
sza nasza tegoroczna inwestycja w zakre-
sie budowy dróg. Obejmowała budowę 
drogi w Wólce Dąbrowskiej o długości 1,4 
km oraz kompleksową przebudowę dro-
gi przez Anusin na długości 2 km. Łączny 
koszt budowy drogi wraz z wykonaniem 
dokumentacji technicznej i nadzorem in-
westorskim to kwota 430 tysięcy złotych. 
Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum 
firm z liderem Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowo-Mostowych Karol Cieśla z Pa-
włowa. Po zamontowaniu przepustów 
(zgodnie z wnioskami mieszkańców zło-
żonymi podczas konsultacji w sprawie bu-
dowy drogi), ułożono dwie nawierzchnie 

drogi, a następnie wykonano utwardze-
nie poboczy i montaż znaków drogowych. 
Formalnie nie dokonano jeszcze odbioru 
technicznego, który jest planowany po 
zakończeniu wszystkich tegorocznych in-
westycji drogowych. Wybudowana dro-
ga, stanowi najdłuższy w naszej gminie 
ciąg komunikacyjny o długości 5,5 kilo-
metra. Niemożliwe jeszcze kilka lat temu 
do zrealizowania zdanie stało się faktem. 
Niemożliwe, bowiem wcześniejsze pla-
ny budowie drogi przez Wólkę Dąbrow-
ską (jedną z najmniejszych miejscowości 
gminy Ciepielów) przy której na długości 
ponad 3,5 kilometra jest tylko kilkana-
ście posesji, nie zdobywały akceptacji ze 
strony kolejnych Rad Gminy. Zawsze były 
ważniejsze zadania do realizacji. Gmi-
na budował drogi w miejscowościach 
bardziej zurbanizowanych. W ubiegłej i 
obecnej kadencji sytuacja się zmieniła i 
zapadła decyzja o etapowaniu budowy 
całej drogi, która dzisiaj stanowi połącze-
niem drogi powiatowej Ciepielów Łaziska 
poprzez miejscowości Wólka Dąbrowska i 
Anusin z drogą krajową nr 79 stanowiącą 
połączenie Ciepielowa z Lipskiem. Łącz-
nie budowa całej 5,5 kilometrowej drogi 
kosztowała 0,86 miliona złotych.

Od 22 lutego br. w odpowiedzi na 
prośby rodziców zgłoszone w trakcie de-
baty nad projektem budżetu gminy na rok 
2016, wprowadziliśmy nowy sposób fi-
nansowania zajęć sportowych na terenie 
gminy. W roku 2015 gmina przeznaczyła 
40 tysięcy złotych na finansowanie zajęć 
piłki nożnej realizowanych przez Stowa-
rzyszenie. W projekcie budżetu gminy 
na 2016 rok, wójt zaplanował taką samą 
kwotę na realizację tego zadania. Jed-
nak w trakcie uzgadniania ostatecznego 
kształtu budżetu gminy przez Radę Gminy, 
po przeanalizowaniu możliwości finanso-

ZMIANY W FINANSOWANIU ZAJ  SPORTOWYCH

wych, a także biorąc pod uwagę wnioski, 
które wpłynęły ze szkół i rad rodziców o 
zorganizowanie zajęć sportowych na te-
renie placówek oświatowych, Rada Gmi-

ny jednogłośnie postanowiła przeznaczyć 
środki finansowe na realizację zajęć spor-
towych w ramach tzw. sks-ów (Szkolnych 
Klubów Sportowych). Największym argu-
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mentem decyzji Rady Gminy było objęcie 
bezpłatnymi zajęciami sportowymi jak 
największej liczby chłopców i dziewcząt. 
Bardzo duży wpływ miały wnioski samych 
zainteresowanych rodziców. W piśmie 
skierowanym przez Radę Rodziców szkoły 
podstawowej w Ciepielowie do radnych 
Rady Gminy w Ciepielowie czytamy mię-
dzy innymi:

„Z narastającym niepokojem obser-
wujemy coraz częściej pojawiające się zja-
wisko otyłości oraz chorób aparatu ruchu 
u naszych dzieci. Coraz bardziej popularny 
model spędzania wolnego czasu w wirtu-
alnej rzeczywistości potęgują to zjawisko. 
Dlatego my rodzice, chcielibyśmy w opar-
ciu o gminne i szkolne obiekty sportowe 
utworzyć trzy drużyny piłki nożnej – dwie 
męskie i jedną żeńską. Proponowane 
przedsięwzięcie doskonale wpisywałoby 
się w planowaną rozbudowę szkolnych 
boisk piłkarskich. Ponadto, dysponując 
kilkoma drużynami piłkarskimi na terenie 
gminy, moglibyśmy organizować gminne 
rozgrywki piłkarskie oraz z powodzeniem 
reprezentować gminę w kraju. Powstanie 
drużyn piłkarskich w niewątpliwy sposób 
przyczyniłoby się do rozwoju zdrowotne-
go i społecznego naszych dzieci, ale i w 

dużej mierze do promocji naszej gminy. 
Szacunkowy koszt planowanego przedsię-
wzięcia to około 15 tysięcy złotych. Jest to 
kropla w morzu, którą wydamy kiedyś na 
rehabilitację i leczenie naszych dzieci jeśli 
nic nie zrobimy dziś!”.

W związku z decyzją Rady Gminy 
do rodziców skierowane zostały pisma 
o organizacji zajęć, które rozpoczęłyby 
się od 22 lutego br. Gmina za pośredni-
ctwem placówek oświatowych finansuje 
następujące zajęcia sportowe na terenie 
szkół:
1) Sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych w zakresie piłki nożnej 
dla dziewcząt i chłopców w szkołach 
podstawowych gminy w Ciepielowie 
i Bąkowej, w tym: zorganizowanie i 
prowadzenie zajęć z piłki nożnej, za-
kup strojów piłkarskich opatrzonych 
herbem gminy i nazwą szkoły, zakup 
niezbędnego wyposażenia i sprzętu 
do prowadzenia zajęć piłkarskich, za-
trudnienie trenerów opłacenie prze-
jazdów drużyn piłkarskich na mecze 
między gminne i turnieje piłkarskie;

2) Sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w zakresie piłki nożnej 
chłopców w Publicznym Gimnazjum 

w Ciepielowie (w zakresie podobnym 
jak w szkołach podstawowych);

3) Sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w zakresie piłki siatkowej 
dziewcząt w Publicznym Gimnazjum, 
w tym: zorganizowanie i prowadzenie 
zajęć z piłki siatkowej dziewcząt, za-
kup strojów siatkarskich opatrzonych 
herbem gminy i nazwą szkoły, zakup 
niezbędnego wyposażenia i sprzętu 
do prowadzenia zajęć piłki siatkowej, 
zatrudnienie trenerów piłki siatkowej, 
sfinansowanie przejazdów drużyn na 
mecze między gminne i turnieje pił-
karskie.
Wszystkie zajęcia zostały wdrożone, 

umowy z trenerami podpisano do końca 
roku kalendarzowego. Udało się już zaku-
pić stroje i sprzęt sportowy dla drużyn pił-
ki siatkowej dziewcząt, a także dwa kom-
plety (po 18 sztuk) strojów piłkarskich dla 
młodych piłkarzy ze szkoły w Ciepielowie. 
Stroje firmy COLO opatrzone zostały her-
bem gminy i napisem „Moja Gmina Cie-
pielów) oraz nazwą placówki oświatowej. 
Na sportowe zajęcia pozalekcyjne można 
się zapisać w każdej chwili. Nowy sezon 
zajęć rozpoczyna się już z początkiem no-
wego roku szkolnego.
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W ramach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa Mazo-
wieckiego na 2016 rok, ogłoszonego 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego, otrzymali-
śmy rekordowe w historii naszej gmi-
ny dofinansowanie do rozpoczętej 
już budowy sali gimnastycznej przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w 
Ciepielowie. Wniosek złożony przez 
wójta gminy został bardzo wysoko 
oceniony (uzyskaliśmy bardzo wyso-
kie, bo aż czwarte miejsce na całym 
Mazowszu) i uzyskał akceptację Za-
rządu Województwa Mazowieckiego 
oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycz-
nej Sejmiku Województwa Mazowie-
ckiego. Uzyskane dofinansowanie to 
aż 1,3 miliona złotych (jeden milion 
trzysta tysięcy złotych). Budowa sali 
gimnastycznej przy PSP w Ciepielowie 

Zakończyła się VII edycja konkursu 
„Najpopularniejszy Dzielnicowy Powia-
tu Lipskiego”. Udział w konkursie wzię-
li mieszkańcy naszego powiatu, którzy 
oddali w sumie 2805 głosów. 
Wypełnione ankiety trafiały do 
skrzynek umieszczonych w sie-
dzibach organizatorów, a także w 
urzędach gmin powiatu lipskie-
go. Po podliczeniu głosów przez 
komisję konkursową powołaną 
przez Komendanta Powiatowego 
Policji w Lipsku Janusza Koziar-
skiego stwierdzono, że zwycięzcą 
VII edycji konkursu „Najpopular-
niejszy Dzielnicowy 2015” zo-
stał mł. asp. Wojciech Seweryn 
dzielnicowy gminy Ciepielów, 

Stawka zwrotu części akcyzy do paliwa 
rolniczego w 2016 roku wynosi 1 złoty za 
litr oleju, jest to o 5 groszy więcej, niż było 
w roku poprzednim. W związku z tym, li-
mit zwrotu podatku akcyzowego w roku 
2016 wynosi 86 zł za hektar użytków rol-
nych. Przypominamy wszystkim rolnikom 
o zbliżającym się drugim terminie składa-
nia wniosków o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego. 
W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 
sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezy-

REKORDOWE DOFINANSOWANIE NA BUDOW  SALI GIMNASTYCZNEJ 
W CIEPIELOWIE

denta miasta w zależności od miejsca po-
łożenia gruntów rolnych wraz z fakturami 
VAT, które stanowią dowód zakupu oleju 
napędowego za okres od 1 lutego 2016 r. 
do 31 lipca 2016 r. Wypłata zwrotu przy-
znanego na podstawie decyzji nastąpi w 
terminie 1–31 października 2016 roku na 
konto bankowe podane we wniosku albo 
gotówką w kasie urzędu gminy. W pierw-
szym terminie składania wniosków tj. od 
1 lutego do 29 lutego 2016 r. producenci 
rolni posiadający grunty na terenie Gminy 
Ciepielów złożyli 565 wniosków na łączną 

ZMIANA STAWKI ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
kwotę 337 480,85 złotych, która wypłaco-
na została w całości miesiącu kwietniu br.

wraz z nadzorem inwestorskim kosztować 
nas będzie 1,8 miliona złotych, co przy 1,3 
milionie złotych pozyskanego dofinanso-

wania oznacza, że gmina poniesie tylko 
500 tysięcy złotych całkowitych kosztów 
budowy. 

WOJCIECH SEWERYN DZIELNICOWYM ROKU
który zdobył 1002 głosy, drugie miejsce z 
liczbą głosów 937 zajął dzielnicowy gminy 
Chotcza asp. Sławomir Świgoń natomiast 
trzecie miejsce z liczbą głosów 431 zdobył 

dzielnicowy miasta Lipska asp. szt. Roman 
Mordak. Podczas uroczystości ogłoszenia 
wyników konkursu pamiątkowy dyplom 
najpopularniejszemu dzielnicowy 2015 

wręczył Mariusz Borek zastępca 
wójta gminy.

Głównym celem konkursu 
było popularyzowanie sylwetek 
dzielnicowych wśród lokalnej 
społeczności, a zarazem kreo-
wanie pozytywnego wizerunku 
Policji i wzrost poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców po-
wiatu lipskiego. Proponowana 
forma pozwoliła mieszkańcom 
na szersze poznanie swoje-
go dzielnicowego – policjanta 
pierwszego kontaktu.
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Bieżący rok z pewnością przyniesie 
wiele ważnych dla mieszkańców zmian 
infrastrukturalnych. Zmiany te wynikają 
z konsultacji jakie wójt gminy przeprowa-
dził z mieszkańcami wszystkich sołectw. 
To właśnie na zebraniach, w bezpośred-
niej rozmowie z wójtem, mieszkańcy 
wnioskowali o przeprowadzenie dalszych 
inwestycji, przede wszystkim w zakresie 
budowy nowych dróg gminnych. Planu-
jąc budżet wójt optymistycznie przyjął, że 
w tym roku powinny utrzymać się niskie 
ceny budowy dróg. Ten optymizm popar-
li radni przyjmując budżet gminy, dając 
tym samym wójtowi zielone światło na 
realizację tegorocznych inwestycji. Op-
tymistyczne założenia wójta do budżetu 
nie były przypadkowe. Wynikał bowiem 
z bardzo przemyślanej analizy rynku. Po 
pierwsze, z braku podejmowania przez 
samorządy decyzji o budowie dróg, z god-
nie z niepisaną zasadą, że drogi powinno 
się budować w ostatnim roku kadencji, 
ponieważ wyborcy o wykonanych wcześ-
niej inwestycjach zapomną. Po drugie, 
braku jakichkolwiek środków unijnych na 
budowę dróg w pierwszym okresie nowej 
kadencji. Po trzecie, rekordowo niskich 
ceny ropy naftowej (głównego surowca 
z którego produkuje się asfalt). Te trzy 

INWESTYCJE, MODERNIZACJE DROGOWE 2016
względy sprawiają, że na rynku zamówień 
publicznych w zakresie budowy dróg nic 
się nie dzieje, a to sprawia, że firmy bu-
dujące drogi będą ostro konkurować o 
uzyskanie zamówienia, co dla nas może 
skutkować tylko spadkiem ceny budowy 
nowych dróg.

Do budżetu przyjęto realizację 38 
dróg gminnych o łącznej długości 30 ki-
lometrów. Na ten cel zarezerwowano w 
budżecie gminy ogromną kwotę 5 milio-
nów złotych. Budując drogi nie korzysta-
my z żadnego dofinasowania, w pełni fi-
nansując budowę ze środków własnych.

Do budowy zaplanowano następują-
ce drogi: Kawęczyn Górny etap I – 1200 
mb, Kawęczyn Górny 
etap II – 250 mb, Ka-
węczyn – Ciepielów 
Kolonia – 850 mb, 
Kochanów – Sajdy 
etap II – 1100 mb, 
Łaziska „Zamoście” 
– 600 mb, Łaziska 
„Zapłocie” – 1000 
mb, Wielgie Średnia 
Wieś etap II – 450 
mb, Wielgie – 250 
mb, Wielgie – Boro-
wiec etap II – 1600 

mb, Borowiec etap III – 800 mb, Bąko-
wa „Hektary” – 150 mb, Bąkowa „wokół 
stawów” etap II – 300 mb, Bielany „Bud-
ki Bielańskie” – 1200 mb, Drezno etap 
II – 500 mb, Gardzienice Kolonia – 700 
mb, Kałków „Ogrody” – 900 mb, Kałków 
„Poddąbrowa” – 1500 mb, Pcin – Pcin 
„Kołchozy” – 950 mb, Pcin Kolonia etap II 
– 650 mb, Pcin – Stary Ciepielów „Górki” 
– 2600 mb, Podgórze – Czerwona etap I 
– 700 mb, Rekówka etap II – 300 mb, Re-
kówka „Górna” – 350 mb, Stary Ciepielów 
– Rekówka – 850 mb, Stare Gardzieni-
ce – 1400 mb, Stary Ciepielów (wykup 
tytoniu) – 700 mb, Świesielice „Celiny” 
– 1150 mb, Świesielice „Zagrody” etap 

Budowa wraz z modernizacją drogi Wólka Dąbrowska – Anusin

Budowa ulicy Wiosennej w Ciepielowie Budowa drogi gminnej w Świesielicach

Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn Budowa drogi Pcin – Stary Ciepielów Górki
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I – 350 mb, Świesielice „Zagrody” etap 
II – 760 mb, Świesielice „Kałkowy” etap 
II – 760 mb, Świesielice „Nowiny” etap I 
– 350 mb, Świesielice „Kamień” – 550 mb, 
Świesielice „Ławki” etap II – 850 mb, Wól-
ka Dąbrowska etap III – 1400 mb, Anusin 
– 2000 mb, Ciepielów ul. Wiosenna – 150 
mb, Pasieki – Bąkowa „pod lasem” – 550 
mb.

Zanim wykonano dokumentację pro-
jektową, tradycyjnie już w naszej gminie 
wójt, zwrócił się do mieszkańców zain-
teresowanych budową dróg z prośbą o 
określenie potrzeb budowy przepustów, 
usunięcia drzew oraz oznakowania i prze-
biegu danej drogi. Po przeprowadzonych 
konsultacjach, przygotowano niezbędną 
dokumentację techniczną i ogłoszono 
przetargi. Wszystkie przetargi nieograni-
czone na budowę dróg zostały rozstrzyg-
nięte w ciągu jednego dnia. Dokonując 

wyboru ofert komisja przetargowa brała 
pod uwagę dwa kryteria, po pierwsze 
cenę ofertową drogi, za co oferent mógł 
otrzymać maksymalnie 95% oceny i gwa-
rancję do 36 miesięcy, za którą oferent 
mógł otrzymać maksymalnie 5% oceny. 
Wszystkie przetargi rozstrzygnęły się w 
graniach środków przeznaczonych w bu-
dżecie na ich realizację. Z treścią ogło-
szonych przetargów można się zapoznać 
za pośrednictwem strony internetowej 
gminy www.ciepielow.pl, albo za pośred-
nictwem biuletynu informacji publicznej 
www.bip.ciepielow.pl. Z uwagi na ilość 
postępowań przetargowych nie jesteśmy 
w stanie podać Państwu szczegółowych 
wyników za pośrednictwem biuletynu, 
ponieważ całe bieżące wydanie nie po-
mieściłoby wyników przetargów drogo-
wych. 

