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W BIULETYNIE:

Największa inwestycja w historii naszej gminy
– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

323 tysiące złotych unijnego dofinasowania na zakup
samochodu bojowego dla OSP Ciepielów

Gminny Dzień Dziecka 2018
– święto dla dzieci i rodziców

Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla wszystkich
uczniów z terenu gminy Ciepielów

Nowy pomnik żołnierzy września 1939 roku
na cmentarzu w Antoniowie

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej
Ciepielów CUP 2018
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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciepielów
Nasza gmina, to nieustający plac budowy. Dzięki zrealizowanym inwestycją, rozwoju gminy Ciepielów zazdroszczą nam mieszkańcy całego
subregionu radomskiego. Podejmujemy i realizujemy śmiałe decyzje,
dzięki czemu możemy w życie wprowadzać marzenia, o których nikt
nawet wcześniej nie śmiał pomyśleć. Nowe przedszkole w Wielgiem,
z którego dziś korzysta 125 dzieci, nowa sala gimnastyczna, szkoła i boiska wraz z zagospodarowaniem w Ciepielowie, nowy ośrodek zdrowia,
nowy samochód strażacki, kompleks sportowo-rekreacyjny, mini kompleksy i otwarta strefa aktywności, 50 kilometrów nowych dróg gminnych, czy budowa prawie 250 przydomowych oczyszczalni ścieków, to
tylko niektóre z inwestycji wykonanych w ciągu obecnej czteroletniej
kadencji. Rzeczy nie możliwe, w naszej gminie z roku na rok stają się
zwykła rzeczywistością.
Budujemy, pozyskujemy środki zewnętrzne na sfinansowanie inwestycji, rozwijamy gminę, aby nam wszystkim, mieszkańcom gminy
Ciepielów żyło się po prostu lepiej. Pomimo tych ogromnych inwestycji, zawsze znajdą się osoby nie zadowolone. Tak to już jest, że nawet
jak wykonuje się inwestycje oczekiwane przez większość mieszkańców,
opozycja zawsze będzie przeciwko. Tak było wcześniej gdy systematycznie rok po roku w 100% zwodociągowaliśmy gminy, tak jest i teraz. No
cóż, krytykować każdy może, zwłaszcza jak są to osoby, które od dawna
chciałyby przejąć władzę w gminie. Bo, dzisiaj według moich przeciwników, zarządzanie gminą to atrakcyjny kąsek. Nic właściwie nie trzeba
robić, bo zdecydowana większość rzeczy jest już zrobiona. Wystarczy
obiecać przysłowiowe gruszki na wierzbie i przejąć zarządzanie gminą. Nie od dzisiaj opozycja twierdzi, że wyborów inwestycjami się nie
wygrywa, trzeba tylko naobiecywać niestworzonych rzeczy i będzie ok.
A później tak jak w wielu gminach, nic się nie będzie robić i jakoś tam
będzie. Już teraz, kilka miesięcy przed wyborami rozpuszczane są niedorzeczne plotki o niemalże katastrofalnym stanie finansowym gminy. Robią to ludzie, piastujący różne stanowiska, którzy przez lata przy okazji
wyborów składają nam obietnice, by później powiedzieć, że się nie dało,
że nie można. A prawda z zadłużeniem gminy jest taka, że tylko w tym
roku, na inwestycje wydatkujemy 8 milionów złotych, a samo zadłużenie

na dzień dzisiejszy to kwota 5 milionów 127 tysięcy złotych. Gdybyśmy
w tym roku nie zrobili części inwestycji, moglibyśmy spłacić całe zadłużenie. Tylko po co? Czy nie lepiej inwestować i wybudować chociażby
nowy ośrodek zdrowia! Drodzy mieszkańcy, z naszymi finansami jest
bardzo dobrze, bo oszczędnie i w sposób przemyślany zarządzam naszą
małą Ojczyzną. Dlatego też, od wielu lat nie występuję o podnoszenie
podatków, a odbiór odpadów jest najtańszy w Polsce. Dodatkowo znajduję środki, aby nasze dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych wyjazdów
na zieloną szkołę – jedynego takiego programu w Polsce. Bo naszym
dzieciom, nam mieszkańcom gminy to się po prostu zwyczajnie należy.
Zachęcam do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w biuletynie,
sami Państwo ocenicie jak jest naprawdę i mam nadzieję, że nie dacie
się Państwo zmanipulować ludziom, którzy dla naszej gminy nic albo
prawie nic nie zrobili, a przecież mogli, bo mają lub mieli takie możliwości.
Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

KONFERENCJA PRASOWA
Wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk wraz z samorządowcami subregionu radomskiego, którzy reprezentowali wiodące pod względem
inwestycyjnym gminy regionu, wziął udział w konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu na temat realizacji
Programu
Ministerstwa
Sportu i Turystyki „Otwartych Stref Aktywności”. Konferencję rozpoczął Wiceminister Obrony Narodowej
poseł Wojciech Skurkiewicz,
następnie głos zabrali posłowie Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak. W swojej wypowiedzi nasz wójt
podkreślił, że program jest
świetną inicjatywą, a dodatkowo ogromną szansą na
aktywny rozwój wsi. Dzięki
takim obiektom mieszkańcy
w każdym wieku będą mogli
aktywnie spędzać czas i zacieśniać więzi. Nasza Gmina otrzymała maksymalne
dofinansowanie 70 tysięcy
złotych, a tzw. Dużą „OSĘ”,
już w wkrótce będziemy bu-
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dować w Dąbrowie. Na zakończenie wypowiedzi, pan wójt podziękował
za udzielone dofinasowanie inwestycji, które wpisuje się w działania
gminy w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
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GMINNE INWESTYCJE 2018
Po przeprowadzeniu zebrań sołeckich i wysłuchaniu postulatów
mieszkańców gminy i opracowaniu przez wójta gminy projekt budżetu
na 2018 r., Rada Gminy w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet
gminy na 2018 r. Uchwalony budżet zgodnie ze zgłaszanymi przez
mieszkańców wnioskami, a także kontynuacją określonej na początku
kadencji polityki budżetowej w zakresie realizacji inwestycji prospołecznych, zakładał kontynuację procesu inwestycyjnego oraz wdrożenie
w życie nowych inwestycji. Od uchwalenia budżetu, w związku z licznymi zmianami, w większości spowodowanymi znacznym podrożeniem
cen związanych z realizowanymi przez gminę inwestycjami, a także
w związku z pozyskaniem przez wójta środków na nowe inwestycje,
budżet gminy kilkakrotnie zmieniano. Obecnie wydatki budżetu gminy to kwota 25 375 609,54 zł. Największe wydatki w naszym budżecie
przeznaczone są na pomoc społeczną. Drugie miejsce wśród wydatków
zajmuje oświata. Trzecimi wydatkami w budżecie na 2018 r. są wydatki
na kulturę fizyczną i sport, między innymi na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego w Ciepielowie, budowę czterech wielofunkcyjnych
obiektów sportowych w Antoniowie, Bielanach, Łaziskach i Anusinie,
budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dąbrowie oraz dofinansowanie
realizacji zadań sportowych dla stowarzyszeń. Co prawda, zdaniem
opozycji wójta inwestycjami wyborów się nie wygrywa, bo mieszkańcom wystarczy tylko obiecać przysłowiowe gruszki na wierzbie,
i ludzie w nie uwierzą – nie patrząc na przeciwników wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk na wszystkie inwestycje i wydatki inwestycyjne, które realizowane są w 2018 r., obecnie przeznaczył w budżecie
ogromną kwotę prawie 8 milionów złotych. A na co wydatkujemy tak
duże środki:
1) Budowa nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie – inwestycja
realizowana w cyklu dwuletnim łącznie pochłonie 1 135 000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy), w tym roku na inwestycje przeznaczyliśmy kwotę 635 500,00 zł. Budowa ośrodka zdrowia to największa w historii naszej gminy inwestycja w ochronę zdrowia mieszkańców
gminy. Budynek niewątpliwie będzie naszą drugą po fizjoterapii w Pcinie wizytówką w zakresie opieki zdrowotnej. Otwarcie nowego ośrodka
zdrowia planowane jest w ramach gminnych obchodów 100-lecia niepodległości na przełomie września i października.

2) Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków – na budowę
prawie 250 indywidualnych
oczyszczalni ścieków przeznaczamy największą część
budżetu, a mianowicie kwotę
3 240 000,00 zł (trzy miliony
dwieście czterdzieści tysięcy
złotych). Budowa obejmuje
projekty wykonane przez gminę na wniosek mieszkańców
za ostatnie cztery lata. Początkowo w budżecie przeznaczyliśmy na realizację tego zadania kwotę 2,25 milion złotych. Najniższa ze
złożonych ofert przekraczała niestety kwotę 3 milionów złotych, co spo-

Przeznaczając 3,24 miliona zł budujemy 250 nowych przydomowych indywidualnych
oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy

wodowało konieczność drastycznej zmiany budżetu gminy, rezygnację
niektórych zadań i przeznaczenia środków na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków. Zdecydowana część radnych poparła argumentację wójta gminy o ważności tej inwestycji proekologicznej i środki
w budżecie zabezpieczono w odpowiedniej kwocie, co dało możliwość
rozstrzygnięcia przetargu, a następnie podpisanie umowy i realizację
zadania. Wszystkie oczyszczalnie mają być wykonane do końca 2018 r.
Oczyszczalnie budowane są na terenie całej gminy, zgodnie z podpisanymi
przez wójta umowami. Po zakończeniu
tego zadania w naszej gminie będziemy mieli już ponad 400 przydomowych
oczyszczalni, co niewątpliwie wpłynie
na czystość naszego środowiska.