Uzyskane ceny budowy dróg pozwoliły 
jeszcze na realizację nowych nie planowa-
nych na ten rok zadań. Dodatkowo budu-
jemy i modernizujemy jeszcze cztery dro-
gi, mianowicie Wielgie – Borowiec – 1245 
mb, Chotyze – 1000 mb, Dąbrowa – 1350 
mb, Ciepielów – 650 mb. Po przeprowa-
dzeniu przewidzianych prawem procedur, 
łącznie z przeprowadzeniem konsultacji 
z mieszkańcami, umowy na budowę do-
datkowych dróg już zostały podpisane. 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej naszej gminy. Łącznie w tym 
roku budujemy 34,5 kilometra nowych 
dróg, co łącznie z rokiem poprzednim 
da wspaniały wynik w zakresie budowy 
dróg; 47 kilometrów nowych dróg asfal-
towych. Większość inwestycji została już 
rozpoczęta, a w wielu przypadkach inwe-
stycje już zakończono. Nie odbył się jed-
nak żaden odbiór techniczny, co nastąpi 
w miesiącach wakacyjnych. Dzięki podję-
tym działaniom w zakresie budowy dróg 

osiągnęliśmy znaczący sukces, którym jest 
zwiększenie ilości wybudowanych dróg 
asfaltowych z niespełna 13 kilometrów w 
roku 2004 do 118 w roku bieżącym. Naj-
ważniejsze jednak, że założenia wójta gmi-
ny o tym, że rok 2016 jest najlepszym ro-
kiem na realizację inwestycji drogowych, 
potwierdziły się w 100 procentach. Poda-
jąc wyniki przetargu dla lepszego zobra-
zowania cen budowy dróg, należy cofnąć 
się do 2013 roku, a więc rok przed zakoń-
czeniem poprzedniej kadencji, wówczas 
ceny budowy drogi (o tych samych para-
metrach) wyniosły z metra bieżącego 220 
zł. W roku wyborczym 2014 ceny podsko-
czyły już do 240 zł z metra bieżącego. W 
2015 w pierwszym roku nowej kadencji 
(zbudowaliśmy 12,5 km nowych dróg) 
ceny drastycznie spadły do 150 zł. Nikt 
właściwie (oczywiście poza naszą gminą) 
nie podejmował w ubiegłym roku decyzji 
o budowie dróg. A w bieżącym roku sytu-
acja ta się jeszcze bardziej pogłębiła i za 
metr drogi o tych samych parametrach 
uzyskaliśmy kwotę 120 zł. Z powyższego 
wynika jedno, że jeżeli w roku wyborczym 
2018 znowu ceny za budowę dróg zwięk-
szą się do kwot z roku 2014, to wydając na 
budowę dróg w pierwszych dwóch latach 
8 milionów złotych, za które wybudujemy 
47 kilometrów nowych dróg asfaltowych, 
to w roku 2014 albo w roku 2018 musie-
libyśmy wydać na tą samą budowę dróg 
aż 16 milionów złotych. Rachunek ekono-
miczny jest prosty, a decyzja o budowie 
dróg w pierwszych dwóch latach kadencji 
okazała się jak najbardziej słuszna. To nic, 
że większość z nas nie będzie tego pamię-
tać przy urnie wyborczej, ale przecież my 
nie pracujemy dla wyborów, pracujemy 
dla mieszkańców i rozwoju gminy Ciepie-
lów. Bo Gmina Ciepielów i jej mieszkańcy 
to dla nas największe dobro!

Skrzyżowanie dróg gminnych z drogą powiatową, budowa drogi Świesielice „Celiny”

Budowa w Starych Gardzienicach

Budowa drogi Czerwona – Podgórze

Pomiary projektowe na potrzeby modernizacji drogi w 
Ciepielowie (modernizacja odcinka od parku do cmenta-

rza parafialnego)

Nowa droga gminna w miejscowości Borowiec
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W dniu 27 kwietnia odbył się pogrzeb 
zasłużonego dla Gminnej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej druha Prezesa Jana Gawina. 
Podczas uroczystości pogrzebowych świę-
tej pamięci Honorowego Prezesa Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej po-
żegnał w imieniu mieszkańców i strażaków 
wójt gminy Artur Szewczyk. 

Szanowni Państwo, droga, pogrążona 
w smutku i bólu rodzino! W imieniu włas-
nym, ale przede wszystkim jako wójt gminy 
w imieniu wszystkich mieszkańców gminy 
Ciepielów oraz jako Prezes Zarządu Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu 
wszystkich druhów Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Ciepielów żegnam dziś 
śp. druha Prezesa Jana Gawina. Człowieka, 
który przez całe życie związany był z dzia-
łalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Panie Prezesie dzisiaj wezwałeś nas tu 
wszystkich druhów na ostatnią naszą zbiór-
kę. Stawiliśmy się wszyscy. Mieszkańcy Ła-
zisk i mieszkańcy gminy Ciepielów, strażacy 
z Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwo-
wej Straży Pożarnej. Stawiliśmy się dzisiaj 
na twoje zawołanie, aby podjąć dziś jeszcze 
jedną strażacką uchwałę – że będziemy da-
lej realizować nasze wspólne marzenia, o 
silnej i prężnej Ochotniczej Straży Pożarnej 
Gminy Ciepielów. I mamy tylko jedną do 
Ciebie prośbę, wspieraj nas z wszystkich sił, 
mimo iż służysz już w niebiańskiej drużynie 

PO EGNANIE DRUHA PREZESA JANA GAWINA

strażackiej pod dowództwem Świętego 
Floriana patrona strażaków.

Szanowny Panie Prezesie! Twoja ziem-
ska wędrówka dobiegła końca, jednak na 
zawsze pozostaniesz w naszej pamięci jako 
całe dobro, dzięki któremu my strażacy 
czuliśmy się lepsi i szczęśliwsi. Będziesz 
na zawsze z nami, mimo że do rodzinnego 
domu w Łaziskach już nie wrócisz. Pan Pre-
zes Jan Gawin urodził się w dniu 3 sierpnia 
1938 roku w Łaziskach. W Łaziskach spędził 
całe swoje życie. Tutaj chodził do szkoły 
podstawowej. Ukończył Technikum Rol-
nicze w Zwoleniu. Od 25 maja 1955 roku 
członek OSP w Łaziskach, w której był Se-
kretarzem. Od 1958 roku odbywał służbę 
wojskową, po której w 1960 roku wrócił do 

jednostki OSP w Łaziskach i do 1980 roku 
pełnił funkcję Sekretarza zarządu OSP w 
Łaziskach. W 1980 roku został wybrany na 
Naczelnika OSP w Łaziskach, a w roku 2000 
został Prezesem Zarządu OSP w Łaziskach. 
Przez ponad 20 lat pełnił zaszczytną funk-
cję Prezesa Zarządu Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Ciepielów. Do dnia 
śmierci pełnił funkcję Honorowego Prezesa 
Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
i Prezesa Honorowego Zarządu OSP w Łazi-
skach. Wspominając śp. pana prezesa Jana 
Gawina przypomina mi się nasza ostat-
nia rozmowa w Urzędzie Gminy, ten jego 
mocny uścisk potężnej, wypracowanej na 
roli dłoni i słowa, że ja panie wójcie to już 
swoje przeżyłem, ja jestem stary i powinie-
nem zwolnić miejsce na tym świecie, ale 
wnuczce to tak chciałbym jeszcze pomóc. 
Dobry, honorowym był to człowiek, dobry 
mąż, ojciec, z pewnością wspaniały dzia-
dek. Osobiście druha Prezesa poznałem w 
2005 roku, przy okazji organizacji uroczy-
stości 75-lecia OSP w Łaziskach. Podczas 
tej uroczystości wypowiedział dla niego 
bardzo ważne słowa, cytuję „Przez 75 lat, 
każdego dnia staliśmy w gotowości, by 
nieść pomoc ludziom w walce z pożarami 
i innymi niebezpieczeństwami. Wprowa-
dzając naszą Ochotniczą Straż Pożarną w 
czwarte już 25 lecie patrzę w przyszłość z 
dumą i optymizmem. Dzisiaj bowiem speł-
nia się moje największe strażackie marze-
nie aby nasza jednostka otrzymała nowszy 
samochód pożarniczy. I tak też się stało”. 
Cieszę się nasz samorząd mógł spełnić wte-
dy Pańskie marzenie. Druhu Janie, Druhu 
Prezesie – Ostatnią drogę pokonasz na bar-
kach młodszych druhów z OSP. „Melduję, 
stawiliśmy się w komplecie, aby oddać Ci 
ostatnią posługę, na którą w pełni zasłuży-
łeś”. Panie Prezesie, zawsze pozostanie Pan 
w naszej pamięci, w naszych myślach, w 
naszych sercach. Cześć Twojej Pamięci!
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XII GMINNY KONKURS „MISTRZ ORTOGRAFII”
W każdym roku, przez minionych 

jedenaście lat, w Zespole Placówek 
Oświatowych w Ciepielowie odbywał się 
Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz 
Ortografii”, również w tym roku spotka-
li się mistrzowie ortografii z naszej gmi-
ny. Honorowy Patronat nad Konkursem 
sprawował Wójt Gminy Ciepielów Artur 
Szewczyk, który był jednocześnie funda-
torem nagród. Organizator konkursu to 
niezmiennie Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Ciepielowie. Koordynatorami eli-
minacji ortograficznych były: w kategorii 
klas I–III pani Małgorzata Rusinowska 
– wicedyrektor; w kategorii klas IV–VI 
pani Agnieszka Stępień – nauczycielka 
języka polskiego. Zestawy konkursowe 
opracowane zostały przez panie: Mał-
gorzatę Rusinowską, Agnieszką Stępień, 
Ewę Sulimę, Agnieszkę Pietruszkę, Mar-
tę Balcerowską, Jadwigę Brodę i Danutę 
Wiktorowską. Panie czuwały również nad 
prawidłowością przebiegu eliminacji, a 
także sprawdzały prace uczniów.

Do udziału w XII Gminnym Konkursie 
Ortograficznym przystąpiło 69 mistrzów i 
wicemistrzów ortografii z następujących 
placówek: Publiczna Szkoła Podstawowa 
i Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie 
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Bą-
kowej. Celem konkursu było doskonale-
nie umiejętności ortograficznych i budze-
nie wrażliwości na poprawność pisowni. 
Przystępują do niego laureaci eliminacji 
szkolnych konkursów, dlatego poziom 
umiejętności jego uczestników jest wyso-
ki. Zważając na to, iż w konkursie uczest-
niczą szkolni mistrzowie i wicemistrzowie 
ortografii, aby wyłonić najlepszych, spo-

śród najlepszych, zadania musiały spra-
wiać uczestnikom znaczną trudność. W 
tym wyjątkowym dniu uczniowie w stro-
jach galowych prezentowali się niezwykle 
dostojnie i elegancko, panowała podnio-
sła atmosfera. Kiedy już wszyscy zajęli 
wyznaczone miejsca, pani dyrektor do-
konała otwarcia i uczestnicy otrzymali ze-
stawy konkursowe, następnie rozpoczęli 
zmagania ortograficzne. Zadania były cie-
kawe i urozmaicone, sprawdzały nie tylko 
umiejętności ortograficzne, ale i języko-
we. Mimo bardzo skomplikowanych teks-
tów, naszpikowanych trudnymi wyrazami 
i wyrażeniami, uczniowie zaprezentowali 
wysoki poziom. W wyznaczonym czasie, 
45 minut, zakończyli pracę nad testami. 
Po ortograficznym wysiłku był słodki po-
częstunek. Kulminacyjnym punktem dnia 
było ogłoszenie wyników. Na twarzach 
dzieci widać było napięcie i podekscyto-
wanie. Pani Małgorzata Rusinowska, jako 
przewodnicząca komisji konkursowej, 
odczytała nazwiska zwycięzców w po-
szczególnych grupach wiekowych:

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE – 
Klasy II: Leszczyk Julia (PSP Ciepielów) – I 
miejsce, Mordak Oliwia (PSP Ciepielów) 
– II miejsce, Miller Antonina (PSP Ciepie-
lów) – III miejsce. Klasy III: Stajniak Pau-
lina (PSP Ciepielów) – I miejsce, Mordak 
Aleksandra (PSP Ciepielów) – II miejsce, 
Siebyła Iga (PSP Ciepielów) – III miejsce; 
Klasy IV: Piwońska Amelia (PSP Ciepie-
lów) – I miejsce, Surowiecka Izabela (PSP 
Ciepielów) – II miejsce, Kaim Gabriela 
(PSP Bąkowa) – III miejsce; Klasy V: Mo-
sek Aleksandra (PSP Ciepielów) – I miej-
sce, Kołodziej Julia (PSP Ciepielów) – II 

miejsce, Jamka Agnieszka (PSP Ciepielów) 
– III miejsce; Klasy VI: Siepietowska Kinga 
(PSP Ciepielów) – I miejsce, Obara Patryk 
(PSP Ciepielów) – II miejsce, Szewczyk 
Monika (PSP Ciepielów) – III miejsce.

KATEGORIA GIMNAZJUM – Klasy I: 
Kozek Natalia – I miejsce, Kowalska Pa-
trycja – II miejsce, Leszczyk Piotr – III 
miejsce, Klasy II: Wiktorowska Julia – I 
miejsce, Lasek Aleksandra – II miejsce, 
Dudek Wiktoria – III miejsce; Klasy III: 
Wojciechowska Katarzyna – I miejsce, 
Gębka Aleksandra – II miejsce, Skoczylas 
Weronika – III miejsce.

Wójt Gminy nagradzał zwycięzców, 
składał gratulacje i wręczał dyplomy oraz 
pięknie wydane książki. Wszystkie dzieci 
biorące udział w konkursie otrzymały pa-
miątkowe dyplomy i upominki – książki. 
Podsumowania konkursu dokonała Pani 
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 
w Ciepielowie, która podziękowała Panu 
Wójtowi za objęcie patronatu nad kon-
kursem oraz ufundowanie nagród dla 
uczestników. Pani dyrektor skierowała 
również słowa wdzięczności do Pani Mał-
gorzaty Rusinowskiej – za wkład pracy w 
organizację konkursu oraz do wszystkich 
nauczycieli – za wysiłek włożony w przy-
gotowanie uczestników do gminnych eli-
minacji. Gminny Konkurs Ortograficzny 
„Mistrz Ortografii” wzbudził duże zain-
teresowanie i wyzwolił wiele emocji za-
równo wśród uczniów, jak i nauczycieli. 
Przygotowanie do konkursu wymagało 
od nich systematycznej i wytrwałej pracy, 
która w finale przyniosła znakomite re-
zultaty i pozwoliła odnieść sukces.
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Trwają prace nad opracowaniem 
Gminnego Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej. Plan jest dokumentem strategicz-
nym, który jest niezbędny do pozyskiwa-
nia przez samorząd środków unijnych na 
dofinansowanie inwestycji proekologicz-
nych, związanych ze zmniejszeniem emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Na terenie 
gminy została przeprowadzona specjalna 
ankieta, na podstawie której tworzona 
jest obecnie mapa emisji dwutlenku wę-
gla. Po zakończeniu wszystkich prac zwią-
zanych z opracowaniem PGN, dokument 
zostanie wyłożony do wglądu mieszkań-
ców, następnie przyjęty uchwałą Rady 
Gminy w Ciepielowie.

Najstarszą mieszkanką naszej gminy 
jest pani Genowefa Kapciak z Kawęczyna. 
Pani Genowefa, urodziła się w dniu 7 mar-
ca 1916 roku. Z uwagi na stan zdrowia, 
obecnie przebywa u córki w Radomiu. 
Dlatego też do Radomia z wizytą udali się 
wójt gminy, Przewodniczący Rady Gminy 
Waldemar Czapla, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Witold Chojak oraz Sekretarz 
Gminy Marcin Bielecki. W imieniu włas-
nym oraz w imieniu wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy, wójt Artur Szewczyk 
złożył pani Genowefie życzenia zdrowia 
na dalsze lata życia, aby każdy dzień wno-
sił w jej życie coraz więcej ciepła i miłości 
rodziny oraz przyjaciół. Jubilatce Wręczo-

Uruchomiliśmy nową stronę interne-
tową naszej gminy. Bardziej przejrzysta, 
z udogodnieniami dla osób niedowidzą-
cych. W najbliższych dniach zaktualizuje-
my także wszystkie dane zamieszczone w 
podstronach gminy, tak aby były źródłem 
najnowszych informacji dla mieszkańców 

PLAN GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ

100 LAT PANI GENOWEFY KAPCIAK Z KAW CZYNA
no kosz specjalnie na tę okazję przygo-
towanych kwiatów oraz okolicznościowy 
upominek. Oczywiście jak przystało na tak 
wspaniałe 100 urodziny był tort, lampka 
szampana oraz wspólne radosne odśpie-
wanie 200 lat. Dwustu lat, bowiem w 
przypadku naszej wspaniałej jubilatki 100 
lat to zdecydowanie za mało. Podczas roz-
mów z panią Genowefą i jej córką Henry-
ką powróciły wspomnienia z okresu pracy 
i codziennego życia w wiejskim Kawęczy-
nie. Pani Genowefa jeszcze kilkanaście lat 
temu sama prowadziła gospodarstwo, 
sama uprawiała ogródek. Jubilatka po-
mimo przeżytych stu lat, wcześniejszych 
perturbacji zdrowotnych związanych z 

przebytym wylewem, czuje się bardzo 
dobrze, a z lekarskich medykamentów, 
korzysta tylko z leków obniżającymi ciś-
nienie. Takiego zdrowia tylko pozazdroś-
cić. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia 
pani Genowefo!

NOWA WWW.CIEPIELOW.PL
i przyjaciół gminy Ciepielów. Prosimy o 
zgłaszanie wszelkich Państwa sugestii co 
do nowej strony, potrzeb w zakresie za-
mieszczanych informacji.

Swoje spostrzeżenia prosimy przesy-
łać za pośrednictwem e-maila na adres:
gmina@ciepielow.pl.
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RODZINA 500 +
Od 1 kwietnia 2016 roku weszła w ży-

cie ustawa o pomocy państwa w wycho-
waniu dzieci, czyli tzw. program „Rodzina 
500 plus”. Ustawa o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci wprowadziła 
świadczenie wychowawcze, którego ce-
lem jest częściowe pokrycie wydatków 
związanych z wychowywaniem dziecka, 
w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem 
jego potrzeb życiowych. Świadczenie 
wychowawcze przysługuje matce, ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka do dnia 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia 
w wysokości 500 zł netto miesięcznie na 
drugie i kolejne dziecko niezależnie od do-
chodu. Rodziny, których dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na 

Co pięć lat w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych odbywa się wybór władz. W 
naszej gminie funkcjonuje pięć jednostek 
OSP w: Ciepielowie, Bąkowej, Łaziskach, 
Bielanach i Antoniowie. W jednostkach 
tych od 6 do 28 lutego odbyły się zebrania 
sprawozdawczo wyborcze. Po udzieleniu 
absolutorium dotychczasowym zarządom 
jednostek OSP, druhowie wybrali nowe 
władze na kolejne pięć lat. W dniu 13 
marca przedstawiciele ze wszystkich jed-
nostek OSP oraz delegaci na zjazd gmin-
ny, podsumowali pięcioletnią działalność 
zarządu gminnego OSP. Decyzją druhów z 
terenu całej gminy wybrano nowy Zarząd 
Oddziału Gminnego OSP w Ciepielowie, 
Gminną Komisję Rewizyjną oraz Komisję 
do Spraw Młodzieży.

W skład nowego Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Ciepielowie weszli: 
Artur Szewczyk – prezes, Zbigniew Chmie-
lewski – wiceprezes, Józef Sykut – komen-

DONICE PARKOWE 
Realizując gminne inwestycje, nie za-

pominamy o wizytówce naszej gminy jaką 
jest centrum Ciepielowa. W tym celu w 
pobliżu gimnazjum ustawiliśmy kilka do-
nic parkowych, w których posadziliśmy 
zimozielone krzewy ozdobne. Ustawienie 
donic z jednej strony ma zapewnić swo-
bodne poruszanie się pieszych odgradza-
jąc ich od niebezpieczeństwa wjeżdżają-
cych na plac przed szkołą samochodów, z 
drugiej strony ma poprawić estetykę cen-
trum Ciepielowa.

miesiąc lub 1200 zł netto na miesiąc (w 
przypadku rodzin, w których wychowy-
wane jest dziecko niepełnosprawne, tzn. 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności) otrzymają świad-
czenie wychowawcze również na pierw-
sze lub jedyne dziecko. W Urzędzie Gminy 
program obsługują dwie osoby. Aby uła-

twić składanie wniosków, utworzyliśmy 
specjalny punkt obsługi programu 500 
plus na pierwszym piętrze Urzędu Gminy 
w pokoju nr 7. Środki przekazane na reali-
zację programu są wystarczające, do dnia 
ukazania biuletynu wypłaciliśmy łącznie 
488 tysięcy złotych. Świadczenie zostało 
wypłacone na 580 dzieci z terenu gminy 
Ciepielów. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do składania wniosków.

NOWE GMINNE W ADZE OSP
dant, Henryk Ostrowski – skarbnik, Józef 
Matysiak – sekretarz, Jan Kaczmarski 
– członek, Paweł Wójcik – członek, Paweł 
Nachyła – członek. Komisja rewizyjna: 
Zbigniew Niedziela – przewodniczący, Łu-
kasz Sałata – członek, Andrzej Wietrzyński 
– członek. Komisja do spraw młodzieży: 
Dominik Kominek – przewodniczący, Mi-
chał Nachyła – członek, Tomasz Pastuszka 
– członek. Delegatami na zjazd powiato-
wy wybrano: Zbigniewa Chmielewskie-
go, Janusza Kominka, Pawła Nachyłę. 
Przedstawicielami z gminy Ciepielów do 
Zarządu Powiatowego wybrano Artura 
Szewczyka i Waldemara Kominka. Decyzje 
druhów strażaków zapadły jednomyślnie. 
Wybór mojej osoby na Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP przyjąłem 
jako olbrzymie wyzwanie i zaszczyt. Doło-
żę wszelkich starań, aby wszystkie nasze 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej da-
lej tak prężnie funkcjonowały i się rozwi-

jały. Będę dążył do zgody między straża-
kami, zapewnienia druhom niezbędnego 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych sprzętu, 
wspierał młodzieżowe drużyny pożarni-
cze, nie zapominając o druhach senio-
rach, którzy przekazali nam swój dorobek 
oraz podzielili się własnym doświadcze-
niem– powiedział dziękując za wybór na 
prezesa wójt gminy Artur Szewczyk.
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Twoje Radio Lipsko to pierwsza w Pol-
sce samorządowa rozgłośnia radiowa, 
która już od piętnastu lat za pośredni-
ctwem fal radiowych gości w domach na-
szej gminy. W jubileuszowej uroczystości 
powstania radia wzięli udział przedstawi-

W sportowej ofercie gminy Ciepielów 
pojawiła się nie lada atrakcja dla doro-
słych. O początku roku Urząd Gminy fi-
nansuje bezpłatne zajęcia aerobiku i zajęć 
nordic walking dla dorosłych. Zajęcia aero-
bowe z elementami tabaty i cardio oraz 
rozciągające z elementami pilatesu i jogi 
cieszą się bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród płci pięknej, chociaż nie bra-
kuje panów, którzy korzystają z tej formy 
poprawy kondycji. Pierwsza cykl bezpłat-
nych zajęć odbywał się w każdy wtorek i 
czwartek w Domu Ludowym w Wielgiem. 
W wakacje zajęcia zostają zawieszone, a 
nowy cykl zajęć rozpocznie się po zakoń-
czeniu wakacji. W ramach oferty sporto-
wej dla dorosłych zaplanowane są także 
wycieczki rowerowe, udział w zawodach 
sportowych (biegi na krótkich dystansach, 

Naszą stulatką jest także pani Marian-
na Gołąbek z Wielgiego. Urodzona w dniu 
25 marca 1916 roku, mieszkanka rodzin-
nego Wielgiego.

Uroczystości jubileuszu setnych uro-
dzin rozpoczęły się Mszą Św. w kościele 
pw. Bożego Ciała w Wielgiem, następ-
nie przyjęcie urodzinowa odbyło się w 
domu weselnym w Kałkowie. W imieniu 
wszystkich mieszkańców naszej gminy 
wójt gminy wraz z panią Kierownik USC 
oraz Przewodniczącym Rady Gminy po-
gratulowali jubilatce osiągnięcia tak pięk-

15 LAT TWOJEGO RADIA LIPSKO
ciele samorządów gminnych, redaktorzy, 
współpracownicy i przyjaciele Twojego 
Radia Lipsko.

Spotkanie rozpoczęło się od przypo-
mnienia historii powstania radia, którą 
przybliżył redaktor naczelny radia Włady-

sław Bajkowski. Następnie przybyli 
na uroczystość składali jubilatom 
życzenia.

W imieniu wszystkich mieszkań-
ców gminy Ciepielów, wójt gminy 
Artur Szewczyk wręczył pracowni-
kom radia statuetkę Wiktora z ży-
czeniami wszelkiej pomyślności. Po 
życzeniach był tort przygotowany 
przez lipskich cukierników i spotka-
nie koleżeńskie.

Z okazji jubileuszu życzymy 
Twojemu Radiu Lipsko jak najlep-
szego zasięgu i coraz większej liczby 
słuchaczy.

RAZEM PO ZDROWIE I KONDYCJ

nordic walking). Za udział w nich Gmina 
sfinansuje zakup koszulek opatrzonych w 
herb gminy. Zachęcamy do udziału w za-
jęciach, szczegółowych informacji udziela 

pani dyrektor szkoły podstawowej w Bą-
kowej Anna Kozieł. Przyjdź, popraw swoją 
sprawność fizyczną!

100 LAT PANI MARIANNY GO BEK Z WIELGIEGO
nego, a bardzo rzadkiego 
dla większości ludzi wieku 
100 lat. Wójt złożył życzenia 
dobrego zdrowia, które jest 
cenniejsze od wszelkiego 
bogactwa.

Pani Marianna ma czwo-
ro dzieci, trzech synów i 
jedną córkę, 12 wnuków, 
25 prawnuków i 8 prapra-
wnuków, 9 praprawnuczek 
niedługo przyjdzie na świat. 
Podczas uroczystości był 
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wspaniały tort urodzinowy, ale zamiast 
sto lat, jubilatce odśpiewano 200 lat. Ro-
dzina, przyjaciele pani Marianny wspólnie 
zrobili pamiątkowe zdjęcie.

Szanownej jubilatce życzymy kolejnych 
spokojnych, pogodnych i szczęśliwych lat 
spędzonych wśród rodziny i przyjaciół. 
Wszystkiego najlepszego.

Z wizytą u szanownej jubilatki byliśmy 
dwukrotnie. Drugi raz z przedstawiciela-
mi pani Premier Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej Beaty Szydło. W spotkaniu wziął 
udział Kierownik Delegatury Mazowie-
ckiego Urzędu Wojewódzkiego w Rado-
miu pan Krzysztof Murawski, Kierownik 
Oddziału Spraw Obywatelskich Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ra-
domiu pan Zbigniew Gurtat, Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Ciepielowie 
pani Barbara Rojecka-Kostyra, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy w Ciepielowie 
pan Witold Chojak.

W imieniu pani Premier Beaty Szydło 
pan Krzysztof Murawski przekazał list ż 
życzeniami dla jubilatki oraz kwiaty. Pani 
Marianna podziękowała za życzenia, pro-
sząc pana Kierownika o przekazanie po-
dziękowania i jak najlepszych życzeń pani 
premier.

Przy herbatce wraz z najbliższą ro-
dziną jubilatki wspominaliśmy życie pani 
Marianny, a przede wszystkim liczną ro-
dzinę jubilatki.
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ŚWIATOWE DNI M ODZIE Y KRAKÓW 2016
W związku z organizacją i przepro-

wadzeniem w tym roku Światowych Dni 
Młodzieży w Polsce, wójt naszej gminy, 
wziął udział w spotkaniach organizowa-
nych przez Biskupa Henryka Tomasika w 
Wyższym Seminarium Duchownego w 
Radomiu. Spotkania dotyczyły organizacji 
tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, 
o współpracy naszego samorządu przy 
organizacji ŚDM, o możliwości wsparcia 
przygotowań z naszej strony. Wójt zade-
klarował sfinansowanie wraz z innymi 
wiejskimi samorządami poczęstunku, 
który będzie przygotowywany dla ponad 
dziesięciu tysięcy pielgrzymów w Muzeum 
Wsi Radomskiej. Na program Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie składają się 
centralne dni spotkań młodzieży z Ojcem 
Świętym, zwane Wydarzeniami Central-
nymi, oraz towarzyszące im wydarzenia 
o charakterze duchowym i kulturalnym, 
takie jak: liturgie, katechezy, spotkania ze 
znanymi wspólnotami i ruchami religijny-
mi działającymi na całym świecie czy kon-
certy i przedstawienia.

Wydarzenia Centralne to najważniej-
sze spotkania Światowych Dni Młodzieży, 
w czasie których wszyscy młodzi pielgrzy-

mi wspólnie przeżywają wielkie święto 
wiary. W Krakowie w 2016 roku będą 
przebiegać w następujący sposób: Msza 
Święta na Otwarcie (wtorek, 26.07). Świa-
towe Dni Młodzieży w Krakowie oficjalnie 
rozpocznie Msza Święta na Otwarcie, 
której przewodniczyć będzie biskup miej-
sca – Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Jest to 
moment, w którym podkreślony zostaje 
międzynarodowy charakter wydarzenia i 
zaprezentowany gospodarz Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie – Polska. Msza 
Święta na Otwarcie zachęca także wszyst-
kich niezdecydowanych, aby wzięli udział 
w ŚDM. W Krakowie 2016 roku będzie 
miała ona miejsce we wtorek popołudniu 
– 26 lipca. Ceremonia Powitania (czwar-
tek, 28.07). Ważnym momentem jest 
pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym, czy-
li Ceremonia Powitania, która jest czasem 
szczególnej radości z powodu obecności 
Namiestnika Chrystusowego i wspólnej 
z Nim modlitwy. To nabożeństwo ze słu-
chaniem Słowa Bożego i pierwszym prze-
mówieniem Ojca Świętego. Ceremonia 
ma charakter międzynarodowy. Podczas 
ŚDM w Krakowie pierwszy raz ujrzymy Pa-
pieża Franciszka w czwartek 28 lipca 2016 

roku. Ceremonia Powitania Pa-
pieża zawsze mobilizuje młodych 
z kraju będącego gospodarzem 
wydarzenia, aby dołączyli do gro-
na uczestników. Droga Krzyżowa 
(piątek, 29.07). W piątek odbę-
dzie się Droga Krzyżowa, która 
podkreśla wymiar pokutny ŚDM. 
Krzyż ŚDM zwykle niesiony jest w 
procesji, a młodzi idą wyznaczoną 
trasą, dając świadectwo swojej 
wiary (czasami Droga Krzyżowa 
trwa równocześnie w kilku róż-
nych miejscach w mieście). Mło-
dzież z całego świata spotka się z 

W naszej gminie wydajemy ponad 
3,5 tysiąca nakazów płatniczych. Po-
datki od kilku lat nie są podnoszone, 
a w zakresie łącznego zobowiązania 
pieniężnego powstają tylko pewnego 
rodzaju zmiany w zakresie naliczania 
i poboru podatków. Od tego roku 
zgodnie ze zmianami wprowadzony-
mi przez Sejm RP wszyscy podatnicy 
podatku, których zobowiązanie nie 
przekracza 100 zł, płacą cały poda-
tek w jednej racie (podatku w takiej 
wysokości nie dzieli się już na cztery 
raty). Nowością jest także sytuacja 
kiedy łączne zobowiązanie pieniężne 

Chrystusem Ukrzyżowanym w Krakowie 
i odprawi to nabożeństwo 29 lipca 2016 
roku. Czuwanie z Ojcem Świętym (sobota, 
30.07). Najbardziej osobistym momen-
tem jest czuwanie z Ojcem Świętym. To 
wyjątkowo intensywny czas modlitwy i 
spotkania z Chrystusem, pełen skupienia i 
radości. Podkreśla w ten sposób młodzie-
żowy charakter ŚDM. Uczestnicy spotka-
nia w Krakowie razem z Ojcem Świętym 
będą modlić się przed Najświętszym Sa-
kramentem w sobotni wieczór 30 lipca. 
Msza Święta Posłania (niedziela, 31.07). 
31 lipca przyjdzie czas na ostatnie z Wy-
darzeń Centralnych, czyli Mszę Świętą 
Posłania, która celebrowana będzie przez 
Ojca Świętego. Jest to uroczyste podsu-
mowanie ŚDM – moment kulminacyjny 
wszystkich spotkań. Podczas tej Euchary-
stii Papież „posyła młodych na cały świat”. 
Na sam koniec, w trakcie modlitwy Anioł 
Pański, Ojciec Święty Franciszek – trady-
cyjnie – ogłosi miejsce i datę kolejnych 
Światowych Dni Młodzieży.

Zapraszamy wszystkich do udziału 
w Światowych Dniach Młodzieży, taka 
szansa na spotkanie z Papieżem i mod-
litwę wraz z nim to wspaniałe i niezapo-
mniane przeżycie!