Za kwotę ponad 1,1 miliona zł budujemy nowy ośrodek zdrowia

3) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ciepielowie – zadanie które podobnie jak ośrodek zdrowia
realizowane jest w cyklu dwuletnim
łącznie kosztować będzie ponad 3 miliony złotych, w tym roku zadanie finansujemy w kwocie 2 364 500,00 zł (dwa
miliony trzysta sześćdziesiąt cztery
tysiące złotych). Budowa kompleksu
jest drugą co do wielkości realizowaną

Ponad 3 miliony zł wydamy na nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny
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inwestycją w historii naszej gminy, którą na dodatek realizujemy w tej
kadencji. Podobnie jak ośrodek zdrowia inwestycja będzie otwarta
w ramach naszego gminnego wkładu na pamiątkę obchodów 100-lecia
niepodległości.
4) Przebudowa miejsca pamięci narodowej w Antoniowie
– 15 253,00 zł. Dzięki środkom przeznaczonym w budżecie gminy
i współpracy z księdzem z parafii w Czerwonej udało się w piękny sposób zmodernizować, a właściwie wybudować od nowa miejsce pamięci śmierci żołnierzy z kampanii wrześniowej z 1939 r. Uroczystość
odsłonięcia i poświęcenia pomnika odbędzie się w pierwszych dniach
września w ramach gminnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

7) Budowa parkingu przed kościołem w Wielgiem. Za 90 tys.
złotych udało się w pełni wybudować parking o powierzchni prawie
1 800 m2. Zadanie to wg wcześniejszych planów miało być podzielone na dwa etapy, pierwszy etap za kwotę 150 tys. zł, a drugi za kwotę
100 tys. zł. Wójtowi gminy w wyniku negocjacji, a także dzięki przychylności zarządu firmy PRD ze Zwolenia, udało się wynegocjować budowę
parkingu za kwotę tylko 90 tys. zł. W naszej gminie wszystkie kościoły
i cmentarze mają dzięki temu w pełni urządzone miejsca parkingowe
oraz drogi dojazdowe łączące kościół z cmentarzem.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla podczas budowy parkingu w Wielgiem

Nie zapominamy o historii – za kwotę ponad 15 tys. zł zmodernizowaliśmy miejsce
pamięci narodowej na cmentarzu w Antoniowie

5–6) Termomodernizacja budynku domu ludowego oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciepielów Kolonia. Na te
zadania przeznaczono w budżecie po 50 000,00 zł, w tym zadanie związane z budynkiem domu ludowego już ukończono, zaś drugie zadanie
czeka na realizację w okresie po wakacyjnym. Na obydwa zadania udało się pozyskać dofinasowanie zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego, łącznie 20 000,00 zł. W ramach pierwszego zadania wymieniono
stolarkę okienną,
odświeżono elewację budynku wraz
z instalacją herbu
gminy i napisu.
W ramach drugiego zadania, opracowywany
jest
projekt techniczny,
a następnie wymienione zostanie
pokrycie dachowe,
budynek zostanie
poddany termomodernizacji, wymieniona zostanie stolarka okienna.
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8) Projekty techniczne nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym roku nie dość, że budujemy, to dalej kontynuujemy gminny
program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu
wodociągowania gminy, priorytetem wójta gminy Artura Szewczyka
jest rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w gminie. W tym
roku wykonujemy kolejne 40 projektów, które już w przyszłym roku zostaną przeznaczone do realizacji. Na to zadanie w budżecie przeznaczyliśmy 20 tys. złotych.
9) Termomodernizacja budynku OSP w Ciepielowie. Na to zadanie
przeznaczyliśmy 225 tys. złotych. W ramach zadania zamierzamy przeprowadzić termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian, instalację napisów, poprawę pokrycia dachowego, remont pomieszczeń
operacyjnych straż wewnątrz budynku wraz z modernizacją sanitariatów. Na realizację zadania wójtowi gminy udało się pozyskać dofinasowanie zewnętrzne w wysokości 23 742,00 zł.
10) Zakup sprzętu i wyposażenia dla strażaków. Za kwotę 35 tys.
złotych zakupiono dla jednostki OSP w Ciepielowie dodatkowy sprzęt
w ramach wyposażenia nowo zakupionego samochodu. Wreszcie po
prawie trzech latach udało się pozyskać dotację unijną na zakup nowego samochodu dla strażaków z Ciepielowa. Dotacja unijna w wysokości
323 tys. złotych zasiliła budżet gminy. Aby spełnić warunki dotacji, w ramach złożonego wcześniej wniosku należało zakupić sprzęt dla jednostki OSP, co zostało zrealizowane, a dotacja prawidłowo rozliczona. Dzięki
pozyskanemu dofinasowaniu nowy samochód właściwie zakupiliśmy
prawie za 100% środków zewnętrznych.

Na zakup samochodu pozyskaliśmy 323 tys. zł unijnej dotacji

11) Aktywna tablica dla PSP Bąkowa. Kwotę 17 500,00 zł wydatkowaliśmy na zakup tzw. aktywnej tablic na potrzeby szkoły podstawowej
w Bąkowej. W ramach rządowego programu na zakup tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego oraz zestawu głośników i monitora
interaktywnego pozyskaliśmy 14 tys. zł. dotacji. Wraz z początkiem roku
szkolnego wszystkie nasze szkoły będą posiadały aktywne tablice.
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12) Za kwotę 15 tys. zł dobudowaliśmy kolejne lampy oświetlenia
ulicznego w miejscowościach Drezno, Marianki, Łaziska i Świesielice.
13) Modernizacja samochodu pożarniczego OSP w Antoniowie.
W tym roku gruntownej modernizacji został poddany samochód pożarniczy będący na wyposażeniu jednostki pożarniczej w Antoniowie.
Za kwotę 30 tys. złotych przeprowadzono pełną karosację samochodu,
między innymi wymieniono kabinę samochodu, instalację elektryczną, wyremontowano zabudowę, naprawiono resory oraz wymieniono
beczkę na wodę.
14) Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych. Aby przedszkole mogło funkcjonować samodzielnie, a nie
jak do tej pory jako budynek szkolno-przedszkolny, w którym miały
uczyć się dzieci ze szkoły podstawowej w klasach pierwszych (zgodnie
z planami pierwszych klas dla sześciolatków), a także aby w przyszłym
roku rozpocząć prace związane z rozbudową przedszkola o część żłobka, tym samym stworzyć placówkę dla wszystkich najmłodszych dzieci
z terenu całej gminy, należało przeprowadzić niezbędne prace związane
z dostosowaniem przedszkola do wymogów przeciwpożarowych. Łącznie na ten cel wydatkujemy 215 tys. zł.
15) Budowa infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej. Za
630 tysięcy złotych budujemy cztery mini kompleksy sportowo-rekreacyjne w miejscowościach Antoniów, Bielany, Anusin i Łaziska. Na in-

westycję zgodnie z wnioskiem unijnym zabezpieczyliśmy prawie 0,5 miliona złotych. W wyniku przetargu najniższą ofertę złożono w kwocie
612 tys. zł, co spowodowało konieczność przesunięcia w trakcie roku
budżetowego prawie 130 tys. zł, aby rozstrzygnąć przetarg i podpisać
umowę. Druga ze złożonych ofert opiewała na kwotę prawie 1,1 milion zł. Środki zabezpieczono, umowę podpisano. Umowa ma zostać
zrealizowana do dnia 15 listopada 2018 r. Inwestycja dofinasowana jest
ze środków unijnych w kwocie ponad 291 tys. zł.
16) Otwarta Strefa Aktywności – 150 000,00 zł przeznaczamy na
budowę pierwszej w gminie, realizowanej przez Ministerstwo Sportu i

Tak, kosztem 150 tys. zł będzie wyglądać Otwarta Strefa aktywności w Dąbrowie

630 tys. zł będzie kosztować budowa mini kompleksów sportowych w Antoniowie,
Anusinie, Bielanach i Łaziskach

Turystyki otwartej strefy aktywności. Na zadanie to otrzymaliśmy z ministerstwa maksymalne dofinasowanie w wysokości 70 tys. zł. Koszty budowy są wynikiem przetargu. W ramach inwestycji w Dąbrowie
wybudowana zostanie rozszerzona strefa aktywności, w której skład
wejdą miedzy innymi budowa siłowni plenerowej z minimalną liczbą
6 urządzeń, budowa strefy relaksu, która będzie się składać z minimum
4 ławek, plenerowych urządzeń do gier, np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp. oraz zagospodarowanie zielni wokół oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym,
który będzie składał się z minimum 3 urządzeń. Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie br.

INWESTYCJE A ZADŁUŻENIE GMINY
W naszej gminie wykonuje się inwestycje, których zazdroszczą
nam mieszkańcy i władze samorządowe sąsiednich gmin. Mówi się, że
w gminie Ciepielów, z roku na rok, inwestycji jest więcej, a dzięki wykonanym pracom ludziom żyje się lepiej. Ale, pomimo tych inwestycji,
o których wcześniej nikt nawet nie marzył, są też tacy oponenci, którzy rozsiewają nieprawdziwe informacje o stanie gminnych finansów.
Tu i ówdzie słychać głosy, że gmina jest zadłużona, że jest nie wypłacalna. Już dzisiaj, kiedy do wyborów jeszcze kilka miesięcy, zarzuca się wójtowi, że zadłużył gminę. Ten argument będzie z pewnością podkreślany
przez opozycję w najbliższych wyborach. I nic to, że w tej kadencji wy-

budowano prawie 50 kilometrów
nowych dróg za ponad 8 milionów
złotych, zrealizowano największe
w historii gminy inwestycje, związane z modernizacją przedszkola
(ponad 2 miliony złotych), modernizacją, budową nowej sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu szkoły podstawowej w Ciepielowie za ponad 3,5 miliona złotych.
Wybudowano nowy ośrodek zdrowia o którym do tej pory tylko mogli
pomarzyć pacjenci (za ponad 1,1 miliona złotych), buduje
się mega kompleks sportowo – rekreacyjny za kwotę ponad
3 miliony złotych, za ponad 600 tysięcy cztery mini kompleksy sportowe, czy wreszcie za kwotę 3,24 miliona złotych
przydomowe oczyszczalnie ścieków. I tak jest źle, bo podobno gmina jest „strasznie zadłużona”. Czy to prawda? Autorzy
takich przedwyborczych haseł, to ludzie, którzy są wiecznymi oponentami wójta. Tak naprawdę nic dla gminy i społeczeństwa nic nie zrobili, a ich domeną jest wieczne narzekanie. Jakie jest dzisiaj prawdziwe zadłużenie gminy? To kwota
5 127 400,00 zł, w tym kredyt na budowę dróg gminnych
zaciągnięty w roku 2010 w wysokości 720 000,00 zł, kredyt z 2010 r. na budowę stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową 107 400,00 zł, kredy
z 2014 r. na gminne inwestycje 300 000,00 zł, emisja obligacji z 2016 r. na budowę dróg gminnych 4 000 000,00 zł. Czy
to dużo? Czy pieniądze zostały wydane na tzw. konsumpcję
czy jednak jak wynika z powyższego na gminne inwestycje!
Najgorsze w tych plotkach o zadłużeniu, jest to, że te nie-
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prawdziwe informacje rozpowiadają osoby, które wcześniej z reguły jednogłośnie wyraziły zgodę
na zaciągnięcie zobowiązań i sfinansowanie inwestycji. A kto może
zaciągnąć kredyt dla gminy. Tylko
i wyłącznie Rada Gminy. Tylko Rada
Gminy ma takie kompetencje, wójt
sam nie może w tej sprawie podjąć
jakiejkolwiek decyzji. Wróćmy jednak do sprawy wielkości zadłużenia.
Według wójta jest ono bardzo małe. Gdybyśmy je porównali chociażby
do tegorocznych wydatków inwestycyjnych to gdyby zrezygnować z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowy nowego ośrodka
zdrowia, całe zadłużenie gminy można by spłacić, tylko po co? Największe zobowiązanie zaciągnęliśmy na budowę dróg, ale dzięki temu
wybudowaliśmy prawie 50 kilometrów dróg gminnych i nawet jedną
powiatową, a ceny jakie wówczas osiągnęliśmy były i są najniższymi
cenami budowy dróg jakie w historii można było osiągnąć. Dzisiaj te
same drogi kosztowałyby co najmniej dwa razy więcej. Dlatego podjęto decyzje o emisji obligacji, przyjętą jednogłośnie przez wszystkich
radnych. Warto podejmować odważne decyzje, bo one przyczyniają się
do rozwoju gminy. Tak więc jeżeli całe dzisiejsze zadłużenie można by
spłacić kosztem tylko części tegorocznych inwestycji, to jest ono bardzo
małe. A plotki rozsiewane przez ciągle niezadowolonych nijak się mają
do sprawnego zarzadzania finansami gminy, a mają na celu tylko i wyłącznie walkę wyborczą, prowadzoną przez ludzi, dla których najlepiej

byłoby nic nie robić, wtedy nikt nie
będzie nic chciał. Czy tego jednak
chcą mieszkańcy gminy? Kończąc
rozważania na temat zadłużenia
naszej gminy, informujemy, że każdy ruch finansowy gminy podlega
ścisłej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji państwowej
powołanej do kontroli finansów
każdej gminy. Realizację budżetu gminy kontroluje także sama Rada
Gminy, która co roku po stwierdzeniu prawidłowości realizowanej przez
wójta gminy polityki finansowej udziela z tego tytułu absolutorium
z wykonania budżetu. Każdy też może sam sprawdzić gminne finanse
zapoznając się ze wszystkimi na bieżąco publikowanymi informacjami
budżetowymi na stronie bip.ciepielow.pl. Polityka finansowa każdego
samorządu jest jawna. Natomiast sytuacja finansowa jest tak dobra, że
przez ostatnie lata, wójt nie wyciąga ręki do podatnika i nie zwiększa
podatków i opłat lokalnych, tak jakby sobie tego życzyła opozycja, to
w naszej gminie opłaty za wywóz i segregację odpadów są najniższe
w Polsce. A przy tym wszystkim wójt nie szczędzi środków dla dzieci
i młodzieży, trzeci rok z rzędu za kwotę ponad 100 tysięcy złotych finansuje wszystkim uczniom bezpłatne zielone szkoły, bezpłatne zajęcia
z samoobrony, a także realizuje szereg innych działań prospołecznych.
Jak to z tym zadłużeniem jest naprawdę oceńcie Państwo sami. Można
przecież nic nie robić, tylko wiecznie narzekać.

SPOTKANIE Z PANIĄ POSEŁ ANNĄ KWIECIEŃ
Nowy ośrodek zdrowia już gotowy. Teraz pora na
jego wyposażenie, oficjalne otwarcie, ale przede wszystkim zapewnienie funkcjonowania. Właśnie na ten temat,
a więc możliwości zapewnienia sprawnego funkcjonowania nowego ośrodka zdrowia, wójt gminy Ciepielów
Artur Szewczyk rozmawiał z panią poseł Anną Kwiecień.
Pani Anna Kwiecień poseł na Sejm RP z ramienia Prawa
i Sprawiedliwości, jest jednocześnie wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Zdrowia, na co dzień zajmującą się
problemami opieki zdrowotnej całej Polski. Na początku
rozmowy pani poseł pogratulowała zakończenia realizacji nowej gminnej inwestycji w zakresie opieki zdrowotnej. Inwestycje samorządowe są bardzo ważne, wpływają one bowiem na poprawę komfortu życia mieszkańców
wsi, ale jeżeli środki publiczne wydatkowane są na poprawienie warunków opieki zdrowotnej, tak bliskiej
mojemu sercu, poprzez wybudowanie nowoczesnego
gminnego ośrodka zdrowia, który przez najbliższe lata
poprawi komfort pacjentów, tym bardzie panu wójtowi
i całemu samorządowi gminy Ciepielów należą się słowa uznania. Rozmowa z panią poseł dotyczyła przede wszystkim problemów związanych z brakiem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Problem ten

6

Pani poseł Anna Kwiecień w Sejmie RP

to wynik wieloletnich zaniedbań w tym zakresie, braku koordynacji
problemu dostępności lekarzy. Pani poseł poinformowała, że sejmowa
Komisja Zdrowia, której jest wiceprzewodniczącą pracuje nad zmianami mającymi w najbliższym
czasie zmniejszyć, a być może
rozwiązać brak dostępności
lekarzy. Rozmawiano o możliwościach jaki daje gminie
nowy ośrodek zdrowia, o możliwości pozyskania specjalistów, ukierunkowania działalności ośrodka zdrowia, a także
zmianie sposobu zarządzania
placówką, tak aby jej działalność była bardziej efektywna,
a przede wszystkim przyniosła
wymierny efekt w postaci zadowolenia pacjentów. Dziękując za rozmowę, pan wójt
zaprosił panią poseł na oficjalne otwarcie naszego nowego
ośrodka zdrowia.
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA 2018
Niedziela, 3 czerwca, na długo pozostanie w pamięci dzieci. W tym
dniu odbył się Gminny Dzień Dziecka pod patronatem Wójta Gminy
Artura Szewczyka. Uroczystość miała miejsce na terenie Publicznej
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, zaś jej organizatorami byli Wójt
Gminy Ciepielów, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie i Rady Rodziców PSP w Ciepielowie i Bąkowej. Uroczystego otwarcia dokonali Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie Małgorzata Rusinowska,
organizatorzy powitali przybyłych gości i zaprosili do wspólnej zabawy.
Wyjątkowo serdecznie powitano bohaterów tego dnia – Wszystkie
Dzieci, którym gospodarze złożyli najserdeczniejsze życzenia, ze szczególnym podkreśleniem, oby dzieciństwo mijało im beztrosko i w żółwim
tempie, a uśmiech jak najczęściej gościł na ich twarzach. Następnie na
scenie pojawiły się dzieci z przedszkola, które wystąpiły w inscenizacji
pt. „Czerwony kapturek”. W dalszej kolejności występowali uczniowie
ze szkół podstawowych w Ciepielowie i Bąkowej. Prezentowali oni swoje talenty muzyczne przepięknie wykonując piosenki znanych polskich
artystów między innymi: „Tyle słońca w całym mieście”, czy „Dziwny jest
ten świat”. Dzieci zaprezentowały, również swoje uzdolnienia rytmiczne
w zabawnym tańcu bajkowych Smerfów, dynamicznego rock and roll.
Prezentowali się w żwawym tańcu integracyjnym „Belgijka” oraz w wi-

dowiskowym i barwnym układzie czirliderek. Nie zabrakło akcentów
kabaretowych, występ w skeczu o szkole rozbawił publiczność. Rodzice
z podziwem i dumą patrzyli na przepiękne występy dzieci. Wójt Gminy
Artur Szewczyk występujące dzieci nagradzał wręczając każdemu plecak, koszulkę i czapeczkę z logo gminy Ciepielów, czym sprawił wielką
radość małym artystom. I rozpoczęła się zabawa... Wszystkie dzieci mogły bezpłatnie korzystać z wszystkich atrakcji. A było w czym wybierać!
Bawiły sią na dmuchanej małej i dużej zjeżdżalni, zmagali się w piłkach
wodnych. Najmłodsi dumnie zasiadali w barwnych pojazdach małej karuzeli w wagonikach pociągu, zaś wśród młodzieży niesłabnącym powodzeniem cieszyła się duża karuzela. Każdy mógł spróbować skoków
na euro bange, dostosowanym do swojej wagi, a także na trampolinie.
Nad bezpieczeństwem dzieci korzystających z urządzeń czuwali obsługujący, a także pełniący dyżury nauczyciele. Uroku naszym milusińskim
dodawały kolorowo i zabawnie pomalowane buzie przez zapracowane
animatorki. Wśród dzieci rozdano 1000 pomysłowo uformowanych baloników. A przecież nic tak nie cieszy dzieci, jak zjeżdżanie, wdrapywanie się i skakanie. Rodziców, zaś najbardziej cieszy szczęście i uśmiech
na twarzy dziecka. Ponadto każde dziecko uczące się w szkołach i
przedszkolu na terenie gminy Ciepielów bezpłatnie otrzymywało watę
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cukrową, popcorn i wodę mineralną, sfinansowane przez Wójta Gminy Ciepielów oraz lody od Rady Rodziców. Oprócz wspaniałych atrakcji ruchowych podczas można było spróbować pysznych wypieków.
Wprost na złoty medal spisali się rodzice uczniów ze wszystkich klas,
przygotowując słodką ucztę. Każdy mógł się posilić w szkolnej świetlicy smacznymi, domowymi wypiekami, kawą i herbatą, których nikomu
nie zabrakło. Gminny Dzień Dziecka stał się okazją do rodzinnego spędzenia czasu oraz spotkań integrujących lokalną społeczność. Drużyny
chłopców ze szkoły podstawowej rozegrały mecz piłki nożnej, emocje

towarzyszące kibicom potęgowane były przez podążające za piłką kalosze. Zawodnicy wystąpili w niestandardowym obuwiu, a mianowicie
w kaloszach. W tej rozgrywce nie wynik był najważniejszy, a dobra zabawa grających i oglądających. Nie lada frajdę sprawił milusińskim oddział Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie, „serwując” na boisku
szkolnym kąpiel w pianie. Możliwość beztroskiego hasania w białym
puchu, dała dzieciom mnóstwo radości. Organizatorzy, zaś zadbali, aby
każdemu korzystającemu z kąpieli mogło to ujść na sucho i przygotowali dla „piankowych bałwanków” koszulki na zmianę. To był prawdziwy
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dzień dziecka. Święto dla wszystkich dzieci i ich rodziców, w którym nie
tak jak w latach ubiegłych nikt nie musiał w tym dniu sprzedawać ciast
czy innych produktów, każdy mógł wreszcie spędzić ten dzień razem
z rodziną, a całość dziecięcego święta sfinansował Urząd Gminy wraz
Radami Rodziców.
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BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
– NAJWIĘKSZA INWESTYCJA EKOLOGICZNA W HISTORII GMINY CIEPIELÓW
Środa 3 kwietnia 2018 r. to dzień ekologicznego spełnienia marzeń w gminie
Ciepielów. Bo, w gminie Ciepielów rzeczy
niemożliwe, stają się zwykłą codzienną
rzeczywistością. W tym dniu wójt gminy
Ciepielów Artur Szewczyk wraz z panem
Przemysławem Gruszką reprezentującym
firmę Ekofirma z Ostrowca Świętokrzyskiego podpisał umowę na realizację zadania
pod nazwą „Poprawa stanu środowiska
naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów”. Umowa o wartości ponad
3 milinów 183 tysięcy złotych jest największą umową inwestycyjną realizowaną przez
Gminę Ciepielów. Przedmiotem umowy jest
kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej przez zainstalowanie jeszcze
w tym roku 247 sztuk lokalnych oczyszczalni
biologicznych na terenie gminy Ciepielów.
Realizacja inwestycji obejmuje dostawę
i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (roboty sanitarne przy budowie biolo-