ZMIANY W NAKAZACH P ATNICZYCH
nie przekracza 6,10 zł, wówczas Urząd 
Gminy w ogóle nie wydaje decyzji po-
datkowej (jest to spowodowane tym, 
iż koszty decyzji i jej dostarczenia do 
podatnika są większe niż sam poda-
tek). Nie zmienił się sam pobór podat-
ku. Mamy dwie możliwości: wpłacamy 
podatek bezpośrednio na konto lub do 
kasy Urzędu Gminy albo za pośredni-
ctwem inkasenta (sołtysa). Podatek 
płacimy w czterech ratach (z wyjąt-
kiem podatku nie przekraczającego 
kwoty 100 zł) odpowiednio: 15 marca, 
15 maja, 15 września i 15 listopada.
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Strona internetowa gminy, pomimo 
jej przebudowy i częstej aktualizacji nie 
pozwala na umieszczanie treści, z który-
mi wójt gminy chciałby się z Państwem 
podzielić. Zawiera bowiem podstawowe 
informacje o gminie, o aktualnych wyda-
rzeniach, a poprzez Biuletyn Informacji 
Publicznej (BIP) informuje o sprawach 
urzędowych. Jest jednak jeszcze cała 
sfera podejmowanych codziennie dzia-
łań, o których powinni Państwo wiedzieć 
jak najszybciej. Oczywiście o sprawach 

Jak wszyscy wiedzą Dzienny Ośrodek 
Fizjoterapii w Pcinie utworzony i sfinan-
sowany w całości przez Gminę Ciepielów, 
funkcjonuje od czerwca 2010 roku, od 
maja 2012 świadczy swoje usługi w ra-
mach umowy podpisanej z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Aktualnie w Ośrod-
ku zatrudnionych jest sześcioro pracow-
ników świadczących zabiegi z zakresu 
rehabilitacji oraz pracownik gospodarczy. 
Fizjoterapia świadczy następujące usługi: 
masaż klasyczny – ręczny, masaż limfa-
tyczny – ręczny, pole magnetyczne, laser, 
ultradźwięki/ultrafonoreza, lampa solux, 
prądy diadenamiczne – interferencyjne, 
prądy kotza – elektrostymulacja, prądy 
tensa, galwanizacja – jonofereza, prądy 
trauberta, kinezyterapia (ćwiczenia bier-

Zakończyliśmy już inwestycje w zakresie dobudo-
wy oświetlenia ulicznego. W ramach przeznaczonych 
na ten cel środków wykonaliśmy między innymi; re-
mont skrzynek oświetleniowych, korektę ustawienia 
słupów oświetleniowych w Wielgiem i Ciepielowie, 
dobudowę linii oświetlenia ulicznego wraz z punk-
tem zapalania w Starych Gardzienicach, dobudowę 
linii oświetlenia ulicznego wraz z punktem zapalania 
w Świesielicach, dobudowę oświetlenia w Gardzie-
nicach Kolonii, dobudowę oświetlenia w Bąkowej, a 
także dobudowę oświetlenia przy drodze krajowej 
Drezno – Anusin.

Drugim tegorocznym zadaniem, które obecnie 
jest w trakcie realizacji jest budowa oświetlenia par-
kowego w Ciepielowie przy ul. Słonecznej i na całej 
ulicy Batalionów Chłopskich.

WITAJ NA BLOGU!
związanych z działalnością gminy i jej 
jednostek informowani są radni, sołtysi 
i kierownicy jednostek organizacyjnych 
na sesjach Rady Gminy. Raz do roku infor-
macje te przekazywane są mieszkańcom 
podczas zebrań, które odbywają się w 
poszczególnych sołectwach naszej gmi-
ny. Dodatkowo najważniejsze informacje 
przekazywane są także za pośrednictwem 
naszego gminnego biuletynu informacyj-
nego „Nasza Gmina”. W związku z tym, iż 
brakuje w naszej gminie informacji prze-
kazywanej w miarę możliwości na bieżą-
co, tak aby wszyscy zainteresowani mieli 
możliwość zapoznać się z pracami wójta 
i urzędu gminy, podejmowanymi decyzja-
mi, tak aby kontakt z mieszańcami gminy 
był jeszcze lepszy, jeszcze w większym 
stopniu dający możliwość konsultowania 
ze społeczeństwem działań podejmowa-

nych w naszej gminie, wójt gminy z dniem 
1 lutego 2016 roku rozpoczął prowadze-
nie internetowego bloga. Blog to niejako 
pamiętnik, niektórzy mówią, że rodzaj co-
dziennej spowiedzi. Uruchamiając bloga, 
wójt zadedykowała go wszystkim, którzy 
interesują się naszą Małą Ojczyzną. Aby 
śledzić wpisy na blogu, wystarczy wejść 
na stronę internetową gminy i kliknąć na 
niebieski obrazek „blog wójta gminy”. 

FIZJOTERAPIA W PCINIE LEPIEJ NI  SZPITAL W LIPSKU

ne, ćwiczenia czynno – bierne, ćwiczenia 
czynne, ćwiczenia z oporem, rower sta-
cjonarny, trenażer, ćwiczenia izometrycz-
ne, ćwiczenia samowspomagane, stolik 
do ćwiczeń manualnych rąk, rehabilitacja 
domowa). Z naszej gminnej fizjoterapii 
w Pcinie co roku korzysta ponad 1000 
pacjentów. Dla porównania z zabiegów 
oddziału rehabilitacji szpitala w Lipsku w 

ciągu roku skorzystało 468 pacjentów w 
ramach rehabilitacji stacjonarnej i 123 
pacjentów w ramach rehabilitacji dzien-
nej. Jak widać z powyższego zestawienia 
pomysł na utworzenie ośrodka fizjotera-
pii w Pcinie był jak najbardziej słuszny, a 
przede wszystkim niezwykle potrzebny 
dla poprawy zdrowia mieszkańców gminy 
Ciepielów.

DOBUDOWA O WIETLENIA ULICZNEGO
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Ministerstwo Finansów, co roku pro-
gnozuje dochody podatkowe w przelicze-
niu na jednego mieszkańca w poszczegól-
nych gminach. W odniesieniu do 2016 r. 
podstawę tych wyliczeń stanowią dane o 
dochodach podatkowych za 2014 r., we-
dług stanu na połowę zeszłego roku. 

Właśnie opublikowano listę gmin wg 
dochodów na jednego mieszkańca. Średni 
dochód na jednego mieszkańca w Polsce 
to 1514,27 zł. Dzieląc sumę dochodów 
podatkowych w danej gminie przez licz-
bę mieszkańców otrzymuje się wskaźnik 
G, który stanowi podstawę do obliczenia 
subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat 
do budżetu państwa. W przypadku gmin 
przy obliczaniu wskaźnika uwzględniane 
są dochody z podatków lokalnych oraz 
wpływy z tytułu udziałów w podatkach 
dochodowych. Lista obejmuje wszystkie 
2479 gminy.

Najbogatszą gminą w rankingu jest, 
tak jak co roku, wiejska gmina Kleszczów 
z astronomicznym dochodem na miesz-
kańca wynoszącym aż 35 179,45 zł (na 
jej terenie funkcjonuje bełchatowska 
elektrownia i kopalnia węgla brunatne-
go). Dochód gminy Kleszczów to blisko 
23-krotnie więcej niż średnia krajowa 
(1514,27 zł) i niemal 91-krotnie więk-
szy wynik niż najbiedniejszej w rankingu 
gminy w Polsce, który osiągnęła gmina 
Przytuły w województwie podlaskim z do-
chodem 387,47 zł. Jak widzicie Państwo 
dysproporcje pomiędzy dochodami gmin 
są olbrzymie. Jest wiele gmin bardzo bo-
gatych z racji działania na ich terenie pod-
miotów prowadzących działalność gospo-
darczą, przemysłu, handlu itp., ale ponad 
2 tysiące gmin w Polsce jest poniżej śred-
niego progu dochodowości obliczonego 

ZEGARY WRÓCI Y
Po przerwie spowodowanej awarią, 

na elewację budynku Urzędu Gminy po-
wróciły zegary. Ich wymiana na całkowicie 
nowe (z zachowaniem dotychczasowej 
kolorystyki i wzoru) nastąpiła w ramach 
gwarancji udzielonej przez wykonawcę 
termomodernizacji budynku UG w Cie-
pielowie. Czas w naszej gminie znowu 
płynie.

Decyzją Zgromadzenia Związku Gmin 
nad Iłżanką rozszerzono działalność na-
szego międzygminnego związku o gminę 
Mirów. Związek Gmin nad Iłżanką to teraz 
związek pięciu gmin: Iłża (powiat radom-
ski), Kazanów (powiat zwoleński), Ciepie-
lów i Chotcza (powiat lipski) oraz Mirów 
(powiat szydłowiecki). Pięć gmin z czte-
rech powiatów, chyba jedyny taki związek 
gmin w Polsce.

Zmianie uległo także logo Związku, 
teraz na żółtym tle widnieją, zgodnie z 
biegiem rzeki Iłżanki nazwy gmin wcho-

RANKING ZAMO NO CI GMIN W POLSCE
na rok 2016 przez Ministerstwo Finansów 
w kwocie 1514,27 zł. 

Nasza gmina pod tym względem nale-
ży do najbiedniejszych, a wpływ na to ma 
niewątpliwie niepodnoszenie podatków 
i opłat lokalnych od kilku już lat, a także 
słabej jakości gleby, co ma wpływ na na-
liczany podatek rolny. Staramy się jednak 
gospodarnie zarządzać gminą, aby pomi-
mo stosunkowo niewielkich dochodów 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
zawsze znaleźć środki na działania inwe-
stycyjne.

Poniżej przedstawiam dochody w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca na-
szej gminy i gmin sąsiednich. Najwyżej 
w tym rankingu zajmuje miasto i gmina 
Lipsko osiągając w całej Polsce bardzo 
wysokie 736 miejsce Lipsko (1329,35 zł), 
1240 miejsce Zwoleń (1095,22 zł), 1805 
miejsce Iłża (893,22 zł), 2190 miejsce So-
lec nad Wisłą (744,67 zł), 2247 miejsce 
Sienno (689,17 zł), 2348 miejsce Rzecz-
niów (638,72 zł), 2382 miejsce Przyłęk 
(614,55 zł), 2413 miejsce Tczów (588,53 
zł), 2423 miejsce Ciepielów (573,71 zł), 
2453 miejsce Chotcza (515,33 zł), 2472 
miejsce Kazanów (440,49 zł). Podsumo-
wując ranking i wyliczenia Ministerstwa 

Finansów, na szczęście dla nas, dochód na 
mieszkańca gminy (per capita), co prawda 
świadczy o bogactwie danej gminy, ale to 
przede wszystkim od zarządzających gmi-
nami zależy czy i ile środków przeznaczy 
się w budżecie na gminne inwestycje. 
Jeżeli tylko mądrze zarządza się finansa-
mi gminy, zwłaszcza finansami w zakresie 
oświaty i administracji, to pomimo nale-
żenia do jednej z najbiedniejszych gmin w 
Polsce, jak widać z poczynionych w tym 
roku, wręcz astronomicznych gminnych 
inwestycji, można coś dobrego dla miesz-
kańców gminy zrobić.

W rankingu inwestycji Gmina Ciepie-
lów z pewnością prześcignęłaby niejedną 
dużo bogatszą gminę.

POWI KSZENIE ZWI ZKU GMIN
NAD I ANK

dzących w skład Związku: Mirów, Iłża, Ka-
zanów, Ciepielów i Chotcza.
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BEZP ATNA ZIELONA SZKO A 2016 
Pierwsza dekada maja była długo wyczekiwana przez ucz-

niów klas szóstych z całej gminy Ciepielów, bowiem dnia 9 maja 
– 50 szóstoklasistów ze szkół podstawowych z Ciepielowa i Bą-
kowej rozpoczęło niezapomnianą przygodę… Otóż tego dnia 
uczniowie wyjechali nad Morze Bałtyckie w ramach Zielonej 
Szkoły. Pomysłodawcą całego wyjazdu był Pan Wójt Artur Szew-
czyk, który dodatkowo wygospodarował na ten cel fundusze 
z budżetu gminy, aby uczestnicy wyjazdu nie ponosili żadnych 
opłat. Głównymi założeniami, które przeświecały organizatoro-
wi 5-dniowej wycieczki, były: poznanie piękna swojego kraju, 
poprzez zwiedzenie polskiego wybrzeża; zdobywanie wiedzy i 
umiejętności dzięki obserwacjom nadmorskich okolic; integra-
cja uczniów obu szkół; a także aktywny wypoczynek z wykorzy-
stywaniem gier i zabaw sportowych. Bogaty program Zielonej 
Szkoły, napisany przez Pana Wójta, sprzyjał wszechstronnemu 
rozwojowi dziecka, począwszy od potrzeb intelektualnych, po 
emocjonalne i fizyczne. Dzięki uczestniczeniu w tej wycieczce, 
uczniowie zwiedzili Trójmiasto oraz poznali walory historyczne, 
kulturowe i turystyczne niektórych obszarów Pomorza. Każdy 
dzień przynosił nowe wyzwania, przeżycia i emocje, toteż czas 
spędzony nad polskim morzem był bezcenny. Ponadto organiza-
tor wyjazdu zadbał o: pełne wyżywienie, słodką niespodziankę 
otrzymywaną każdego dnia, transport klimatyzowanym autoka-
rem, dodatkowe ubezpieczenie, wstęp do kilkunastu muzeów i 
obiektów kultury, atrakcje podczas pobytu nad morzem z dodat-
kową niespodzianką od Wójta Gminy oraz zajęcia programowe. 
A wszystko zaczęło się…

Rano, 9 maja, kiedy o godz. 7.30 uczniowie klas VI wraz z 
opiekunkami: paniami Dyrektor: Małgorzatą Rusinowską i Anną 
Kozieł oraz nauczycielkami: p. Marianną Ziębą, p. Urszulą Górską 
i p. Danutą Kozieł wyruszyli na 5 dni do Jastrzębiej Góry. Po ok. 8 
godzinach jazdy uczestnicy dotarli do pierwszego etapu podróży 
– Pól Grunwaldzkich, gdzie zobaczyli granitowy obelisk, jedena-

ście 30-metrowych masztów symbolizujących sztandary polskich 
i litewsko-ruskich chorągwi, pozostałości cokołu Pomnika Grun-
waldzkiego, Kamień Jungingena i Kopiec Jagiełły usypany przez 
harcerzy ZHP. Po zwiedzeniu obszaru historycznej bitwy w 1410 
roku, wybrali się w dalszą drogę. Późnym popołudniem dotarli 
do miejsca docelowego – ośrodka „Relaks” w Jastrzębiej Górze. 
Po zakwaterowaniu w domu wypoczynkowym i obiadokolacji, 
uczniowie, wraz z nauczycielkami, poszli nad morze podziwiać 
zachód słońca. Pierwszy dzień upłynął szybko, ale jakże ciekawie. 
Drugiego dnia, po śniadaniu, uczestnicy Zielonej Szkoły wybrali 
się na wycieczkę pieszą po najbliższej okolicy. Z poziomu Bulwa-
ru Nadmorskiego obserwowali morze i położoną w dole plażę. 
Kolejną atrakcją, na deptaku w Jastrzębiej Górze, była Gwiazda 
Północy – pamiątkowy obelisk, który wyznacza najdalej wysu-
nięty punkt na północy Polski. Kamień, jako atrakcja turystycz-
na, cieszy się dużą popularnością wśród osób odwiedzających to 
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spełnia on również walor nawigacyjny. Na III piętrze wieży mieści 
się Muzeum Motyli, toteż nasi szóstoklasiści z zainteresowaniem 
przyglądali się wystawie przedstawiającej zbiory motyli i owa-
dów pochodzących z całego świata. W specjalnych gablotach 
zgromadzono ponad 3000 okazów: motyli, chrząszczy, a także 
pająków, skorpionów i innych stawonogów. Poza zbiorami ento-
mologicznymi obejrzeć można kolekcję monet, zabawek, pamią-
tek i pułapek związanych z tą tematyką. Po obejrzeniu insektów, 

miasto. Następnie wszyscy udali się na plażę, by spacerkiem do-
trzeć do latarni morskiej Rozewie – obiektu o wysokości 32,7 m 
posiadającym duże znaczenie dla polskiej historii morskiej. We 
wnętrzu budowli obejrzeli stałą wystawę Muzeum Latarnictwa 
Morskiego. Ekspozycja w latarni i otaczających ją budynkach 
pokazuje m.in. modele wszystkich polskich latarni morskich. Po 
kilkugodzinnym zwiedzaniu najbliższego otoczenia, szóstoklasi-
ści wrócili do ośrodka na obiad i krótki odpoczynek, aby później 
móc udać się do Władysławowa. W tym dniu uczestnicy oglądali 
też Aleję Gwiazd Sportu, która mieści się obok Ośrodka Przygo-
towań Olimpijskich „Cetniewo” i w sposób szczególny honoruje 
zasłużonych dla sportu, pokazuje oraz przybliża sylwetki ludzi 
talentu i międzynarodowych sukcesów sportowych. Dzięki spe-
cjalnie oprawionym granitowym płytom, na których widnieją 
imiona, nazwiska i dyscypliny sportowe, obecne pokolenie może 
poznać sylwetki mistrzów sportu. Aleja szczególnie zaintereso-
wała chłopców – sympatyków tej dziedziny. Potem zwiedzający 
przeszli do „Domu Rybaka”, gdzie obecnie mieści się Urząd Mia-
sta i szereg innych instytucji. Okazały gmach z wysoką wieżą, na 
której mieści się taras widokowy pozwalający podziwiać rozległy 
widok na morze i okoliczny ląd, prezentuje się niezwykle dostoj-
nie. Dla rybaków wpływających do władysławowskiego portu 
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dzieci zakupiły pamiątki z tego miejsca. Warto wspomnieć, że 
widok z wieży widokowej Domu Rybaka rozciąga się na panora-
mę całego miasta i Półwyspu Helskiego. Późnym popołudniem 
zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do ośrodka na kolację i zajęcia 
programowe, a dla chętnych zorganizowano dyskotekę. Kolej-
ny, trzeci dzień, przyniósł nowe doznania i przeżycia, albowiem 
tego dnia uczniowie klas szóstych uczestniczyli w całodniowej 
wycieczce do jednego z trzech najważniejszych miast na półno-
cy Polski. Po śniadaniu, gotowi i żądni nowych przygód, odbyli 
podróż do Gdańska Oliwy, gdzie po spotkaniu z przewodnikiem, 
rozpoczęli zwiedzanie Katedry pw. Trójcy Świętej, Najświętszej 
Marii Panny i św. Bernarda – jednego z najcenniejszych i najsłyn-
niejszych zabytków miasta. Zauroczeni wielkością i XIII-wieczną 
architekturą podziwiali bazylikę długo i należytym szacunkiem. 
Wysłuchali też pięknego koncertu organowego, który zaczarował 
ich doskonałością i precyzją dźwięków. Co więcej zwrócili uwagę 
na dzieła sztuki – malowidła, płaskorzeźby, obrazy i figury. Na-

stępnie udali się na spacer po Starym Mieście i zwiedzali: Bramę 
Wyżynną – renesansową bramę miejską, ul. Długą, zabytkowy 
Ratusz, Długi Targ – reprezentacyjny plac, Dwór Artusa – dawne 
miejsce spotkań kupców, Długie Pobrzeże – deptak, Dom Upha-
gena – mieszczańską kamienicę, Muzeum Bursztynu – muzeum 
rzemiosła dokumentujące historię i dzieje bursztynu, oraz Żuraw 
– zabytkowy dźwig portowy. 

Po długiej wędrówce spotkała naszych uczniów miła niespo-
dzianka. Pan Wójt Artur Szewczyk złożył wizytę uczestnikom Zie-
lonej Szkoły podczas ich pobytu w Gdańsku. Nie zabrakło oczywi-
ście prezentów i dodatkowych atrakcji. Inicjator całego wyjazdu 
podarował wszystkim uczniom specjalne koszulki i czapeczki z 
herbem gminy i promującym ją napisem „Moja Gmina Ciepie-
lów”. Wszyscy prezentowali się okazale w niebieskich strojach 
i przykuwali wzrok przechodniów. Mijający ludzie uśmiechali 
się do naszych uczniów i zwracali uwagę na charakterystyczne 
elementy ich ubioru. Z pewnością niejedna osoba zapamiętała 
nazwę naszej gminy i być może, kiedyś odwiedzi nasze strony. 
Kolejną bezpłatną atrakcją, przygotowaną przez Pana Wójta, był 
rejs galeonem „Lew” po Motławie do Westerplatte - półwyspu 
w Gdańsku, którego obrona we wrześniu 1939 była jednym z 
ważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Wszyscy odbyli spa-
cer po Westerplatte śladami naszych walczących bohaterów, 
by w efekcie dotrzeć do Pomnika Obrońców Wybrzeża, który 
upamiętnia polskich obrońców wybrzeża we wrześniu 1939. 
Uczestnicy zobaczyli też Twierdzę Wisłoujście – portowy zespół 
obronny z pierwszej połowy XVII wieku, który strzegł Gdańska 
od strony morza oraz Wartownię nr 1 – jedyny ocalały obiekt mi-
litarny byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, 
który przetrwał działania wojenne 1939 roku. Przed Wartownią 
ustawione są dwa oryginalne pociski z pancernika Schlezwig-
Holstein o wadze 330 kilogramów każdy. 

Po obfitej dawce wiedzy historycznej szóstoklasiści zjedli 
obiad w restauracji sieciowej i wrócili do Jastrzębiej Góry. Po za-
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służonym relaksie poszli na kolację i uczestniczyli w zajęciach. 
Dzień spędzony w Gdańsku wzbogacił ich wiadomości, przybliżył 
trudne dzieje naszego kraju oraz pokazał ślady toczonych walk i 
skłonił do refleksji.

Czwartek – przedostatni dzień pobytu na Zielonej Szkole od-
słonił kolejne tajemnice niezwykłych miejsc. Dnia 12 maja, po 
śniadaniu, cała grupa pojechała autokarem na Mierzeję Helską, 
która oddziela Zatokę Pucką od pełnego morza. Uczniowie byli 
w Muzeum Rybołówstwa, mieszczącym się w zabytkowym koś-
ciele z XV w., nieopodal portu. Przeglądając ekspozycję, zapo-
znawali się z historią Bałtyku, losami samej Mierzei Helskiej oraz 
współczesnymi problemami związanymi z gospodarką morską. 
Kolejnym punktem wycieczki był pobyt w Fokarium. Tu ucznio-
wie przyglądali się pływającym, chronionym fokom. Później od-

był się spacer nad morze między bunkrami rejonu umocnionego 
i czas wolny na deptaku, który był przede wszystkim wykorzysta-
ny na zakup pamiątek znad morza. Do ośrodka uczestnicy wrócili 
po godz. 14.00, zjedli obiad i udali się na krótki odpoczynek. Po 
południu przeprowadzono ostatnie zajęcia. Tego dnia zorgani-
zowano też ognisko z kiełbaskami i wspominano czas spędzony 
nad morzem. 

13 maja (piątek) – jednym taka data kojarzy się z niepo-
wodzeniami i złą passą, innym ze zwykłą, szarą codziennością, 
jednakże dla naszych szóstoklasistów, ostatni dzień pobytu w 
Jastrzębiej Górze, okazał się kolejnym, fantastycznym dniem za-
mykającym tę wspaniałą 5-dniową przygodę. 

Po porannej toalecie i śniadaniu, uczestnicy tegorocznej 
Zielonej Szkoły opuścili ośrodek wczasowy w Jastrzębiej Górze i 
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udali się do Gdyni. W tym malowniczym mieście zwiedzali okręt 
– muzeum „Błyskawica” – jeden z najpiękniejszych okrętów w 
swojej klasie. Ten polski niszczyciel jest dumą naszego kraju, 
gdyż jego załoga walczyła dzielnie podczas wojny, niszcząc inne, 
nieprzyjacielskie statki. Grupa zwiedziła również Muzeum Mary-
narki Wojennej, w którym znajdują się eksponaty przedstawia-
jące historię i tradycję polskich sił morskich – modele dawnych 
żaglowców, sprzęt nurkowy, a także zbiory orderów, odznaczeń, 
fotografii, mapy i wiele innych ciekawych muzealiów. Nie można 
było pominąć żaglowca „Dar Pomorza” związanego z Gdynią od 
1929 r. 

Po obejrzeniu najważniejszych okrętów, obrano ostatni punkt 
wycieczki – Sopot. Jednym z ciekawszych miejsc festiwalowego 
miasta jest deptak o nazwie „Monciak”. Wyłączona z ruchu sa-
mochodowego ulica jest najbardziej reprezentacyjnym punktem 
Sopotu. Spacer po molo, Krzywy Dom i Grand Hotel to jedne z 
nielicznych miejsc, które zachęcają nas do ponownego przybycia 
na Pomorze. W drodze powrotnej zjedliśmy posiłek w restaura-
cji sieciowej Mc Donald’s. O godz. 21.00, cali i zdrowi, wrócili-
śmy do Ciepielowa. Pięciodniowy pobyt na Zielonej Szkole był, 
jest i będzie dla wszystkich uczestników czasem pozytywnych 
wrażeń i niezapomnianych chwil. Zobaczyliśmy bowiem miejsca 
znane niektórym z telewizji, prasy czy Internetu. I choć może 
jeszcze kiedyś tam wrócimy, to z pewnością wyjazd szkolny ma 
zupełnie inny wymiar, atmosferę i urok. Dlatego Zielona Szkoła 
głęboko zapadnie w pamięci, bo przecież wspólne rozmowy z 
koleżankami i kolegami z lat szkolnych wspomina się najmilej i 
najdłużej. Trudno znaleźć najlepsze, najodpowiedniejsze i naj-
bardziej wymowne słowa podziękowania dla pomysłodawcy 
wyjazdu – Pana Wójta Artura Szewczyka, dzięki któremu Zielo-

na Szkoła doszła do skutku. Słowo DZIĘKUJEMY to za mało za 
tak WSPANIAŁY PREZENT, dlatego dołączamy szczere uśmiechy 
i serdeczne uściski dłoni. Utrwalone na zdjęciach i papierze dni 
spędzone nad polskim morzem niejednokrotnie w przyszłości 
przeniosą naszych szóstoklasistów do lat nauki w naszej gminie 
– gminie Ciepielów. Po powrocie z zielonej szkoły, odwiedziliśmy 
pana wójta w Urzędzie Gminy. Dziękując za zorganizowanie zie-
lonej szkoły, przekazaliśmy na ręce pana wójta żaglowiec i mor-
skie muszle, aby zawsze przypominały nasz pobyt nad polskim 
morzem. Jak tylko będziecie się dobrze uczyć to na zakończenie 
trzeciej klasy gimnazjum na przełomie sierpnia i września po-
jedziecie na zieloną szkołę w Karkonosze, a podczas swojego 
pobytu zwiedzicie czeską stolicę Pragę – powiedział nam pan 
wójt. No to nie pozostaje nic innego, tylko trzeba się uczyć, bo w 
naszej gminie warto. 
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W dniu 1 czerwca w Radomiu Komen-
da Wojewódzka Policji zorganizowała z 
okazji Dnia Dziecka rodzinny piknik. Na 
Placu Jagiellońskim, w Teatrze Powszech-
nym i w Galerii Słonecznej dla wszystkich 
najmłodszych, ale i dla tych trochę star-

MAZOWIECKIE FORUM W RUCHU DROGOWYM
szych, przygotowano mnóstwo atrakcji, 
konkursów i zabaw. Uczestnicy zobaczyli 
m.in. pokazy udzielania pierwszej pomo-
cy, wystąpienia artystyczne i wystawy za-
bytkowych samochodów. Chętni wsiedli 
do symulatora dachowania, a także gasili 
kontrolowany pożar. W kinie 5D można 
było zobaczyć przerażające skutki wy-
padków drogowych. Wraz z piknikiem 
przeprowadzono Mazowieckie Forum 
Profilaktyki i Promocji Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. W ramach forum 
odbyły się warsztaty i panele naukowe 
dotyczące bezpieczeństwa. Program fo-
rum obejmował między innymi tematykę: 
Road show, Bezpiecznie – chce się żyć, 
Ryzykanci i zbuntowani użytkownicy dróg, 
Mój wybór moje życie, Foteliki i pasy bez-
pieczeństwa, Dlaczego warto jeździć z 
kaskiem i odblaskiem, Profilaktyka a Ty. 
Jednym z czterech prelegentów panelu 
naukowego dotyczącego bezpieczeństwa 
był wójt naszej gminy, który przedstawił 
zebranym realizowane działania w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w małych społecznościach 
lokalnych. Wystąpienie wójta gminy na-
stąpiło po przywitaniu zebranych gości z 
terenu całego Mazowsza, przez Zastępcę 
Komendanta Mazowieckiego Policji pana 
inspektora Marka Świszcza. – Przede 
wszystkim chciałbym podziękować za za-
proszenie, które jest jednocześnie ogrom-
nym wyróżnieniem dla mnie, ale i dla 
całej naszej gminy Ciepielów oraz repre-
zentowanego przeze mnie Związku Gmina 
nad Iłżanką. Wyróżnienie tym większe, że 
jestem jedynym dzisiejszym prelegentem 

– przedstawicielem samorządu lokalnego 
województwa mazowieckiego, w skład 
którego wchodzi przecież 314 miast i 
gmin. Poproszono mnie, abym podzielił 
się dzisiaj z Państwem moimi spostrze-
żeniami oraz zrealizowanymi działaniami 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa dla 
niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego w małych społecznościach lokal-
nych. Zarówno jak wójt gminy jak i Prezes 
Związku Gmin nad Iłżanką reprezentuje te 
najmniejsze społeczności lokalne, które 
w większości charakteryzują się brakiem 
środków na inwestycje, nie mówiąc już 
o środkach przeznaczanych na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ale 
chciałbym dzisiaj przynajmniej w jakiejś 
małej części wykazać, że nawet w ma-

Pamiątkowe zdjęcie po zakończonym Forum, w pierwszym rzędzie, między innymi Zastępca Mazowieckiego Komendanta Policji insp. Marek Świszcz, Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Dariusz Piątek, Prezydent Radomia Radosław Witkowski, wójt gminy Ciepielów Artur Szew-

czyk, Radom, 1 czerwca 2016 roku. 
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Ostatnim działaniem inwestycyjnym 
zapisanym w tegorocznym budżecie gmi-
ny, a do tej pory nie rozpoczętym jest 
opracowanie dokumentacji zagospoda-
rowania kompleksu sportowo rekreacyj-
nego przy ul. Partyzantów w Ciepielowie. 
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy pro-
cedurę uwłaszczeniową terenów, które 
do tej pory określane był jako ogólno-
wiejskie. Teraz całość terenu jest włas-
nością gminy i można przystąpić do prac 
projektowych. Na ich potrzebę wykonali-

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się 
cały świat”. W słoneczną i piękną sobo-
tę, 28 maja tego roku, na gminnym sta-
dionie w Starym Ciepielowie odbył się 
rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka. 
Imprezę zorganizowała Rada Rodziców 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Cie-
pielowie przy wsparciu dyrekcji i grona 
pedagogicznego.

Kiedy wybiło południe uroczystego 
otwarcia dokonała Pani Dyrektor Małgo-
rzata Rusinowska, która powitała gości z 
Urzędu Gminy w Ciepielowie na czele z 
panem wójtem oraz panem Przewodni-
czącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą 
i panem Wiceprzewodniczącym Witol-
dem Chojakiem, ks. Proboszcza Stanisła-

łych gminach można coś w tym zakresie 
zrobić. A zrobić można dużo i to zarów-
no podejmując działania samodzielnie 
jak i w większej grupie – powiedział na 
wstępie włodarz naszej gminy. W dalszej 
wypowiedzi (która dodatkowo była opa-
trzona pokazem slajdów przygotowanych 
przez Sekretarza Gminy pana Marcina 
Bieleckiego) wójt przybliżył słuchaczom 
gminę Ciepielów i Związek Gmin nad Ił-
żanką. Następnie podzielił się swoim 
doświadczeniem w zakresie organizacji 
i przeprowadzania rajdów rowerowych 
szlakami Związku Gmin and Iłżanką, po-

dejmowanymi działaniami w zakresie 
szkolno-informacyjnych działań skiero-
wanych do niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Na zakończenie wójt 
podziękował za dotychczasową współpra-
cę z Policją, między innymi za wspólnie 
przeprowadzaną co roku kampanię infor-
macyjną Mazowieckiej Komendy Policji 
„Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród 
tzw. niechronionych uczestników ruchu 
drogowego noszenie elementów odbla-
skowych i dbanie o własne bezpieczeń-
stwo na drodze. Prelegentami forum byli 
również: dr. hab. Profesor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Antoni Wontorczyk, który 
przybliżył zebranym informacje na temat 
„Młodzi, ryzykowni i zbuntowani użyt-
kownicy dróg”, Maciej Żybula Prezes firmy 
Social Art zaprezentował techniki promo-
cji w mediach społecznościowych, Prezes 
Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego Katarzyna Dobrzańska-Junco 
przedstawiła wdrożone działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go w Polsce m.in. program Road Show. Po 
zakończeniu panelu dyskusyjnego wręczo-
no nagrody policjanta roku na Mazowszu i 
wykonano pamiątkowe zdjęcie.

PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
śmy mapy do celów projektowych. W tej 
chwili dokonaliśmy wstępnego wyboru 
projektanta, który przedstawi koncepcję 
zagospodarowania terenu. Zagospodaro-
wanie kompleksu sportowo-rekreacyjne-
go ma uwzględniać: budowę tartanowej 
bieżni lekkoatletycznej (wielkość bieżni 
będzie uzależniona od możliwości wry-
sowania w istniejącym terenie), bieżnię 
100-metrową, bieżnię do skoku w dal, 
miejsce do rzutu kulą, boisko do piłki 
nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawia-

stą, boisko do koszykówki, boisko do piłki 
siatkowej, kort do tenisa ziemnego, kort 
do badmintona (wszystkie boiska i kort 
z nawierzchnią syntetyczną), boisko do 
piłki plażowej, budynek gospodarczy z 
trybunami (łazienki i prysznice, pomiesz-
czenia gospodarcze), plac zabaw dla dzie-
ci, miasteczko ruchu drogowego (projekt 
już mamy wykonany), zestaw urządzeń si-
łowni zewnętrznych, skatepark dla desko-
rolek i łyżworolek, parking, ogrodzenie 
całego terenu wraz z oświetleniem.