gicznych przydomowych oczyszczalni ścieków) wraz z pełną obsługą
geodezyjną, wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą. Inwestycja
wraz z nadzorem inwestorskim obejmuje kwotę 3,24 miliona złotych.
Jest to już drugie zadanie w zakresie gospodarki ściekowej realizowane
przez gminę Ciepielów, poprzednio w roku 2014 wykonano 160 indywidualnych oczyszczalni. Wraz z podpisaniem umowy nastąpiło również
przekazanie placu budowy. Wszystkie oczyszczalnie będą wybudowane
do końca 2018 r. Trzeba podkreślić, że realizacja tego zadnia nie była
by możliwa gdyby nie determinacja naszego wójta w poprzednich działaniach, które doprowadziły do 100 % zwodociągowania gminy. Wiele
gmin jeszcze marzy o zwodociągowaniu, nasza gmina może podejmować działania w zakresie gospodarki ściekowej. 3,24 miliona złotych na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowane jest tylko
i wyłącznie z własnych środków gminy, bez potrzeby zaciągania jakichkolwiek kredytów.
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PROGRAM 500 PLUS
Przypominamy, iż świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo
do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października
danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy. Początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny
okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia (w wersji papierowej),
a w przypadku wniosków składanych
elektronicznie – na 1 lipca.
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu
daje gwarancję ciągłości otrzymywania
świadczenia. W praktyce oznacza to, że
przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego
świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata
za październik i listopad nastąpi nie
później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego
za październik, listopad i grudzień
nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Do programu „Rodzina 500+”
można dołączyć w dowolnym momencie. Jednakże wskutek złożenia
wniosku później niż w październiku
prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalone od miesiąca
złożenia wniosku, bez wyrównania
za wcześniejsze miesiące w ramach
obowiązującego okresu świadczeniowego. Gdy wniosek zostanie
złożony w listopadzie, ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń
przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia
31 stycznia następnego roku. Gdy
wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia
następnego roku, ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia
lutego następnego roku. Wnioski
o świadczenie wychowawcze przyjmowane są w pokoju nr 7 (I piętro
Urzędu Gminy). Podstawą ustalania
prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na okres
zasiłkowy 2018/2019 jest dochód
z 2017 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Ponownie
przypominamy, osoby pobierające
świadczenia wychowawcze są zobowiązane niezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ciepielowie, który
jest podmiotem realizującym ww.
świadczenia o wszelkich zmianach
mających wpływ na wypłatę świadczeń, m. in. zmiana w liczbie członków rodziny, wyjazd członka rodzi-

ny poza granice RP, uzyskanie dochodu, czyli podjęcie zatrudnienia,
zmiana pracodawcy, uzyskanie stypendium dla bezrobotnych, zasiłku
dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego dla rolników, świadczenia
rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia itp.
Osoby pobierające świadczenia wychowawcze, które nie zgłoszą zaistniałych zmian narażają się na obowiązek zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami. W okresie od 1 sierpnia 2017 r. do
30 maja 2018 r. do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej wpłynęło 540 wniosków (wraz ze zmianowymi np. urodzenie
się kolejnego dziecka w rodzinie). W każdym miesiącu średnio: wypłacanych jest
790 świadczeń dla dzieci; 470 rodzin zamieszkujących na terenie gminy Ciepielów otrzymuje wsparcie finansowe (w tym: 366 rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko uzależnione od kryterium dochodowego).
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PSP BĄKOWA W SEJMIE RP
strukturą prac Sejmu RP oraz
z całokształtem obowiązującego procesu legislacyjnego. Może spośród uczniów
szkoły podstawowej w Bąkowej będzie przyszły Poseł
na Sejm RP? Z budynkiem
sejmowym i pracą w Sejmie
zostali zaznajomieni, reszta
zależy już od nich samych.

Na zaproszenie pana posła Andrzeja Kosztowniaka z Prawa i Sprawiedliwości, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
gościli w dniu 20 czerwca z wizytą w Sejmie RP. Wycieczka do Sejmu,
była nagrodą za udział w VIII Gminnym Przeglądzie Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Dla
dzieci była to lekcja demokracji, podczas której mogli zapoznać się ze

DOFINASOWANIE GMINNYCH INWESTYCJI
Nie od dzisiaj wiadomo, że najlepiej gminne inwestycje realizować za środki pozyskane z zewnątrz. Aby pozyskać te środki, wójt wraz
z pracownikami Urzędu Gminy składa wnioski, wykorzystując każdą
możliwość pozyskania dodatkowego dofinasowania. Nie bez znaczenia jest posiadane doświadczenie w tym zakresie, a także umiejętność
zaplanowania inwestycji, na które można w danym czasie pozyskać

dofinasowanie. Obecna kadencja to kolejny okres w którym nasza
gmina przoduje w zakresie pozyskanego dofinasowania. Do tej pory
największym naszym sukcesem w zakresie pozyskanego dofinasowania
zewnętrznego były środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę
nowej sali gimnastycznej. Dzięki 1,26 miliona złotych pozyskanego dofinasowania, mogliśmy rozpocząć dwie kolejne inwestycje w tej kadencji,
mianowicie budowę nowego ośrodka zdrowia oraz budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego. Bez tych środków byłoby to niemożliwe. W czwartek 21 czerwca, w Radomiu wójt gminy Artur Szewczyk
oraz pani Skarbnik Joanna Żuchowska podpisali kolejne cztery umowy
na dofinansowanie gminnych inwestycji. Gminne wnioski złożone do
samorządu województwa mazowieckiego zostały ocenione pozytywnie, a pieniądze na realizację inwestycji już są w posiadaniu naszego
samorządu; – przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany 100 tysięcy złotych, – termomodernizacja budynku remizy OSP w Ciepielowie 23 742,00 zł, – termomodernizacja Domu Ludowego w Wielgiem
10 tysięcy złotych, – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Ciepielowie Kolonii 10 tysięcy złotych. Można, można, a inwestycje
to przecież najlepszy sposób na rozwój gminy i lepsze życie mieszkańców naszej małej Ojczyzny.
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BEZPŁATNA JOGA DLA SENIORÓW
Począwszy od 18 stycznia, w każdy czwartek na nowej sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Ciepielowie odbywają się bezpłatne
zajęcia fitnessu i jogi dla naszych seniorów. Nie od dzisiaj wiadomo, że

każdy człowiek bez względu na wiek powinien dbać o zdrowie, tym bardziej osoby starsze powinny uprawiać aktywność, która wzmocni serce,
poprawi elastyczność i równowagę oraz zwiększy siłę. Pozytywny skutek (oprócz spacerów, również tych z kĳkami) przyniesie im więc przede
wszystkim aerobik i zajęcia z jogi. Czujesz potrzebę, by zacząć więcej się
ruszać? Świetnie! Wykorzystaj ten moment i przyjdź na zajęcia fitnessu i jogi, które prowadzone są w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ciepielowie. Na zajęcia prosimy przynieść karimatę lub
ręcznik oraz dwie butelki wody 0,5 l lub dwa hantle po 0,5 kg. Przestań
snuć czarne wizje, że nie poradzisz sobie na zajęciach, bo nigdy regularnie nie uprawiałaś żadnego sportu albo masz już „swoje lata” czy
sporą nadwagę. Po prostu: wybierz formę ruchu idealną dla swojego
temperamentu, potrzeb i uwarunkowań. Serdecznie zapraszamy, kolejne zajęcia już po wakacjach.

FINALISTA KONKURSU HISTORYCZNEGO – BARTŁOMIEJ SZMIT
Uczeń klasy III b Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Ciepielowie – Bartłomiej Szmit – uzyskał tytuł Finalisty Konkursu Historycznego Mazowieckiego
Kuratora Oświaty. Kuratorium Oświaty w Warszawie
corocznie organizuje konkursy przedmiotowe z myślą
o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych
zadań problemowych. Jednym z takich konkursów
w obecnym roku szkolnym był konkurs historyczny,
który obejmował treści określone w podstawie programowej historii na trzecim etapie edukacyjnym oraz treści poszerzające tę podstawę programową. Tematem

przewodnim w roku szkolnym 2017/2018 były „Przemiany społeczne i obyczajowe na ziemiach polskich
na tle Europy od X wieku – do początków XX wieku.”
Zgodnie z regulaminem pierwszy, szkolny etap odbył
się 24 października 2017 r. Bartek wyśmienicie poradził
sobie z testem przygotowanym przez MSCDN i zakwalifikował się do kolejnego etapu. Etap rejonowy odbył
się 11 grudnia 2017 r. w Radomiu. Uzyskany wynik zapewnił Bartkowi awans do etapu wojewódzkiego. Dnia
13 lutego 2018 r. Bartłomiej zmierzył się z najlepszymi
uczniami na Mazowszu w dziedzinie historii. Ostatecznie Bartłomiej Szmit został FINALISTĄ kuratoryjnego
wojewódzkiego konkursu historycznego. Serdecznie
gratulujemy!

AKTYWNA TABLICA DLA PSP W BĄKOWEJ
W ubiegłym roku ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w Zakresie
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych „Aktywna tablica” pozyskaliśmy dofinasowanie na zakup aktywnej tablicy dla PSP Ciepielów,
w tym roku pozyskaliśmy środki na zakup pomocy dydaktycznych dla
szkoły podstawowej w Bąkowej. Program finansowany jest w 80% ze
środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu
prowadzącego szkołę. Dla szkoły podstawowej w Bąkowej uzyskaliśmy
dotację w wysokości 14 tys. zł. Z powyższych środków została zakupiona tablica interaktywna, projektory multimedialny, zestawy głośników
i monitor interaktywny.
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W tym roku pomimo ogromnych wydatków na realizację gminnych
inwestycji udało się wyodrębnić w budżecie gminy środki na dofinansowanie zajęć sportowych dla funkcjonującego w naszej gminie klubu
sportowego. Środki na sport uruchomiono w wyniku ogłoszenia przez
wójta gminy konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu na 2018 r. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej została podpisana umowa z Klubem sportowym
VIDEO w Ciepielowie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2018 r. pn. „Organizacja zajęć piłki nożnej oraz
piłki siatkowej – treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych
dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”, kwota dofinansowania

z budżetu gminy Ciepielów wynosi 50 000,00 zł, całkowity koszt zadania 62 513,40 zł. Umowę podpisali wójt gminy Ciepielów oraz Elżbieta
Sałbut – Prezes Zarządu i Marta Choroś – Sekretarz Klubu. Realizacja
zadania w 2018 roku obejmuje: – rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie „piłka nożna”, w tym:
opłaty sędziowskie i regulaminowe, opieka medyczna, transport na
mecze, woda podczas meczy i posiłki regeneracyjne, zakup sprzętu
sportowego, uprawnieninia trenerskie, prowadzenie klubu sportowego
i udział w rozgrywkach ROZPN dzieci
i młodzieży z terenu gminy Ciepielów
w kategorii: klasa B, Młodzik, Orlik,
Żaki, organizacja turniejów i meczy
na terenie gminy Ciepielów, nadzór
i opieka nad stadionem sportowym
(w tym nad budynkiem administracyjno-szatniowym), w tym zakresie pielęgnowanie murawy boiska,
utrzymywanie czystości i porządku;
– rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży
w dziedzinie „piłka siatkowa”, w tym:
opłaty sędziowskie i regulaminowe,
opieka medyczna, transport na mecze, woda podczas meczy i posiłki
regeneracyjne, zakup sprzętu sportowego, uprawnieninia trenerskie,
prowadzenie klubu sportowego
i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów
w kategorii Juniorki.

N
W ramach realizacji projektu pt. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu; Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020, został zrealizowany zakup sprzętu dla strażaków z OSP Ciepielów. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania
ofertowego, za kwotę 34 900,00 zł zakupione zostały między innymi:
kamizelki asekuracyjne AQ SPECJALNA szt. 4, kombinezony wypornościowe szt. 2, kombinezony do pracy w wodzie szt. 2, spodnie do pracy
w wodzie szt. 4, kaski do ratownictwa wodnego szt. 4, kołowrót ratowniczy lina fi 10 mm szt. 1, rzutka ratownicza na pasie 25 m średnica
10 mm szt. 1, plandeki antykryzysowe na dach szt. 10, profesjonalny
ponton pneumatyczny W320 z silnikiem spalinowym Mercury F 4 ML
długa kolumna przystosowany do pływania dla czterech osób. Ponton
będzie wyposażany w pneumatyczny kil. Posiadający składaną sztywną
podłogę której elementy łączone są specjalnymi profilami aluminiowy-
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C
mi. Zakup nowego sprzętu będzie stanowił uzupełnienie zakupionego
na potrzeby OSP w Ciepielowie nowego samochodu pożarniczego marki Volvo (749 931,00 zł), niewątpliwie podnosząc potencjał naszej największej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie.
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Podczas uroczystej gali finałowej Echa Dnia „Człowiek Roku 2017”,
która odbyła się w Radomiu, za aktywną działalność na rzecz rozwoju
Gminy Ciepielów, głosami czytelników, mieszkańców gminy Ciepielów
i powiatu lipskiego nasz wójt zostałem wyróżniony tytułem Człowieka
Roku 2017. „Szanowni Państwo, kiedy dwadzieścia lat temu Rada Gminy powołała mnie na Sekretarza Gminy Ciepielów, podczas gratulacji
objęcia funkcji podkreślano, że Sekretarzem tak jak człowiekiem się
jest. Dlaczego to dzisiaj mówię, dlatego, że kiedy czternaście lat temu

mieszkańcy gminy Ciepielów po raz pierwszy wybrali mnie wójtem gminy, podczas gratulacji, mówiono mi, że Sekretarzem tak jak człowiekiem
się jest, wójtem się tylko bywa. Przez te czternaście lat sprawowania
funkcji wójta gminy, zawsze starałem się być przede wszystkim człowiekiem, bo wójt musi być otwarty na sprawy ludzi, na ich problemy,
taka jest rola wójta i całego samorządu. Dzisiaj będąc od czternastu lat
wójtem Gminy Ciepielów otrzymuję tytuł Człowieka Roku, więc jednak można być jednocześnie człowiekiem i wójtem, za co wszystkim
dzisiaj zgromadzonym na tej pięknej gali, wszystkim którzy oddali na
mnie swój głos, ale przede wszystkim moim wspaniałym mieszkańcom Gminy Ciepielów chciałbym serdecznie podziękować. Dziękuję,
a wszystkich państwa zapraszam do naszej wspaniałej, ciągle się rozwijającej, inwestującej w przyszłość i podejmującej szereg innowacyjnych działań prospołecznych Gminy Ciepielów. Przyjedźcie do nas,
spotkajcie się ze wspaniałymi mieszkańcami naszej gminy. Jeszcze raz

dziękuję bardzo i zapraszam – te słowa w podziękowaniu za uzyskane
podczas gali tytuły Człowieka Roku 2017 powiedział wójt gminy Artur
Szewczyk odbierając wyróżnienia. Człowiek Roku Powiatu Lipskiego
I miejsce – Samorządność i Społeczność Lokalna”, Człowiek Roku 2017
w Powiecie Lipskim, Człowiek Roku 2017 Regionu Radomskiego w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna.
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Największa inwestycja proekologiczna w historii gminy Ciepielów
wkroczyła w fazę realizacji. W tym roku za kwotę 3,24 miliona złotych
budujemy prawie 250 indywidualnych przydomowych oczyszczalni
ścieków. W chwili obecnej wybudowano już ponad 30 oczyszczalni
w miejscowości Kałków i Stare Gardzienice. Wykonawcą inwestycji jest
Ekofirma z Ostrowca Świętokrzyskiego. Realizacja inwestycji obejmuje
dostawę i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (roboty sanitarne przy budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków)

wraz z pełną obsługą geodezyjną, wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą. Nad prawidłowością wykonania inwestycji czuwa inspektor
nadzoru. Inwestycja systematycznie jest nadzorowana licznymi kontrolami wójta i pracowników Urzędu Gminy. O kolejności realizacji budowy
decyduje wykonawca inwestycji. Po zakończeniu inwestycji na terenie
naszej gminy będzie zainstalowanych już ponad czterysta przydomowych oczyszczalni ścieków, co łącznie z mieszkańcami Ciepielowa, którzy podłączeni są do kanalizacji da nam ponad 600 gospodarstw z kompletnie rozwiązaną gospodarką wodno-ściekową. Działania te chociaż
bardzo kosztowne dla naszego samorządu niewątpliwie przyczyniają
się do poprawy ochrony środowiska w naszej gminie. Kolejne oczysz-

czalnie samorząd planuje wybudować już w przyszłym roku. Obecna inwestycja wraz z nadzorem inwestorskim obejmuje kwotę 3,24 miliona
złotych i jest realizowana tylko i wyłącznie z własnych środków gminy,
bez potrzeby zaciągania jakichkolwiek kredytów.

TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY
Dzięki złożonym przez wójta gminy wnioskom o pozyskanie dofinasowania na remont i termomodernizację strażnicy OSP w Ciepielowie, wykonano kompleksową dokumentację techniczną przebudowy
strażnicy w Ciepielowie. Po zakończeniu prac projektowych ogłoszono
przetarg nieograniczony na realizację prac. Niestety na przetarg nie
zgłosił się żaden wykonawca. W drugim podejściu udało się wyłonić
wykonawcę, i prace miejmy nadzieję rozpoczną się jeszcze przed zakończenie wakacji.
Na realizację zadania przeznaczyliśmy w budżecie 225 tysięcy złotych, dodatkowo pozyskaliśmy 23 742,00 zł dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego. Tylko w tej kadencji na jednostkę OSP KSRG Ciepielów wydatkujemy ponad milion złotych.

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI
Kolejna świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy. W programie Ministerstwa Sportu i Turystyki na Otwarte Strefy Aktywności
nasza gmina otrzymała maksymalne dofinansowanie w wysokości
70 tys. złotych na budowę rozszerzonego wariantu OSA w Dąbrowie.
Rozszerzony wariant zakłada budowę siłowni plenerowej z minimalną
liczbą 6 urządzeń, budowę strefy relaksu, która będzie się składać z minimum 4 ławek, plenerowych urządzeń do gier, np. gier planszowych
typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp. oraz zagospodarowanie zielni wokół oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym, który będzie składał się z minimum 3 urządzeń. Wymagane jest
również ogrodzenie placu zabaw, dodatkowo teren będzie oświetlony
Program to świetna inicjatywa, a dodatkowo ogromna szansa na aktywny rozwój wsi. Dzięki takim obiektom mieszkańcy w każdym wieku
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będą mogli aktywnie spędzać czas
i zacieśniać więzi. Na realizację
inwestycji w budżecie gminy zarezerwowano kwotę 150 tysięcy
złotych, w tym 70 tysięcy złotych
stanowić będzie pozyskane z ministerstwa dofinasowanie. Ogromnie
cieszy fakt, że oprócz priorytetowej
gminnej inwestycji w zakresie szeroko rozumianej strefy aktywności
sportowo-rekreacyjnej, którą jest
budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Ciepielowie, a także wybudowanych już trzech boisk
wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej w Ciepielowie, nowego
placu zabaw dla najmłodszych dzieci przy przedszkolu w Wielgiem,

B

a także budowanych nowych czterech mini kompleksach sportowo-rekreacyjnych w Antoniowie,
Łaziskach, Bielanach i Anusinie,
także w Dąbrowie powstanie
nowy obiekt skierowany do szerokiej ze względu na wiek grupy
mieszkańców. I to wszystko tylko
w tej kadencji, a wójt zamierza
jeszcze wybudować trzy siłownie
na świeżym powietrzu w kolejnych
miejscowościach gminy. Wracając
do programu Ministerstwa Sportu,
już w przyszłym roku nasza gmina
będzie aplikowała o pozyskanie dofinasowania na następne Otwarte
Strefy Aktywności.