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA
wa Sławińskiego i ks. Pawła, rodziców, 
nauczycieli i wszystkich zebranych. Wy-
jątkowo serdecznie powitano bohaterów 
tego dnia – Wszystkie Dzieci, którym go-

spodarze i zaproszeni goście składali naj-
serdeczniejsze życzenia, ze szczególnym 
podkreśleniem, oby dzieciństwo mijało 
im beztrosko i w żółwim tempie. Następ-



31

Nasza Gmina – nr 68/69

w epokowych strojach walki rycerskie. 
Zorganizowali również stoisko, na którym 
wystawiona była dawna broń, elementy 
rynsztunku i stroje. Dzieci mogły przymie-
rzać zbroje oraz próbować swoich sił w 
zawodach łuczniczych. Oprócz wspania-
łych atrakcji ruchowych podczas festynu 
można było również spróbować pysznych 
wypieków. Wprost na złoty medal spisa-
li się rodzice uczniów z wszystkich klas, 
każdy mógł się posilić smacznymi, do-
mowymi wypiekami, których nikomu nie 
zabrakło. Przygotowane zostały również 
dania i potrawy regionalne, wiele osób 
kosztując porkę czy kapustę z grochem 
przypomniało sobie smaki z dzieciństwa. 
Całkowity dochód z kiermaszu zorganizo-
wanego przez rodziców przerósł najśmiel-
sze oczekiwania i pozwoli na zorganizowa-
nie kolejnych atrakcji dla naszych pociech. 
Rada Rodziców zadbała o to, aby każdy 
uczeń mógł bezpłatnie skonsumować 
kiełbaskę z grilla, popcorn i watę cukro-
wą. Dzieci wykazywały się cierpliwością 
i wytrwale stały w tworzących się chwi-
lami kolejkach. Festyn stał się okazją do 
odbycia rodzinnych pikników na świeżym 
powietrzu oraz spotkań integrujących lo-
kalną społeczność. Impreza w plenerze 
sprawiła wszystkim wiele radości, zabawy 
i satysfakcji. Zadowoleni z uśmiechem na 
twarzach wracali do domów. Wszystkim 
organizatorom należy zdecydowanie po-
gratulować tak udanego przedsięwzięcia!

nie Pan Adam Greś – przewodniczący 
Rady Rodziców podziękował wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację 
tego pikniku, za ogromną pomoc i wkład 
w przygotowanie imprezy. Piłkarze z klu-
bu sportowego działającego przy szkole 
otrzymali od Pana Wójta stroje, w któ-
rych będą godnie reprezentowali gminę 
na wszystkich meczach. Gospodarz gminy 
przekazał również na ręce organizatorów 
festynu nagrody i upominki, które były 
wręczane dzieciom podczas konkursów i 
rozgrywek sportowych.

I rozpoczęła się zabawa… Piłkarze z 
klubu sportowego rozegrali mecz piłki 
nożnej i zaprezentowali się przed ze-
branymi w nowych strojach. Najmłod-
si mogli liczyć na wspaniałe chwile na 
dmuchanych zamkach i trampolinach. 
Wszystkie dzieci bezpłatnie korzystały z 

dmuchanych zamków, zjeżdżalni, basenu 
z piłeczkami, trampoliny oraz przejażdżki 
na kucyku. Nic tak nie cieszy dzieci, jak 
zjeżdżanie, wdrapywanie się i skakanie. 
Rodziców zaś najbardziej cieszy uśmiech 
na twarzy dziecka. Nie lada frajdę sprawił 
milusińskim oddział Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Bielan i służby patrolowej po-
licji. Milusińscy dumnie pozując z uciechą 
pstrykali zdjęcia, oglądali fachowy sprzęt i 
zwiedzali wóz bojowy strażaków oraz sa-
mochód policyjny. Następnie z zapartym 
tchem obejrzeli akcję gaśniczą w wyko-
naniu strażaków. Dzięki wizycie członków 
Klubu „Moto Lipsko” miłośnicy jednośla-
dów z podziwem oglądali lśniące motory, 
a także chętnie korzystali z możliwości od-
bycia przejażdżki motocyklem. W dniu fe-
stynu przybyli do Ciepielowa członkowie 
gruby rekonstrukcyjnej i zaprezentowali 
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wynik powiatu 53,1);
– matematyka średni wynik szkoły 51,2 

(średni wynik powiatu 46,7);
– przedmioty przyrodnicze średni wy-

nik szkoły 53,0 (średni wynik powiatu 
49,5);

– język angielski podstawowy średni wy-
nik szkoły 57,9 (średni wynik powiatu 
55,7);

– język angielski rozszerzony średni wy-
nik szkoły 42,1 (średni wynik powiatu 
34,9).
Najlepsze wyniki z poszczególnych 

części uzyskali: z języka polskiego: Mo-
nika Giemza – 100%, Aleksandra Zięba 
– 97%, Aleksandra Gębka – 97%, Izabela 
Drąg – 91%, Martyna Kwiecień – 91%, 
Agata Małaczek – 91%, Natalia Siwiec 
– 91%, Hubert Wólczyński – 91%, Kata-
rzyna Wojciechowska – 91%. Z historii i 
WOS: Izabela Drąg – 94%, Monika Giemza 

W tym roku na zakończenie nauki w 
Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Cie-
pielowie, oprócz tradycyjnych nagród za 
najlepsze wyniki w nauce, nasi absolwen-
ci otrzymali specjalnie na tą wspaniałą 
okoliczność przygotowaną niespodziankę 
od wójta gminy.

Pierwsza niespodzianka to wydanie 
gminnego biuletynu, w którym zamieszo-
no pamiątkowe kolorowe zdjęcia naszych 
absolwentów. Zdjęcie wystarczy wyciąć i 
oprawić w ramce na pamiątkę.

Drugą niespodzianką były gminne 
gadżety i specjalnie okolicznościowe pre-
zenty. Wszystko zapakowane w specjal-
ną torbę jak wyprawka na dorosłe życie. 
Wśród prezentów nie zabrakło czapeczki 
z herbem gminy, koszulki z herbem i napi-
sem „Moja Gmina Ciepielów”, kompletu 
długopisu i pióra z imieniem i nazwiskiem 
absolwenta.

Piękną pamiątka z ukończenia nasze-
go gimnazjum będzie z pewnością spe-
cjalne wydanie w formie starodruku hym-
nu Polski, z dedykacją wójta „Edukacja 
jest najlepszą inwestycją, a więc inwestuj 
w siebie i poszerzaj swoje horyzonty, bo 
wiedza jest drugim słońcem dla tych, któ-
rzy ją posiadają”. Wszystkim absolwen-
tom gratulujemy ukończenia szkoły oraz 
sukcesów w dalszej nauce.  

W roku szkolnym 2015/2016 w Pub-
licznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Ciepielowie na 55 uczniów absolwenta-
mi zostało 47 uczniów. Najlepsze wyniki 
i świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: 
Gębka Aleksandra z klasy III B – średnia 
ocen 5,38; Skoczylas Weronika z klasy III 
B – średnia ocen 5,17; Hyścińska Milena 
z klasy III A – średnia ocen 5,13; Wojcie-
chowska Katarzyna z klasy III B – średnia 
ocen 5,11; Zięba Aleksandra z klasy III A 
– średnia ocen 5,06; Giemza Monika z 
klasy III B – średnia ocen 5,06; Wólczyński 
Hubert z klasy III A – średnia ocen 5,00; 
Małaczek Agata z klasy III A – średnia ocen 
4,94; Drąg Izabela z klasy III A – średnia 
ocen 4,88; Zięba Przemysław z klasy III A 
– średnia ocen 4,88; Pastuszka Aleksandra 
z klasy III B – średnia ocen 4,82; Wiśnios 
Edyta z klasy III B – średnia ocen 4,78.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Ciepielowie uzyskali 
bardzo dobre wyniki z tegorocznego eg-
zaminu gimnazjalnego. Wyniki średnie ze 
wszystkich części są w naszej szkole wyż-
sze niż średnia powiatowa.

Wyniki z poszczególnych części:
– język polski średni wynik szkoły 72,6 

(średni wynik powiatu 67,6);
– przedmioty humanistyczne (historia i 

WOS) średni wynik szkoły 57,3 (średni 

ZAKO CZENIE NAUKI W GIMNAZJUM
– 94%, Aleksandra Gębka – 88%. Z mate-
matyki: Izabela Drąg – 96%, Bartłomiej 
Burek – 96%, Aleksandra Gębka – 93%, 
Monika Giemza – 93%, Milena Hyścińska 
– 93%, Agata Zając – 93%. Z przedmiotów 
przyrodniczych: Aleksandra Gębka – 96%, 
Monika Giemza – 96%, Hubert Wólczyń-
ski – 93%. Z języka angielskiego – poziom 
podstawowy: Wojciech Gryka – 95%, Hu-
bert Wólczyński – 95%, Weronika Skoczy-
las – 95%, Izabela Drąg – 93%, Aleksandra 
Zięba – 93%. Z języka angielskiego – po-
ziom rozszerzony: Wojciech Gryka – 95%, 
Weronika Skoczylas – 93%, Aleksandra 
Zięba – 90%, Izabela Drąg – 90%. Najwyż-
szy ogólny wynik z egzaminu uzyskała: 
Monika Giemza – 185/200 pkt., Izabela 
Drąg – 182/200 pkt., Aleksandra Gębka 
– 180/200 pkt.

Wszystkim uczniom serdecznie gratu-
lujemy.
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300 TYSI CY DOFINANSOWANIA NA DZIA ALNO  PRZEDSZKOLA
Zakończyła się procedura oceny wnio-

sków w ramach Osi priorytetowej X „Edu-
kacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, 
Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przed-
szkolna” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014–2020. Nasz wniosek pod nazwą 
„Nowe przedszkole – nowe możliwości 
dzieci z Gminy Ciepielów” został bardzo 
wysoko oceniony i zajął 5 miejsce na ca-
łym Mazowszu. Na działalność nowego 
przedszkola pozyskaliśmy dotację w wy-
sokości 299 486,60 zł. Całkowita wartość 
realizowanego przez nas zadania to kwota 
374 358,25 zł. Wkład własny gminy w wy-
sokości 74 871,65 zł zostanie zapewniony 
w formie finansowej (22 370 zł zostanie 
wniesiony jako wynagrodzenie nauczycie-
li) i niefinansowej (35 291,60 zł zostanie 
wniesiony jako nasze koszty utrzymania 
budynku przedszkola). Otrzymane dofi-
nansowanie stanowi 80% kosztów realiza-
cji projektu. Pozyskanie dofinansowania 
to ogromny sukces naszego samorządu. 
Sukces, który nie przyszedł łatwo, ciężko 
na niego zapracowaliśmy. Wniosek został 

profesjonalnie przygotowany i złożo-
ny do Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żającej jeszcze w 2015 roku wnio-
sek. Nasza praca została pozytywnie 
oceniona i udało się z niewątpliwą 
korzyścią dla najmłodszych naszych 
mieszkańców. Nasz projekt ma na 
celu wzrost dostępności do edukacji 
oraz wyrównywanie szans edukacyj-
nych dzieci w wieku przedszkolnym 
z terenu gminy Ciepielów. Cel ten 
osiągnięty będzie przez realizację 
dwóch zadań. Pierwsze zadanie dotyczy 
zwiększenia miejsc przedszkolnych. I to 
zadanie realizujemy poprzez zwiększenie 
ilości dzieci przedszkolnych i klas zero-
wych do co najmniej 125 od nowego roku 
szkolnego. Drugie z zadań polegać będzie 
na zorganizowaniu dodatkowych zajęć 
wspomagających wyrównywanie dyspro-
porcji w rozwoju dzieci, oraz realizacji 
specjalnych potrzeb edukacyjnych wyni-
kających ze zidentyfikowanych zaburzeń 
fizycznych i emocjonalno-społecznych 
w rozwoju dzieci, niepełnosprawności, 
specyficznych dysfunkcji w uczeniu się, 
ale także zaniedbań środowiskowych. Te 
ostatnie są szczególnie istotne w środo-
wisku wiejskim, w którym oddalenie od 
przedszkola i trudności komunikacyjne 
są jedną z głównych barier korzystania 
z edukacji przedszkolnej, ale także niska 
świadomość rodziców z wartości tego 
etapu edukacji. Zajęciami dodatkowymi 
objęte zostaną wszystkie dzieci, które 
uczęszczać będą do nowo utworzonego 
przedszkola. W ramach projektu realizo-

wane będą między innymi: dodatkowe 
ponadprogramowe zajęcia przedszkolne, 
warsztaty teatralne dla dzieci, dodatkowe 
zajęcia sportowe i rehabilitacji ruchowej, 
gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastycz-
ne, dodatkowe zajęcia wyrównawcze, 
zajęcia z psychologiem, zajęcia logope-
dyczne. Na potrzeby realizacji programu 
zakupione zostaną między innymi: te-
matyczne zestawy do prowadzenia zajęć 
przedszkolnych, różnego rodzaju zabawki, 
szafki indywidualne dla dzieci, krzesełka, 
leżaki, meble segmentowe do szatni, sto-
liki i wyposażenie jadalni, wyposażenie 
gimnastyczne (w tym mini siłownia dla 
dzieci, zestawy do ćwiczeń ruchowych, 
materace, sprzęt sportowy), zestaw do 
ćwiczeń korekcyjnych, urządzenia audio-
wizualne (rzutnik multimedialny, sprzęt 
audio, laptop, kamera cyfrowa, urządze-
nia wielofunkcyjne), pomoc dydaktyczne 
do zajęć plastycznych, zestawy do ćwiczeń 
logopedycznych, wyposażenie do zajęć 
teatralnych oraz sfinansowane zostaną 
wyjazdy do teatru w Lublinie i do teatru 
w Radomiu.

Borelioza, zwana chorobą z Lyme, na 
naszym terenie spowodowana jest prze-
de wszystkim ukąszeniem przez kleszcze. 
Trzeba jednak wiedzieć, że choroba ta 
przenoszona jest także przez inne owady, 
które żyją na krzewach oraz na źdźbłach 
traw. Można również ulec zarażeniu po 
ukąszeniu zakażonej muchy, pchły, wszy 
lub roztoczy. Owady, w tym kleszcze, 
mogą przenosić do dwudziestu dwóch 
chorób zakaźnych. Po ugryzieniu przez 
owady – nosicieli chorób zakaźnych – ist-
nieje ryzyko zarażenia krętkiem Borelii. 
Krętek Borelli jest powodem najszybsze-
go wzrostu epidemii na świecie. Ocenia 
się, że 15% ludności świata jest zainfe-
kowanych przez krętki Borelii. Istnieje 
podejrzenie przenoszenia Borelii poprzez 
kontakt z kleszczami niekoniecznie przez 
ukąszenie. Wystarczy pogłaskać psa lub 
kota, u którego na skórze znajdują się 

UWA AJMY NA KLESZCZE
krętki. W skórze dzikich zwierząt: jeleni, 
saren, łosi znajdują się tysiące zmian po 
ugryzieniu przez kleszcze. Kleszcze prze-
noszone są również przez ptaki. Kleszcze 
pijąc krew zarażonych zwierząt zakażają 
się. Podczas ukąszenia kleszcz wstrzykuje 
zawartą w ślinie substancję znieczulającą, 

która sprawia, że nie czujemy ukąszenia. 
Zainfekowanie, po ugryzieniu następuje 
po 24–48 godzin. Jak ustrzec się zakaże-
nia boreliozą: unikać kontaktu z sierścią 
dzikich zwierząt; podczas usuwania klesz-
czy ze skóry kotów i psów zakładać należy 
gumowe rękawice; po spacerze w lesie i 
łące wytrzepać ubranie, obejrzeć dokład-
nie małżowiny uszne, skórę w pachwi-
nach, wokół worka mosznowego i pod 
pachami; umyć dokładnie całe ciało pod 
prysznicem. Wbitego w skórę kleszcza nie 
usuwamy samodzielnie tylko zgłaszamy 
się do lekarza pierwszego kontaktu lub na 
pogotowie. Nie smarujemy kleszcza maś-
ciami ani spirytusem. Właśnie podczas 
niewłaściwego usuwania kleszcza może 
dojść do zainfekowania krwi. Bądźmy 
uważni, bo jednorazowe ukąszenie może 
skutkować walką z chorobą przez całe ży-
cie.
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Na zakończenie procesu kształcenia 
w szkołach podstawowych przeprowadza-
ny jest specjalny sprawdzian. Jego celem 
jest określenie poziomu wiedzy uczniów 
oraz porównanie wyników kształcenia 
w poszczególnych szkołach. Sprawdzian 
przeprowadza Okręgowa Komisja Egza-
minacyjna według tych samych zasad 
i w tym samym terminie w całej Polsce.

Według danych przekazanych przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w War-
szawie, w województwie mazowieckim 

Już po raz dziesiąty uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów ruszyli szlaka-
mi rowerowymi Związku Gmin nad Iłżan-
ką. Jubileuszowy rajd, tak jak na jubileusz 
przystało był jedynym w swoim rodzaju. 
Po raz pierwszy w historii Związku Gmin 
nad Iłżanką rajd rozpoczął się bowiem w 
gminie Mirów, która od niedawna jest 

X JUBILEUSZOWY RAJD ROWEROWY
członkiem ZGnI. Niespodzianką inaugu-
rującą rajd, był start z miejsca, w którym 
wypływa Iłżanka. Nasza piękna rzeka, 
bierze swój początek z pogranicza gmin 
Mirów i Jastrząb. Po obejrzeniu źródła 
rzeki, uczestnicy rajdu, najpierw 130 ucz-
niów szkół podstawowych z gminy Mirów 
(powiat szydłowiecki), miasta i gminy Iłża 
(powiat radomski), gminy Kazanów (po-
wiat zwoleński), gminy Ciepielów i gmi-
ny Chotcza (powiat lipski) w dniach 9–10 
czerwca, następnie 110 uczniów szkół 
gimnazjalnych w dniach 16–17 czerwca 
przebyli w ciągu dwóch dni trasę z Miro-
wa, poprzez Iłżę, Kazanów, Ciepielów do 
Chotczy. Pierwszy przystanek na drodze 
rajdowych rowerzystów nastąpił przed 
budynkiem Urzędu Gminy Mirów. Już tra-
dycyjnie, uczestników rajdu powitał wójt 

naszej gminy, jednocześnie Prezes Związ-
ku Gmin nad Iłżanką pan Artur Szewczyk, 
który zgodnie z obietnicą złożoną w roku 
poprzednim razem z młodzieżą przeje-
chał całą drogę pierwszego dnia rajdu z 
Mirowa do Kazanowa. Prezes ZGnI oficjal-
nie przywitał rajdowców ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży z gminy Mi-
rów, która po raz pierwszy wzięła udział w 
rajdzie. Następnie Prezes przywitał wójta 
gminy Mirów pana Artura Siwiorka oraz 
przedstawicieli Mazowieckiej Komen-

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW
średnia ocena z języka polskiego wyniosła 
– 73,3%, z matematyki – 58,4%, a z języka 
angielskiego – 75,0%.