-

Prace związane z budową naszej priorytetowej inwestycji sportowo-rekreacyjnej z dnia na dzień posuwają się do przodu. Niemalże
każdego dnia widać postępy w wykonywanych pracach. Szczegółową
foto relację z postępu prac znajdziecie Państwo na stronie internetowej
gminy www.ciepielow.pl
A jest na co popatrzeć, aż serce rośnie, a uśmiech rozpromienia
nawet największych sceptyków patrząc na prace przy budowie kompleksu. Już dzisiaj śmiało można powiedzieć, że warto było poświęcić ponad trzy lata pracy aby, w miejscu zapomnianym dla większości
mieszkańców gminy, a jednocześnie leżącym w samym centrum Ciepielowa można było podjąć się wykonania takiego pięknego obiektu.
Przypomnijmy, największą realizowaną obecnie przez nasz samorząd
inwestycją prospołeczną jest budowa nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Partyzantów w Ciepielowie. Cała inwestycja wraz z kosztami inwestorskimi kosztować będzie ponad 3 miliony złotych i jest drugą po obecnie realizowanej umowie na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków, najdroższą inwestycją w historii
naszej gminy. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego w maju
ubiegłego roku, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz pan Tomasz
Kaszewski z firmy KASMAR podpisali umowę na budowę kompleksu
sportowo rekreacyjnego. Zgodnie z założonym harmonogramem robót
zakończenie prac zaplanowane jest na październik 2018 r. W ramach inwestycji budujemy jedyny i miejmy nadzieję niepowtarzalny, a zarazem
najpiękniejszy obiekt sportowo-rekreacyjny na terenie powiatu lipskie-

go. Kompleks sportowo-rekreacyjny stanowić ma połączenie zabawy,
nauki, sportu oraz wypoczynku z przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców gminy od 1 roku życia do 100 i więcej lat. W budowie kom-
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żym powietrzu. Cały kompleks
będzie ogrodzony, oświetlony
i monitorowany. Na terenie
kompleksu wybudowany zostanie budynek stanowiący zaplecze gospodarcze (wypożyczalnia
sprzętu, nadzór nad obiektami
i sanitariaty), zaprojektowano
również miejsca parkingowe i tereny zielone. W ostatnim czasie
teren inwestycji wizytowali radni gminy, którzy nie kryli podziwu i jednocześnie zadowolenia
z zaawansowania i jakości prac.
Największe wrażenie, już dzisiaj
robi część rekreacyjna dla dzieci.
pleksu zakładamy wykorzystanie
najnowocześniejszych technologii
sportowych, w tym między innymi boisko trawiaste (sztuczna
nawierzchnia), bieżnię lekkoatletyczną (z nawierzchnią poliuretanową czterotorową) oraz boiska
sportowe w tym: do koszykówki,
siatkówki, badmintona i kort do
tenisa ziemnego o nawierzchni
poliuretanowej. Dla najmłodszych mieszkańców gminy zaprojektowano specjalny wielofunkcyjny plac zabaw, w którym nie zabraknie
huśtawek, zestawów sprawnościowo-zabawowych, piramid linowych,
zestawów zabawowych dla najmłodszych dzieci, karuzel. Dorośli będą
mogli poćwiczyć na urządzeniach siłowni plenerowej. Młodzi rowerzyści będą mogli sprawdzić swoje siły w profesjonalnym miasteczku ruchu
drogowego. Kompleks sportowo rekreacyjny ma być miejscem spotkań
rodzin z różnych pokoleń. Swoje pasje będzie mógł realizować zarówno
wnuczek jak i babcia z dziadkiem, każdy znajdzie coś odpowiedniego
dla siebie, aby w zdrowy i aktywny sposób spędzić wolny czas na świe-
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Takiego placu zabaw z pewnością nie ma w całym subregionie radomskim, a to wszystko dla naszych najmłodszych milusińskich. Wykonane
prace, a przede wszystkim uporządkowanie terenu sprawiło, że dzisiaj
już widać możliwości jakie w przyszłości daje nam plac, na którym budujemy kompleks sportowo-rekreacyjny. Razem z radnymi wizytującymi
plac budowy, wójt wstępnie omówił koncepcję dalszej rozbudowy kompleksu o budowę muszli koncertowej wraz z miejscami dla widowni.
Na takim obiekcie, który by pełnił swojego rodzaju funkcję amfiteatru,
można by przeprowadzać wszystkiego rodzaju występy, imprezy gminny. W okresie wakacyjnym było by to miejsce tzw. plenerowego kina
letniego. Muszla wraz
z widownią uzupełniałaby nowo powstający
kompleks, tworząc z tego
miejsca gminnego centrum kulturalnego na
świeżym powietrzu. Czy
ktoś kiedyś pomyślał, że
w naszej gminie może
coś takiego powstać. Niedawno przecież wieczni
sceptycy wątpili w możliwość jakiegokolwiek zagospodarowania terenu
w tym miejscu, a teraz
te same osoby nie mogą
wyjść z podziwu, że można było to co zaplanowane wdrożyć w życie
i to z takim wspaniałym
skutkiem. Można, można,
a nasze marzenia stają się
dzisiaj rzeczywistością.
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Uczniowie szkoły podstawowej w Ciepielowie wraz z panią dyrektor Małgorzatą Rusinowską oraz wójtem gminy Arturem Szewczykiem
i nauczycielami spotkali się w Warszawie z panią Aurelią Michałowską

Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Spotkanie było odpowiedzią na zaproszenie złożone przez panią Kurator podczas ostatniego „wielkiego
czytania”, które odbyło się na terenie szkoły podstawowej w Ciepielowie. Pani Kurator przyjęła wszystkich bardzo życzliwie, witając się
z każdym. Następnie uczniowie wraz z panią dyrektor i wójtem gminy
złożyli pani Kurator serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych. Podczas spotkania, a była to pierwsza tak liczna wizyta
uczniów w Mazowieckim Kuratorium Oświaty, pani Kurator przybliżyła uczniom działalność Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Pani Kurator
rozmawiała z uczniami na temat ich zainteresowań i pasji pozalekcyjnych. Gorąco namawiała młodzież do czytania książek i to nie tylko tych
elektronicznych, ale wymagających przewracania kartek. Namawiała
dzieci do uprawiania sportu, spacerów, spędzania jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu. Uczniowie mogli zadawać pytania
pani Kurator. Podczas spotkania każdy uczeń otrzymał na pamiątkę od
pani Kurator prezent. Na zakończenie pani Kurator złożyła wszystkim
życzenia świąteczne, z prośbą o przekazanie koleżankom, kolegom, nauczycielom i wszystkim mieszkańcom gminy Ciepielów.
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1 lipca odbyła się uroczystość 100-lecia miejscowości Gardzienice
Kolonia. Po Mszy Św. odprawionej przez Księdza Kanonika Stanisława
Sławińskiego, mieszkańcy wsi dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej, następnie w wykładach historycznych przybliżyli powstanie wsi, jej
najważniejszych mieszkańców. Samorząd województwa mazowieckiego z okazji 100-lecia powstania wsi wręczył mieszkańcom pamiątkowy
medal Pro Masovia. W imieniu mieszkańców gminy, wójt gminy wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy przekazali mieszkańcom list gratulacyjny.
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12 maja został przeprowadzony pierwszy w naszej gminie Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Ciepielów CUP 2018. Organizatorami turnieju był wójt gminy Ciepielów oraz Gminny Klub Sportowy GKS CHAMPIONS. W zawodach udział wzięło ponad 100 zawodniczek zrzeszonych
w sześciu klubach. Współzawodnictwo objęło osiem drużyn: UKS EKSPERANTO WARSZAWA, GKS CHAPIONS CIEPIELÓW, UKS GALA SKARŻYSKO II, UKS VICTORIA SOLEC, MPKS ZWOLEŃ, UKS VICTORIA SOLEC II,
UKS GALA SKARŻYSKO I. Zawody rozpoczęły się od wspólnego spotkania i prezentacji drużyn na nowej sali gimnastycznej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ciepielowie. Zawodniczki oraz trenerów przywitał wójt
gminy Artur Szewczyk. Życząc przede wszystkim przeprowadzenia zawodów w duchu fair play, wójt gminy otworzył I Ogólnopolski Turniej
Piłki Siatkowej Ciepielów CUP 2018. Następnie trener naszego zespołu
Piotr Siebyła poinformował uczestników turnieju o zasadach obowiązujących podczas rozgrywek. Turniej przeprowadzony został równolegle
w dwóch naszych salach gimnastycznych w gimnazjum i szkole podstawowej. Rozgrywki były niezwykle zacięte. Ostateczna kwalifikacja zakończonego turnieju: 1. UKS VICTORIA SOLEC, 2. MPKS ZWOLEŃ, 3. GKS
CHAPIONS CIEPIELÓW, 4. UKS VICTORIA SOLEC II, 5. UKS EKSPERANTO
WARSZAWA, 6. UKS GALA SKARŻYSKO I, 7. UKS GALA SKARŻYSKO II.
Gratulacje dla naszego młodego zespołu i trenera pana Piotra Siebyły. III miejsce w tak doborowej stawce, to niewątpliwie ogromny sukces. Przyglądając się rozgrywanym meczom naszych dziewcząt widać
w naszym „diamencie” potencjał, wystarczy go tylko dobrze doszlifo-

wać i będziemy potęgą dziewczęcej siatkówki. Nowa sala gimnastyczna
zdała pierwszy sportowy egzamin, z niewątpliwą zazdrością trenerów
i zawodniczek przybyłych na turniej do Ciepielowa. Wszyscy gratulowali pięknego obiektu i nowej infrastruktury sportowej. Na pamiątkę
uczestnictwa w turnieju wręczono pamiątkowe puchary, a wszystkie
zawodniczki otrzymały pamiątkowe koszulki z okolicznościowym nadrukiem i herbem gminy.
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Najstarszą mieszkanką naszej gminy jest pani Genowefa Kapciak
z Kawęczyna. Pani Genowefa, urodziła się w dniu 7 marca 1916 r. Jak
więc wynika z aktu urodzenia, pani GENOWEFA skończyła już 102 lata.
Nie sto, nie sto jeden a sto dwa lata. Wiek godny pozazdroszczenia.
Z uwagi na stan zdrowia, obecnie przebywa u córki Henryki w Radomiu. Dlatego też do Radomia z wizytą udali się wójt gminy Artur Szewczyk oraz Sekretarz Gminy pan Marcin Bielecki. Wspaniały jubileusz
102 lat życia odbył się w dniu urodzin przypadających na 7 marca.
Szanowna Pani, w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów,
składam Pani z okazji 102 rocznicy urodzin, moc najserdeczniejszych
życzeń, wszelkiej pomyślności, zdrowia i pogody ducha na kolejne lata
oraz miłości i wsparcia najbliższych. Niech każdy nowy dzień z radością
Pani upływa. Dane było Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej historii,
doświadczyć trudów i radości z nią związanych, tak jak całej dzisiaj od
100 lat Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję, Pani Genowefo, w imieniu własnym i całej Naszej lokalnej społeczności, za wszelkie
trudy i owoce minionych lat. Z okazji 102 urodzin był oczywiście tort,
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życzenia i gromkie odśpiewanie dwustu lat życia, a jubilatka z roku na
rok wydaje się młodsza. Dobre zdrowie i samopoczucie nasza 102 latka
z pewnością zawdzięcza wspaniałej opiece córki, pani Henryce, której
za opiekę nad naszą najstarsza mieszkanką oraz okazywaną nam życzliwość dziękujemy z całego serca.

TERMOMODERNIACJA DOMU LUDOWEGO W WIELGIEM
W ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2018 nasza gmina
zrealizowała pierwszy z dwóch
projektów, na które wójt gminy
uzyskał dofinansowane w wysokości 10 tysięcy złotych. Ideą
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego
gminom, realizującym zadania

istotne dla rad sołeckich. Takim właśnie zadaniem jest termomodernizacja budynku domu ludowego w Wielgiem. W ramach przeprowadzonej
inwestycji, zmodernizowano elewację budynku oraz wymieniono okna
na energooszczędne z PCV. Dodatkowo wymieniono drzwi zewnętrzne,
a na elewacji budynku zainstalowano
napis i herb gminy. Prace wykonała
firma budowlana z Lipska za kwotę
50 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł stanowiło dofinasowanie zewnętrzne.
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OMNIBUS – I GMINNY KONKURS WIEDZY OGÓLNEJ
W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbył
się pierwszy Gminny Konkurs
Wiedzy Ogólnej „Omnibus”,
w którym brali udział geniusze z naszej gminy. Honorowy Patronat nad Konkursem
objął Wójt Gminy Ciepielów,
który był jednocześnie fundatorem nagród dla wszystkich uczestników konkursu.
Pomysłodawczyniami konkursu były panie: Elżbieta
Wajs i Agnieszka Rolnik,
które także opracowały zestawy pytań dla każdej grupy wiekowej oraz czuwały
nad prawidłowym przebiegiem eliminacji i sprawdzały
prace uczniów. Do udziału
w konkursie przystąpiło 24
uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Bąkowej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy ogólnej z każdego przedmiotu w danej kategorii wiekowej.
Przystąpili do niego laureaci eliminacji szkolnych konkursów, dlatego poziom umiejętności
uczestników był wysoki. Każdy test składał się
z 15 pytań, a uczniowie musieli zaznaczyć poprawną odpowiedź. Pytania dotyczyły następujących przedmiotów: matematyka, fizyka,
biologia, chemia, historia, język angielski, język
polski, plastyka, muzyka oraz informatyka. Komisja sprawdzająca w składzie: pan Krzysztof
Musielewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ciepielowie oraz panie organizujące konkurs.
Poziom konkursu był wyrównany i o wynikach
zadecydowała dogrywka. Zadania, które się pojawiły sprawiły ogromne zaskoczenie, ponieważ
były to zadania z matematyki w języku angielskim. Uczniowie sami stwierdzili, że spodziewali
się wszystkiego, ale matematyki po angielsku
nie. Pliki graficzne, kompozycja symetryczna,
Drzymała, lis Fenek, rozbiory Polski czy plagiat
sprawiły niektórym sporo problemów, ale po
dużym wysiłku umysłowym był słodki poczęstunek. Kulminacyjnym punktem było ogłoszenie wyników. Pani dyrektor Anna Kozieł i Wójt
Gminy Artur Szewczyk, odczytali nazwiska zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych,
składali gratulacje i wręczali dyplomy oraz pięknie wydane książki. Wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki – książki. Kategorie wiekowe:
– klasy IV: Julia Leszczyk – I miejsce, Bartłomiej Wietrzyński – II miejsce, Jakub Sulima
– III miejsce.
Klasy V: Gębka Anastazja – I miejsce, Daria
Małaczek – II miejsce, Stajniak Paulina – III miejsce.
Klasy VI: Gabriela Kaim – I miejsce, Piwońska
Amelia – II miejsce, Jamka Jakub – III miejsce.
Klasy VII: Niedziela Jakub – I miejsce, Bębenek Wiktoria – II miejsce, Kozłowski Mateusz
– III miejsce.
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Na nowym boisku szkoły podstawowej w Ciepielowie odbył się
I Gminny Turniej Piłki Nożnej 5-osobowej. Patronat nad turniejem objął
wójt gminy. Uczestnikami rozgrywek byli zawodnicy w dwóch grupach
wiekowych. Pierwsza grupa wiekowa to uczniowie szkół podstawowych
klas IV–VI, druga grupa to uczniowie gimnazjum oraz klas VII szkoły
podstawowej. Dla większości uczestników był to pierwszy tak poważny
turniej. W rozgrywkach uczestniczyło 55 młodych zawodników. Zespoły
zostały przydzielone do dwóch grup młodszej i starszej. I tak w grupie
młodszej znalazły się drużyny ze Szkoły Podstawowej w Bąkowej i Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, w grupie starszej drużyna z Publicznego
Gimnazjum w Ciepielowie, Szkoły Podstawowej w Bąkowej oraz Szkoły
Podstawowej w Ciepielowie. W każdej z grup rozgrywano mecze systemem „każdy z każdym” 2×15 minut. Od pierwszego gwizdka rywalizacja była zacięta, a młodzi zawodnicy wkładali całe serca w grę. Choć
wielu zawodników dopiero niedawno rozpoczęło przygodę z piłką nożną, to mecze stały na bardzo dobrym poziomie. Padało wiele bramek,
a niekiedy losy meczów ważyły się w ostatnich sekundach. Budziło to
wiele emocji. Grze i umiejętnością młodych piłkarzy przyglądali się kibice, a cheerleaders zagrzewały do walki swoich faworytów okrzykami
i układami tanecznymi. Po rozegraniu wszystkich meczów przyszedł
czas na dekoracje zwycięzców. W pierwszej grupie triumfowała drużyna Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, w drugiej drużyna Publicznego
Gimnazjum w Ciepielowie. Jednak nie tylko zwycięzcy zostali nagrodzeni. Każdy uczestnik turnieju z rąk dyrektorów Małgorzaty Rusinowskiej
i Krzysztofa Górskiego został nagrodzony medalem a drużyna pucharem i dyplomem. Nagrody ufundowane zostały przez Wójta Gminy
Ciepielów Artura Szewczyka. Na młodzieńczych twarzach pojawiły się
uśmiechy za małe i duże zwycięstwa.

NOWY POMNIK ŻOŁNIERZY W ANTONIOWIE
Pomnik żołnierzy poległych w pierwszych dniach września 1939 r.
na cmentarzu parafialnym w Antoniowie, to kolejna inwestycja upamiętniająca bohaterstwo polskiego żołnierza zrealizowana przez samorząd gminny Ciepielów w obecnej kadencji. Zadaniem gminy jest
zachowanie i utrwalanie w pamięci tych, którzy nie wahali się stanąć
w obronie Ojczyzny. Dlatego też po zmodernizowaniu miejsca pamięci narodowej pod Dąbrową, w tym roku wójt gminy Artur Szewczyk
w porozumieniu z księdzem Leszkiem Domagałą z parafii w Czerwonej podjął decyzję o całkowitym zmodernizowaniu pomnika żołnierzy

spoczywających na cmentarzu w Antoniowie. Za projekt modernizacji pomnika odpowiedzialnym został ksiądz proboszcz w uzgodnieniu
z mieszkańcami, wykonawcą został przedsiębiorca z Antoniowa. Łączny
koszt przeprowadzonych prac to kwota 15 tysięcy złotych. W ramach
modernizacji ustawiono nowy żelazny krzyż, maszt wraz z flagą, pomnik
składający się z dwóch nierównomiernych bloków skalnych, tablicę
upamiętniająca śmierć żołnierzy wraz z nieśmiertelnikami, postument
orła oraz wizerunek orła w koronie. Uroczystość poświęcenia pomnika
zaplanowana została w pierwszych dniach września.
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SUKCES ZA 323 TYSIĄCE ZŁOTYCH
Decyzją zarządu województwa mazowieckiego nasza gmina, po
ponad dwuletnich staraniach otrzymała ponad 323 tysiące złotych
unijnego dofinansowania na zakup nowego samochodu pożarniczego
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie. Dofinansowanie przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM

2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisali: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk. Przypomnijmy, nasza gmina już
w roku 2016 złożyła do Regionalnego Programu
Operacyjnego wniosek dotyczący dofinansowania unijnego na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie. Wniosek po ponad dwóch latach został wreszcie zaakceptowany
i nasza gmina jak przysłowiową mannę z nieba
dostała dotację unijną w kwocie ponad 323 tysięcy złotych. Samochód został w 2016 r. zakupiony
za kwotę 750 tysięcy złotych. Dzięki przyznanej
dotacji ponad 323 tysiące złotych zasiliło dodatkowo budżet gminy. W ramach dotacji Gmina Ciepielów dodatkowo zakupiła nowoczesny
specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy
ze sprzętem zamontowanym na stałe. Wóz jest
użytkowany przez strażaków OSP w Ciepielowie.
Dodatkowo w ramach projektu zakupiony będzie
sprzęt i wyposażenie służące ratownictwu wod-
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W drużynowych zawodach tenisa stołowego o mistrzostwo gminy
na rok 2018 wzięły udział zespoły ze szkół z Gminy Ciepielów. Była to
pierwsza edycja tej imprezy. Turniej odbył się w sali sportowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie Patronat nad imprezą
objął Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk. Na turniej z terenu gminy
przybyło łącznie 40 zawodników i zawodniczek. Powitania zawodników, organizatorów i kibiców dokonał dyrektor PG Pan Krzysztof Górski. Wspomniał o korzyściach jakie niesie uprawianie
wszelkich sportów w tym także tenisa stołowego.
Przygoda ze sportem jak podkreślił będzie owocowała nie tylko lepszym zdrowiem ale może być pomocna
również w pracy zawodowej, społecznej itp. Życzył
wszystkim zawodnikom i zawodniczkom sukcesów,
sportowej rywalizacji i zadowolenia. Oficjalnego
otwarcia poprzedził tradycyjną formułką:
„Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym uważam
za otwarte”. Z regulaminem turnieju, systemem rozgrywek zapoznał Pan Mirosław Czapka. Mistrzostwa
Gminy w tenisie stołowy przeprowadzono w następujących kategoriach wiekowych: 1. Grupa dziewcząt
klasy IV–VI: I miejsce – PSP w Bąkowej, II miejsce – ZSP
w Ciepielowie 2. Grupa chłopców klasy IV–VI: I miej-
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nemu m.in.: ponton pneumatyczny, silnik spalinowy, kołowrót i rzutka
ratownicza oraz 10 plandek antykryzysowych na dach. Poza tym zostanie też zakupiona odzież ochronna dla ratowników, tj.: 4 kamizelki
asekuracyjne, 2 kombinezony wypornościowe, 2 kombinezony do pracy
w wodzie, 4 pary spodni i 4 kaski do ratownictwa wodnego. Jak widać
z powyższego warto do samego końca zabiegać i starć się o pozyskanie
funduszy, które później dodatkowo można spożytkować na realizację
innych gminnych inwestycji.