W naszej gminie wyniki egzaminów 
były następujące: Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Bąkowej. Liczba uczniów 
– 9. Język polski – 65,6%; matematyka 
– 44,4%; angielski – 62,7%. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Pa-
puzińskiego w Ciepielowie klasa IV a. Liczba 
uczniów – 19. Język polski – 69,7%; mate-
matyka – 35,8%; angielski – 72,4%.

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. M. Papuzińskiego w Ciepielowie kla-
sa IV b. Liczba uczniów – 22. Język polski 
– 73,6%; matematyka – 61,1%; angielski 
– 64%.

 Najlepsze wyniki na sprawdzianie szó-
stoklasistów osiągnęła najliczniejsza, bo 
22 osobowa klasa VIb z Publicznej Szkoły 
Podstawowej  w Ciepielowie.

Gratulujemy, a w nagrodę zamieszcza-
my zdjęcie klasowe VIb.
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dy Policji na cele z Zastępcą Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego. W krótkich 
słowach przedstawiono młodzieży głów-
ny celem działania Związku, którym są 
prace w zakresie ochrony środowiska do-
liny rzeki Iłżanki, promocja walorów gmin 
położonych nad Iłżanką, a także podejmo-
wanie działań na rzecz rozwoju turystyki, 
szczególnie turystyki rowerowej. W tym 
celu wyznaczono ponad 260 kilometrów 
szlaków rowerowych, zachęcając zarów-

no mieszkańców jak i odwiedzających te 
tereny turystów do aktywnego spędzania 
wolnego czasu, jednocześnie kultywując 
dziedzictwo krajobrazowe i kulturowe. 
Na potrzeby rowerowej turystyki Związek 
przygotował przewodniki turystyczne po 
szlakach związku, w których każdy znaj-
dzie coś interesującego dla siebie. Czy 
to będzie jednodniowa wycieczka, czy 
też dłuższa wyprawa, z przewodnikiem 

gminnym wycieczka z pewnością będzie 
atrakcyjniejsza. Następnie Prezes ZGnI 
przedstawił młodzieży i opiekunom panią 
pielęgniarkę, która przez dwa dni rowero-
wej wędrówki towarzyszyła uczestnikom 
rajdu oraz przewodnika rajdu i serwisan-
ta rowerów, który podczas całego rajdu 
dzielnie naprawiał wszystkie uszkodzenia 
do jakich dochodziło podczas rajdu. Po 
przemówieniach i zapoznaniu z zasadami 
bezpiecznego poruszania się po drodze, 
w asyście Policji i strażaków, którzy za-
bezpieczali cały przejazd, rajd rozpoczął 
się na dobre. Łącznie rowerzyści przeje-
chali ponad 90 kilometrów (pierwszego 
dnia z Mirowa do Kazanowa zmierzona 
odległość przejazdu to 52 kilometry). 
Podczas pierwszego dnia rajdu w Iłży na 
uczestników rajdu czekała niespodzianka, 
którą było spotkanie z Policjantami z Ma-
zowieckiej Komendy Ruchu Drogowego. 
Patronat nad rajdem objął Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą 
w Radomiu insp. Tomasz Michułka. Pod-
czas odpoczynku połączonego z obfitym 
obiadem na terenie gimnazjum w Iłży, 
uczniowie szkół podstawowych wzięli 
udział w policyjnym szkoleniu na temat 
zapewnienia bezpieczeństwa niechro-
nionym uczestnikom ruchu drogowego, 
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którym są rowerzyści i piesi. To oni naj-
bardziej narażeni są na utratę życia w 
ruchu drogowym. Trzeba nosić odblaski, 
prawidłowo i ostrożnie poruszać się po 
drogach publicznych, a nasze bezpieczeń-
stwo znacznie się zwiększy. Temu służą 
kaski rowerowe, które powinniśmy za-
kładać wyjeżdżając rowerem na drogę. 
Powinniśmy używać kamizelek odblasko-
wych, które zwracają uwagę kierowców. 
Właśnie dlatego w rajdzie rowerowym 
organizowanym przez Związek Gmin nad 
Iłżanką, obowiązkowym atrybutem rowe-
rzysty jest kask rowerowy i odblaskowa 
kamizelka. Na to zwracamy szczególną 
uwagę. Bo czego Jaś się nie nauczy tego 
Jan nie będzie wiedział. 

Podczas spotkania z Policją młodzi 
rowerowi rajdowcy mogli skorzystać z sy-
mulatora jazdy motorowerem, co niewąt-
pliwie bardzo spodobało się chłopcom 
biorącym udział w rajdzie. Po odpoczynku 

uczestnicy rajdu przejechali do Kaznowa, 
gdzie czekała na nich kolacja, ognisko i 
nocleg. Drugiego dnia po obfitym śniada-
niu rajdowcy ruszyli przez Ciepielów do 
Chotczy, gdzie przy grillu rajdowa przy-
goda została zakończona. Każdy uczest-
nik rajdu na pamiątkę od organizatorów 
otrzymał koszulkę z logo Związku Gmin 
nad Iłżanką, które już uwzględniło nowe-

go członka związku, którym jest gmina 
Mirów. Wszystkie koszty udziału w raj-
dzie, tj. ubezpieczenie, pełne wyżywie-
nie, opiekę pielęgniarki, serwis rowerów, 
przewodnika rajdu, transport dzieci na 
miejsce startu i do domu, transport rowe-
rów, pamiątkowe koszulki oraz kamizelki i 
kaski, sfinansowano ze środków własnych 
Związku Gmin nad Iłżanką.

O CO CHODZI Z TYM CZO GIEM?
Na moście w Ciepielowie pojawiły 

się znaki z rysunkiem czołgu. O co cho-
dzi z tym czołgiem panie wójcie? – pytał 
dzwoniąc do Urzędu Gminy zaniepokojo-
ny mieszkaniec Ciepielowa. Uspokajamy, 
to nie na wypadek wojny, a montaż zna-
ków związany jest z międzynarodowymi 
ćwiczeniami wojskowymi Anakonda16, 
w których uczestniczą przedstawiciele 
sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i 

PROJEKT O RODKA ZDROWIA
Inwestycjami ze sobą nierozerwalnie 

związanymi, są: planowana adaptacja 
budynku dotychczasowego ośrodka zdro-
wia przy ul. Papuzińskiego w Ciepielowie 
na potrzeby szkoły oraz budowa nowe-
go ośrodka zdrowia. Aby przeprowadzić 
te inwestycje, najpierw trzeba zmienić 
siedzibę ośrodka zdrowia, tak aby bez 
przeszkód lekarz mógł udzielać pomocy 
pacjentom.

W nowym budynku ośrodka zdrowia, 
który ma mieć siedzibę na ul. Batalionów 
Chłopskich w Ciepielowie projektowa-
ne są między innymi poradnia ogólna (2 
gabinety lekarskie, poczekalnia, rejestra-
cja, gabinet pielęgniarski, gabinet zabie-
gowy, toalety dla personelu i pacjentów, 
pomieszczenia socjalne, administracyjne, 
gospodarcze, archiwum), poradnia dzie-
cięca z osobnym wejściem dla dzieci cho-
rych i zdrowych, gabinetem lekarskim dla 
dzieci zdrowych i dzieci chorych, pocze-
kalniami, gabinetami zabiegowymi, toale-
tami itp.). Budynek będzie w całości do-
stosowany dla osób niepełnosprawnych. 
Planujemy także zainstalowanie urządzeń 

z zakresu odnawialnych ekologicznych 
źródeł energii, pompę ciepła albo wyko-
rzystanie energii słonecznej. Planowana 
jest także budowa dużego parkingu. W ra-
mach adaptacji budynku dotychczasowe-
go ośrodka zdrowia na potrzeby szkolne, 
wygospodarowane będą pomieszczenia, 
między innymi na: sekretariat, gabinet 
dyrektora, pokój nauczycielski, bibliotekę, 

gabinet logopedyczny, a także dodatkowe 
łazienki dla dzieci. Na elewacji budynku 
zamieszczony będzie kolorowy elektro-
niczny telebim.

Budynek będzie kolorystycznie nawią-
zywał do głównego budynku szkoły. Pro-
jekt nowego ośrodka zdrowia, jak i pro-
jekt adaptacji na potrzeby szkoły ma być 
gotowy pod koniec wakacji.

partnerskich. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie na 
wybranych obiektach mostowych, w tym 
z uwagi na strategiczną rolę naszej prze-
prawy mostowej na Iłżance w Ciepielo-
wie, montuje specjalne znaki wojskowe 
klasyfikacji obciążenia (klasy MLC), które 
powinny interesować raczej operatorów 
ciężkich pojazdów wojskowych, a nie 
zwykłych kierowców.
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Kiedy podejmuje się decyzje o starcie 
w wyborach na wójta gminy, trzeba mieć 
świadomość, że bez umiejętności nawią-
zania kontaktów, bez wyjazdów i spotkań 
w Warszawie, dużo nie da się zdziałać dla 
gminy. Od wielu już lat wójt gminy po-
dejmuje takie działania, czego efektem 
są pozyskane dla naszej gminy środki. A 
dzięki nim możemy rozwijać gminną in-
frastrukturę techniczną, a więc sieć wo-
dociągową, budować drogi, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, itp. W dzisiejszych 
czasach oczywiście najważniejsza jest 
umiejętność opracowywania projektów, 
składanie wniosków o dofinansowanie, 
znajomość prawa, wiedza o możliwoś-
ciach programów unijnego dofinanso-
wania. Ale samo podejmowanie działań 
aplikacyjnych, nie jest wystarczające. 
Trzeba mieć za sobą ludzi, którzy docenia-
ją starania, zaangażowanie takich małych 
wiejskich gmin jak nasza. Tylko dzięki do-
brym ludziom, którym nieobojętny jest 
los mieszkańców gminy Ciepielów, łatwiej 
jest pozyskać wsparcie dla podejmowa-
nych przez nasz samorząd działań. Takim 
człowiekiem, można śmiało powiedzieć, 
przyjacielem naszej gminy jest pan Rafał 
Rajkowski – Wicemarszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Właśnie z panem 
Marszałkiem w dniu 16 marca 2016 roku 
wójt odbył robocze spotkanie w Warsza-
wie. Tematem spotkania było omówienie 
możliwości dla naszej gminy pozyskania 
dofinansowania z programów wsparcia 
realizowanych przez Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Pan Marszałek za-
poznał wójta z bieżącym i przyszłym har-
monogramem ogłaszanych konkursów w 
roku 2016. Uzyskane informacje niewąt-
pliwie przyczynią się do 
jeszcze sprawniejszego 
planowania inwestycji w 
naszej gminie, zwłaszcza 
inwestycji, które mogą 
być dofinansowywane ze 
środków unijnych. Głów-
nym tematem spotkania 
była analiza wniosku o 
dofinansowanie budo-
wanej przez naszą gmi-
nę sali gimnastycznej 
przy PSP w Ciepielowie. 
Wójt przedstawił panu 
Marszałkowi argumenty 
przemawiające za po-
trzebą realizacji zadania, 
co spotkało się z pełnym 
zrozumieniem pana 
Marszałka, który jest 
absolwentem Akademii 
Wychowania Fizycznego 

OWOCNE SPOTKANIE Z MARSZA KIEM

i nie trzeba go przekonywać do słuszności 
budowy sali gimnastycznej w środowisku 
wiejskim. Następnie pan wójt zapoznał 
pana Marszałka z inwestycjami zrealizo-
wanymi w roku 2015 i realizowanymi w 
bieżącym roku. Na zakończenie spotkania 
Marszałek powiedział, że cieszy się, że są 
tacy wójtowie, którzy pomimo już kilku 
kadencji pełnienia funkcji wójta żyją gmi-
ną, ciągle planują i realizują inwestycje. O 
to przecież chodzi w naszej samorządo-
wej służbie dla mieszkańców. A na efek-
ty tego spotkania nie trzeba było długo 
czekać. Nasz wniosek złożony w ramach 
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Wo-
jewództwa Mazowieckiego na 2016 rok 

Spotkanie wójta gminy Ciepielów Artura Szewczyka z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Rafałem Rajkow-
skim w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

Ciepielowie, Warszawa 16 marca 2016 roku

uzyskała akceptację Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Komisji Zdrowia 
i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. Zajmując w tym konkur-
sie wysokie bo czwarte miejsce na całym 
Mazowszu uzyskaliśmy dofinansowanie i 
to aż 1,3 miliona złotych. I jak tu nie ko-
chać Mazowsza!
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Na wszystkich zebraniach sołeckich 
podana została informacja, że przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków będziemy 
budować w oparciu o dofinansowanie 
unijne. Niestety, termin ogłoszenia na-
boru wniosków w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 
został ponownie przesunięty, tym razem 
na drugą połowę tego roku. Decyzja po-
dyktowana została tym, iż jeżeli można 
uzyskać dofinansowanie unijne (a środ-
ków na realizacje zadań dla gmin jest 
coraz mniej) to trzeba to w pełni wyko-
rzystać. Tym bardziej, że właśnie dzięki 
temu zainteresowani mieszkańcy zapłacą 
za przydomową oczyszczalnię ścieków 
tylko 1500 zł a nie 12 tysięcy. W żadnym 
wypadku nie wycofujemy się z naszych 
planów dalszej budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, co więcej urucho-

INFORMACJA O PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH CIEKÓW
miliśmy tegoroczny nabór na wykonanie 
nowych projektów. W chwili wydania 
biuletynu podpisaliśmy kolejnych ponad 
50 nowych umów na wykonanie nowych 
projektów. Łącznie będziemy budować 
ponad 240 przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Chcemy złożyć jak największy 
wniosek, aby po pierwsze uzyskać jego 
jak najlepszą ocenę złożonego wniosku, a 
po drugie jak największe dofinansowanie. 
Zgodnie z nowymi zasadami dofinanso-
wania programu PROW 2014–2020, aby 
skorzystać z dofinansowania unijnego nie 
można najpierw wykonać inwestycji, a 
później aplikować o środki unijne. Od po-
czątku nowej perspektywy unijnej na lata 
2014–2020 obowiązują nowe dyrektywy, 
w ramach których najpierw składa się 
wnioski, przechodzi się procedurę aplika-
cyjną oceny wniosku, podpisuje się umo- wę na dofinansowanie, dopiero wówczas 

można przystąpić do realizacji budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. W 
czerwcu, przystępujemy do projektowa-
nia nowych przydomowych oczyszczalni, 
jednocześnie rozpoczynamy opracowy-
wanie wniosku aplikacyjnego na realiza-
cję wszystkich projektów wykonanych od 
roku 2014. Nabór projektów będzie praw-
dopodobnie jednorazowy. Będziemy sta-
rali się wykorzystać całą kwotę dofinan-
sowania. Przewidywany koszt wniosku 
to około 3 milionów złotych. O złożeniu 
wniosku i jego ocenie będziemy na bieżą-
co informować mieszkańców gminy. 

Równolegle do rozpoczętej w ubie-
głym roku budowy chodników przy ulicy 
Batalionów Chłopskich w Ciepielowie, 
przystąpiono do projektowania oświetle-
nia parkowego, które połączy dwie ulice 
tj. ulice Słoneczną i ul. Batalionów Chłop-
skich. Po zakończeniu prac projektowych i 
uzyskaniu pozwolenia na budowę oświet-
lenia (energetyczna sieć zasilająca lam-
py przeprowadzona będzie pod ziemią) 
można było wykonać drugą część budowy 
chodników zaplanowaną w tym roku. Uło-
żono chodniki wokół bloków z zagospo-
darowaniem terenu przy budynku Stacji 
Uzdatniania Wody. Przy Stacji wykonane 
będzie jeszcze ogrodzenie terenu ujęcia 
wody wraz z zainstalowaniem systemu 
alarmowego wraz z monitoringiem wizyj-
nym. Na obydwóch ulicach zamontowa-
nych zostanie 16 podwójnych parkowych 
lam oświetleniowych.

Całą inwestycję mającą na celu po-
prawę estetyki zagospodarowania Ciepie-
lowa, zakończy budowa na placu przy ul. 

Z KART
STATYSTYCZNYCH

Nie od dzisiaj 
wiadomo, że nasze 
społeczeństwo z 
roku na rok się sta-
rzej. Wpływ na to 
ma przede wszyst-
kim mała ilość 
narodzin nowych 
mieszkańców, nie tylko w naszej gminie, 
ale i w całej Polsce.

Nie dość, że społeczeństwo się starze-
je, to jeszcze w szybko nas ubywa. Staty-
stycznie rzecz ujmując więcej osób umiera 
niż się rodzi. Do zmniejszenie liczby miesz-
kańców dochodzi również z uwagi na mi-
gracje (wyjazdy na studia, do pracy).

Nasza Gmina niestety nie jest w tym 
zestawieniu wyjątkiem, ale potwierdza 
reguły statystyczne całego kraju. W 2015 
roku urodziło się 56 dzieci, ale w tym sa-
mym okresie zmarło 89 mieszkańców na-
szej gminy. Do 31 maja 2016 roku urodziło 
się 41 dzieci, ale zmarło już 56 osób.

BUDOWA CHODNIKÓW I O WIETLENIA
Batalionów Chłopskich nowego ośrodka 
zdrowia z parkingiem samochodowym.
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Tak mówimy o strażakach, taki też jest 
tytuł strażackiego hymnu. Kim był i czym 
się wsławił ten święty – patron strażaków, 
którego pamięć czcimy 4 maja w Dzień 
Strażaka?

Święty Florian żył w drugiej połowie 
trzeciego wieku, był dowódcą wojsk rzym-
skich stacjonujących w Mantem (obecnie 
północno-wschodnia Austria). W 304 roku 
wstawił się za prześladowanymi wówczas 
przez cesarza Dioklecjana chrześcijanami, 
za co został skazany na tortury a wobec 
jego nieugiętej postawy utopiono go z 
kamieniem u szyi w rzece Enns. Miało to 
miejsce właśnie 4 maja. Jego męczeńska 
śmierć stała się z czasem przedmiotem 

27 maja rozpoczęła się akcja – wybie-
ramy Superprzedszkolaki 2016 w powie-
cie lipskim organizowana przez redakcję 
Echa Dnia. Tematem przewodnim akcji 
był zdrowy styl życia. Każda grupa mogła 
przygotować wiersz lub piosenkę. Efekty 
ich pracy oraz album z prezentacją grup 
przedszkolnych można oglądać na portalu 
echodnia.eu/lipsko.

Publikacji towarzyszył konkurs na naj-
sympatyczniejszą grupę przedszkolną. W 
wyniku głosowania, które zakończyło się 
12 czerwca I miejsce zajęła grupa „Sło-
neczka” z Przedszkola Samorządowego w 
Ciepielowie za co otrzymała tytuł „Super-
przedszkolaków 2016”.

Za zwycięstwo nasi wychowankowie 
otrzymają wspaniałe nagrody: m.in.: bi-
lety wstępu do JuraParku w Bałtowie, za-
proszenia do Centrum Zabaw HulaPark w 
Radomiu, reklamówki ze zdrowymi jogur-
tami firmy Figand, piórniki, soki i tort.

RYCERZE ŚWI TEGO FLORIANA
kultu. Do dziś czczo-
ny jest w Austrii jako 
patron archidiecezji 
wiedeńskiej.

W roku 1184 re-
likwie św. Floriana 
zostały przywiezione 
do Krakowa, gdzie 
w dzielnicy Kleparz 
wzniesiono ku jego 
czci okazały kościół. 
Kiedy w 1528 r. wiel-
ki pożar strawił część 
Krakowa, ocalała je-
dynie ta świątynia. 
Odtąd w całej Polsce 
zaczęto się modlić do 
św. Floriana podczas 
klęsk pożaru, powo-
dzi i sztormów.

Uznaje się więc go 
za patrona strażaków, 
ale także i innych za-
wodów pracujących 
z ogniem, takich jak: 
hutników, piekarzy, 
kominiarzy czy garn-
carzy. Istnieje wiele 
legend związanych ze 
świętym Florianem.

Obok funkcji woj-
skowych przypisywano mu także dowo-
dzenie oddziałem gaśniczym. Znana jest 
między innymi opowieść jak uratował całą 
wieś jednym wiadrem wody, stąd właśnie 
znamy jego postać na obrazach i figurach 

SUPERPRZEDSZKOLAKI 2016 

jako rycerza gaszącego pożar wiadrem lub 
naczyniem wody.

Za pośrednictwem biuletynu wszyst-
kim naszym dzielnym Strażakom składa-
my najserdeczniejsze życzenia.
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Priorytetowym zadaniem gminy w 
zakresie działalności Ochotniczych Straży 
Pożarnych w roku 2016 jest zakup nowe-
go samochodu pożarniczego dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepie-
lowie. Zgodnie z zasadami określonymi 
w całym województwie mazowieckim 
zakup nowego samochodu na potrzeby 
OSP obwarowany jest uzyskaniem przez 
gminę dofinansowań zewnętrznych z 
Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiej 
Komendy Państwowej Straży Pożarnej, 
Mazowieckiego Zarządu OSP oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i gospodarki Wodnej. Koszt samocho-
du to około 770 tysięcy złotych, z czego 
dotacje, które powinniśmy uzyskać to 600 
tysięcy złotych. W budżecie gminy na za-
kup samochodu zarezerwowaliśmy już 
329 tysięcy złotych. Teraz czekamy na de-
cyzję organów, które mają przekazać nam 
niezbędne do zakupu środki, wówczas 

Kontynuujemy publikacje przepisów 
kulinarnych mieszkańców naszej gminy. 
Oczywiście publikujemy tylko przepisy 
sprawdzone, spróbowaliśmy, polecamy, 
warto poświęcić kilka chwil by delekto-
wać się własnoręcznie przygotowanym 
ciastem. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych, nie tylko gospodynie naszej gminy, 
mile widziane będą także przepisy nade-
słane od męskiej części naszych czytelni-
ków. Przepisy wraz ze zdjęciami prosimy 
przesyłać na adres: biuleytn@ciepielow.
pl. A dzisiaj chcielibyśmy zaproponować 
Państwu wykonanie jednego ale jakże 
smacznego ciasta, którego nazwę lekko 
zmieniliśmy na potrzeby druku w biule-
tynie. Po składnikach ciasta łatwo można 
się domyślić czego dotyczyła zmiana w 
tytule. 

Mama pyta się swego synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wy-

pytują, a ja o niczym nie wiem.
***

Na rozprawie sędzia pyta oskarżonego: 
- Dlaczego uciekł pan z więzienia? 
- Bo chciałem się ożenić. 
- No to ma pan dziwne poczucie wol-

ności.
***

- Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
- A czym Ty ją będziesz karmił synku?
- Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno kar-

mić.

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP

przejdziemy do realizacji zakupu. Ze środ-
kami, które powinniśmy otrzymać może 
być jednak różnie, dopóki nie otrzymamy 
dofinansowania nie będziemy pewni re-
alizacji zadania. Dlatego też, równolegle 
do tradycyjnych starań o uzyskanie dofi-
nansowania, wójt podjął decyzję o przy-
gotowaniu wniosku wraz z tzw. Studium 

Wykonalności Projektu i złożył wniosek w 
konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Środków Unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Termin przyjmowania wnio-
sków już się zakończył, czekamy na ocenę 
naszego wniosku aplikacyjnego.

PYSZNO CI Z NASZEJ GMINY
ZAKR CONA WI NIA

Upiec biszkopt ciemny z 10 jajek. Wy-
studzony biszkopt przekroić na 3 części.

Masa:4 jajka, 1 szkl. cukru, 2,5 kostki 
masła, wiśnie drylowane z syropu (0,8 l 
wiśni w syropie), 3 łyżeczki kakao.

Wiśnie odsączyć z syropu i zalać al-
koholem do pokrycia. Pozostawić na 3–4 
godziny w alkoholu. 4 całe jajka ubić na 
parze z 1 szkl. cukru. Ubite jajka przenieść 
do zimnej kąpieli dalej ubijając do wystu-
dzenia. Schłodzoną masę jajeczną utrzeć 
dodając stopniowo masło, aż powstanie 
jednolity krem. W między czasie dodać 
kakao.

Ze spodniej i górnej warstwy ciasta 
wydrążyć część miąższu biszkoptu. Miąższ 
skruszyć i dodać do masy. Wiśnie odsą-

czyć z alkoholu i również dodać do masy. 
Wszystko razem delikatnie połączyć. Masę 
podzielić na dwie części.

Dolną warstwę ciasta nasączyć odla-
nym alkoholem spod wiśni, jeśli alkoholu 
zostanie można nasączyć warstwę górną.

Układamy ciasto: warstwa ciasta nasą-
czona alkoholem – krem – ciasto – krem 
– ciasto.

Wierzch ciasta dekorujemy dowolnie.
Smacznego!

KTO SI  MIEJE TEN SI  NIE STARZEJE
Przychodzi kobieta do apteki:

- Macie jakiś naprawdę skuteczny środek 
na odchudzanie?

- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta.

***
Sędzia do oskarżonej:
- A więc nie zaprzecza pani, że zastrze-

liła męża podczas transmisji z meczu pił-
karskiego?

- Nie, nie zaprzeczam.
- A jakie były jego ostatnie słowa?
- Oj strzelaj, prędzej, strzelaj...
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Najważniejszą inwestycją ostatnich 
dwóch lat nowej kadencji jest adaptacja 
budynku po szkole podstawowej w Wiel-
giem na potrzeby szkolno–przedszkolne 
gminy. Potrzeba budowy nowego przed-
szkola podnoszona była już od dawna. Do 
tej pory zawsze jednak schodziła na dalszy 
plan. Ale nowa kadencja, to zmiana po-
dejścia władz samorządowych na rozwój 
gminy. Wreszcie nastąpił czas przemian w 
zakresie działań prospołecznych, spełnia-
jących oczekiwania rodziców z terenu ca-
łej gminy na możliwość korzystania przez 

najmłodszych naszych mieszkańców z 
wychowania przedszkolnego. Prace pro-
jektowe rozpoczęły się na początku 2015 
roku, a po ich wykonaniu, a następnie 
uzyskaniu pozwolenia na budowę, ogło-
szono przetarg nieograniczony na realiza-
cję inwestycji. W przetargu wzięło udział 
12 oferentów. Zaproponowane przez nich 
ceny wykonania inwestycji wahały się od 
1,55 miliona złotych, aż do ponad 2,31 
miliona złotych. Komisja przetargowa wy-
brała najtańszą ofertę, jednocześnie speł-
niającą wszystkie wymagania określone w 
procedurze przetargowej – firmy: Przed-
siębiorstwo Handlowo-Budowlane HAN-
BUD Krzysztof Dański z Radomia.

W dniu 27 sierpnia 2015 roku, wójt 
gminy podpisał umowę. Całkowita war-
tość zadania wraz z projektem i nadzorem 
inwestorskim to kwota ponad 1,67 mln zł. 

NIEZWYK A METAMORFOZA W WIELGIEM

Całość inwestycji finansowana jest tylko 
i wyłącznie ze środków własnych gminy 
Ciepielów. Realizacja umowy przewidzia-
na była w okresie dwuletnim 2015–2016. 
Po podpisaniu umowy i przekazaniu te-
renu, wykonawca przystąpił do prac bu-
dowlanych.

Prowadzone prace dotyczyły istnie-
jącego budynku i obejmowały gruntową 
przebudowę i remont całego obiektu 
wraz z terenem przed budynkiem. Zgod-
nie z projektem budowlanym wykonano 
między innymi: prace związane z wydzie-
leniem dodatkowej klatki schodowej we 
wschodniej części budynku, która sko-
munikowała wszystkie poziomy budyn-
ku, przebudowę schodów zewnętrznych 
głównych, przebudowę segmentu żywie-
niowego, wykonanie nowych kanałów 
wentylacyjnych, przebudowę wszystkich 

sanitariatów, dodatkowo wydzielono sani-
tariaty dla dzieci młodszych (dla najmłod-
szych dzieci przedszkolnych przewidziano 
sanitariaty dostępne bezpośrednio z sali 
zabaw). Wykonano wymianę wszystkich 
posadzek i tym samym zniwelowano róż-
nice poziomów w całym obiekcie. Wy-
konano remont wszystkich tynków oraz 
malowanie pomieszczeń, a także wymie-
niono stolarkę okienną i drzwiową, do-
cieplenie ścian zewnętrznych nadziemia 
i podziemia, izolacje tych ścian, wymianę 
posadzek i pokładów posadzkowych wraz 
z ich dociepleniem.

Na dachu przeprowadzono prace re-
montowe i podmurowanie kominów z 
usunięciem warstw istniejących, docie-
plono stropodach, zamontowano nowe 
rynny, rury spustowe, obróbki blachar-
skie oraz nowe pokrycia dwuwarstwowe 
z papy termozgrzewalnej. 

W piwnicach wydzielony magazyn ole-
ju, zamontowano ekologiczną kotłownię z 
kotłem na olej opałowy, wymieniono w 
całym obiekcie instalację grzewczą, elek-
tryczną, wodno-kanalizacyjną.

Na zewnątrz obiektu przebudowano 
schody zewnętrzne, plac przed budyn-
kiem w całości przebudowano, wydziela-
jąc miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych oraz plac zabaw dla dzieci. 
Teren objęty przebudową ogrodzono, 

Chyba nikt nie spodziewał się takiej metamorfozy budynku po szkole podstawowej w Wielgiem

Tak jeszcze w ubiegłym roku wyglądał teren szkoły w Wielgiem od strony wjazdu, a tak dzisiaj

Kontrola instalacji estetycznych ochron na grzejniki Z postępami budowy zapoznawali się także radni gminy
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ogrodzeniem ażurowym, panelowym. 
Na terenach zielonych uporządkowano 
zieleń istniejącej oraz dokonano nowych 
nasadzeń.

Powyższe prace były wykonywane 
zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
pod bacznym okiem i kontrolą zespołu 
inspektorów nadzoru. Cotygodniowych 
kontroli przeprowadzali także wójt wraz 
z zastępca wójta i sekretarzem gminy od-
powiedzialnymi za realizację inwestycji.

Wszystkie prace już zostały zakończo-
ne, obecnie rozpoczął się proces odbiorczy 
inwestycji. Niemożliwe stało się faktem, 
a przecież do niedawna wójt był ostro 
krytykowany za to, że podjął działania 
mające na celu stworzenie w naszej gmi-
nie nowoczesnego budynku na potrzeby 
szkolno-przedszkolne dla wszystkich naj-
młodszych dzieci. Padały głosy po co?, że 
nie ma takiej potrzeby! Że nie będzie za-
interesowania. Przeciwnicy wójta z pew-
nością chcieli czego innego w Wielgiem. 
Przecież przed wyborami rozsiewane były 
plotki, że budynek po szkole w Wielgiem 
zostanie sprzedany, że w budynku będzie 
dom dla narkomanów, albo jakiś psychia-
tryk dla dewiantów seksualnych. A tu 
niespodzianka gmina robi modernizację 
budynku po szkole na potrzeby szkolno-
przedszkolne! Tą inwestycją wójt i rada 
gminy chyba popsuli komuś plany.

Dzisiaj mamy nadzieje, że już nikt nie 
zadaje sobie pytań czy nowy budynek 
na potrzeby szkolno-przedszkolne jest 
potrzebny. Jest i to bardzo! A nowy bu-
dynek, jego jakość oraz rozmiar wykona-
nych w ramach modernizacji prac broni 
się sama. 

O tym że inwestycja jest potrzebna, 
świadczy zainteresowanie samych rodzi-
ców, a ich zdanie jest dla wójta i radnych 
najważniejsze. Na dzień dzisiejszy przyję-

liśmy do oddziałów zerowych szkoły pod-
stawowej i przedszkola aż 125 dzieci.

Wraz z pracami odbiorów technicz-
nych, trwają ustalenia w zakresie wypo-
sażenia nowego budynku. Planujemy, że 
wyposażenie podobnie jak cały budynek 
będzie ponadstandardowe. Będą więc 
pomoce szkolne, zabawki, nowe stoliki, 
krzesełka, makiety interakcyjne. Wszystko 
to co lubią dzieci. W zakresie kuchennym, 
planując inwestycję podjęliśmy decyzję, 
że dożywianie będzie realizowane przez 
firmę cateringową, którą wybierzemy w 
drodze przetargu, który będzie ogłoszony 
w okresie wakacyjnym. Dzieci będą korzy-
stać z dowozów szkolnych. Oprócz nowych 
warunków jakie stworzymy dla naszych 
najmłodszych mieszkańców, w części bu-
dynku zajętego na potrzeby przedszkola 
już z początkiem roku szkolnego realizo-
wany będzie projekt unijny. W ramach 
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Czy to w ogóle ten sam budynek, czy to jest w ogóle możliwe. W naszej gminie rzeczy nie możliwe stają się możliwe. A marzenia przekuwamy w codzienną rzeczywistość.

Kompleksowo przebudowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku, nowoczesna żywa kolorystyka, nowoczesne wykładziny podłogowe tworzą przyjazne i bezpieczne miejsce
zabaw i nauki dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy – uczniów zerówki i przedszkolaków.

Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwo-
ju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i 
rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 
10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014–2020, nasz 
wniosek pod nazwą Nowe przedszkole 
– nowe możliwości dzieci z Gminy Ciepie-
lów” został bardzo wysoko oceniony i za-
jął 5 miejsce na całym Mazowszu.

Na działalność przedszkola, pozyskali-
śmy dotację w wysokości 299 486,60 zł. 
Całkowita wartość realizowanego przez 
nas zadania to kwota 374 358,25 zł. Wkład 
własny gminy w wysokości 74 871,65 zł 
zostanie zapewniony w formie finansowej 
(22 370 zł zostanie wniesiony jako wyna-
grodzenie nauczycieli) i niefinansowej (35 
291,60 zł zostanie wniesiony jako nasze 
koszty utrzymania budynku).

Otrzymane dofinasowanie stanowi 
80% kosztów realizacji projektu. 
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