sce – PSP w Bąkowej, II miejsce – ZSP w Ciepielowie. 3. Grupa dziewcząt
klasy VII i Gimnazjum: I miejsce – PG w Ciepielowie, II miejsce – PSP
w Bąkowej, III miejsce – ZSP w Ciepielowie. 3. Grupa chłopców klasy
VII i Gimnazjum: I miejsce – PG w Ciepielowie, II miejsce – PSP w Bąkowej III miejsce – ZSP w Ciepielowie. Dekoracji zwycięzców pucharami
i nagrodami ufundowanymi przez wójta gminy Ciepielów dokonał sędzia główny zawodów Mirosław Czapka.
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Tradycyjnie konkurs wiedzy pożarniczej odbył się w PSP w Bąkowej.
Organizowanie turnieju służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w wypadku pożaru, poznawaniu tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. W tym roku do konkursu przystąpiło 15 uczniów – dwoje z PSP w Ciepielowie, troje z PG w Ciepielowie oraz dziesięciu z PSP
w Bąkowej. Uczniowie startowali w dwóch grupach wiekowych, I grupa
to klasy IV–VI szkoły podstawowej oraz II grupa klasa VII szkoły podsta-

wowej i klasy II i III gimnazjum.
Uczniowie szkół podstawowych
uplasowali się następująco:
Miłosz Nowakowski PSP
Ciepielów, Jakub Jamka PSP
Bąkowa, Alan Niziński PSP Bąkowa. Wśród uczniów z II grupy
miejsca przedstawiają się na-

stępująco: Michał Kot PSP Bąkowa,
Jakub Czapka PG Ciepielów, Daniel
Dukielski PSP Bąkowa. Uczniowie ci
wezmą udział w konkursie powiatowym. Nad przygotowaniem i przebiegiem konkursu czuwała pani
dyrektor szkoły w Bąkowej Anna
Kozieł. Część techniczną konkursu
(testy) przygotował pan Przemysław Iwan z PSP w Lipsku. Puchary
za miejsca na podium oraz wartościowe książki dla każdego uczestnika ufundował pan wójt Artur
Szewczyk, wręczali je pani dyrektor
z sekretarzem gminy panem Marcinem Bieleckim. Dzieci do konkursu
przygotowywali pan Piotr Nowakowski, pan Mirosław Czapka oraz
pani Elżbieta Wajs.

B
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-

W ramach udziału naszej gminy w strukturach Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój Programu Leader, wójt gminy Ciepielów przygotował
wniosek w ramach poddziałania 19.2 Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na budowę czterech mini
kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Antoniów,
Anusin, Bielany i Łaziska. Po uzyskaniu akceptacji komisji oceniającej
złożony wniosek na poziomie regionalnym, wniosek naszej gminy został pozytywnie oceniony przez samorząd województwa mazowieckiego. Podpisana przez wójta w Warszawie umowa na budowę mini
kompleksów obejmuje dofinansowania z Unii Europejskiej 63,63%
kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę 291 365,00 zł. Złożony wniosek zgodnie z przyjętymi zasadami musiał zmieścić się w kwocie kosztorysowej w wysokości 500 tysięcy złotych. Bezpośrednio po podpisaniu
umowy, Urząd Gminy ogłosił przetarg, który wygrała Korporacja Techniczno-Budowlana „KASMAR”, za kwotę:
612 000,00 zł, druga oferta firmy EUROCOURT z Radomia opiewała na prawie
dwa razy wyższą kwotę: 1 099 866,00 zł.
W budżecie gminy na realizację zadania
przeznaczono 500 tysięcy złotych, dlatego też, aby dokonać rozstrzygnięcia wójt
gminy z oszczędności poczynionych na realizowanych inwestycjach, za zgodą Rady
Gminy zwiększył poziom finansowania
inwestycji. Budowa czterech mini kompleksów wraz z nadzorem budowlanym
będzie nas kosztować około 630 tysięcy
złotych. W ramach realizacji projektu
pod tytułem: „Budowa infrastruktury
turystyczno-sportowo-rekreacyjnej na
terenie gminy Ciepielów”, który będzie
polegał na wykonaniu ogólnodostępnych
wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymia-
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rach 25x15 m oraz siłowni zewnętrznych z urządzeniami do ćwiczeń
na nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w miejscowościach Antoniów, Anusin, Bielany i Łaziska, służących okolicznym mieszkańcom
do amatorskiego uprawiania sportu i rekreacji na świeżym powietrzu.

Uzyskany dla gminy poziom dofinansowania z Unii Europejskiej 63,63%
kosztów kwalifikowanych co daje kwotę 291 365,00 zł. Zgodnie z podpisaną w dniu 30 lipca umową realizacja całej inwestycji ma nastąpić
do dnia 15 listopada 2018 r. Można, można, bo gdzie jak nie w Gminie
Ciepielów.

NOWE PROJEKTY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCALNI
Bieżący rok jest już szóstym z kolei, w którym
przyjmowaliśmy wnioski i w chwili obecnej podpisujemy umowy na wykonanie projektów technicznych
budowy nowych, indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków w ramach gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Ciepielów w latach 2013–2020.
W roku 2018 r. mieszkańcy naszej gminy złożyli
41 wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego 40 spełniło wszystkie kryteria
formalne zawarte w gminnym programie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013–2020 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/155/2012
Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 r. Wzorem lat ubie-

głych koszt, który ponoszą mieszkańcy za wykonanie projektu technicznego jednej przydomowej
oczyszczalni ścieków wynosi niezmiennie 250 zł,
resztę pokrywa budżet gminy Ciepielów. Celem
wyżej wymienianego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, mając na uwadze
trudności i koszty związane z finansowaniem takich
zadań bezpośrednio przez samych mieszkańców,
po wykonaniu kompleksowego zwodociągowania
gminy Ciepielów jest dążenie do osiągniecia jak najlepszej jakości zapewniającej ochronę równowagi
biologicznej oraz prowadzenie właściwej gospodarki wodno-ściekową
w gminie. Po wykonaniu do końca bieżącego roku projektów, samorząd
zamierza wybudować kolejne oczyszczalnie w 2019 roku.

SPOTKANIE LOGOPEDYCZNE
19 czerwca 2018r odbyło się spotkanie kończące i podsumowujące terapię logopedyczną prowadzoną na terenie Gminy Ciepielów.
W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia logopedyczne prowadzone były
w 3 placówkach: Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie, PSP
w Bąkowej oraz Przedszkolu Samorządowym w Wielgiem. Ogółem
w zajęciach wzięło udział 65-pięcioro dzieci: 21 ze szkoły w Ciepielowie, 8 ze szkoły w Bąkowej i 35. przedszkolaków. Zajęcia dla dzieci odbywały się w trzech gabinetach, mieszczących się na terenie poszczególnych placówek, co stanowi duże udogodnienie zarówno dla dzieci
jak i ich rodziców. Był to rok bardzo spokojnej i owocnej pracy, wszystkie dzieci poczyniły postępy na miarę swoich możliwości, a 17-cioro
zakończyło terapię i otrzymało od Pana Wójta Artura Szewczyka wyczekiwane narody. Było to już 13 tego typu spotkanie i aż trudno uwierzyć,
że po raz pierwszy odbyło się w szkole. Przez te wszystkie lata byliśmy
gośćmi w Urzędzie Gminy, co tylko pokazuje jak wielka jest otwartość
Pana Wójta na problemy dzieci. To, że w naszej gminie są dodatkowe
zajęcia wspierające i wyrównujące szanse dzieci jest wielkim dobrem,
które niestety nie zawsze jest dostępne w innych szkołach. Dlatego
też rodzice, których dzieci uczęszczają na zajęcia logopedyczne, złoży-

li Panu Wójtowi gorące podziękowania, za to, że dostrzega problemy
ich dzieci i docenia wysiłek jaki podejmują by wyrównać swoje szanse
edukacyjne

S
W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki
szkolne) w wysokości 87 553,35 zł oraz po uzupełnieniu
przyznanej dotacji o wkład własny – środki z budżetu gminy Ciepielów tj. 21 888,34 zł, wójt gminy podjął decyzję
o możliwości przyznania prawa do stypendium szkolne-
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go w roku szkolnym 2017/2018 na okres od stycznia do
czerwca 2018 r. Pomocą objętych zostało 253 uczniów,
każdy uczeń miał przyznane stypendium w wysokości
444 zł. Informacji w sprawie stypendiów udziela Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie.
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XIV GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY MISTRZ ORTOGRAFII
W każdym roku, przez minionych trzynaście lat,
odbywał się Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz
Ortografii”, również w tym roku 23 marca spotkali się
mistrzowie ortografii z naszej gminy. Honorowy patronat nad Konkursem od pierwszej edycji sprawuje Wójt
Gminy Ciepielów Artur Szewczyk, który jest jednocześnie fundatorem nagród dla wszystkich uczestników
konkursu. Organizatorem pozostaje Publiczna Szkoła
Podstawowa w Ciepielowie. Koordynatorami eliminacji ortograficznych były: w kategorii klas I–III pani
Małgorzata Rusinowska – dyrektor; w kategorii klas
IV–VII pani Agnieszka Stępień – nauczycielka języka
polskiego. Zestawy konkursowe opracowane zostały
przez panie: Małgorzatę Rusinowską, Agnieszką Stępień, Agnieszkę
Pietruszkę, Martę Balcerowską, Jadwigę Brodę i Danutę Wiktorowską. Panie czuwały również nad prawidłowością przebiegu eliminacji,
a także sprawdzały prace uczniów. Do udziału w XIV Gminnym Konkursie Ortograficznym przystąpiło 66 mistrzów i wicemistrzów ortografii
z następujących placówek: Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne
Gimnazjum w Ciepielowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności ortograficznych
i budzenie wrażliwości na poprawność pisowni. Przystąpili do niego
laureaci eliminacji szkolnych konkursów, dlatego poziom umiejętności
jego uczestników był wysoki. Zważając na to, iż w konkursie uczestniczą
szkolni mistrzowie i wicemistrzowie ortografii, aby wyłonić najlepszych,
spośród najlepszych, zadania musiały sprawiać uczestnikom znaczną
trudność. Po raz pierwszy konkurs odbywał się w nowo wybudowanej
sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie.
Uczniowie w galowych strojach niezwykle dostojnie i elegancko prezentowali się w przestronnej, rozświetlonej porannym słońcem sali.
Kiedy już wszyscy zajęli wyznaczone miejsca, pani dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – Małgorzata Rusinowska dokonała otwarcia i uczestnicy otrzymali zestawy konkursowe, następnie rozpoczęli zmagania ortograficzne. Zadania były ciekawe i urozmaicone,
sprawdzały nie tylko umiejętności ortograficzne, ale i językowe. Mimo
bardzo skomplikowanych tekstów, naszpikowanych trudnymi wyrazami
i wyrażeniami, uczniowie zaprezentowali wysoki poziom. W wyznaczonym czasie, 45 minut, zakończyli pracę nad testami. Po ortograficznym
wysiłku był słodki poczęstunek. Kulminacyjnym punktem dnia było
ogłoszenie wyników. Na twarzach dzieci widać było napięcie i podekscytowanie. Pani Małgorzata Rusinowska, jako przewodnicząca komisji
konkursowej, odczytała nazwiska zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych: kategoria szkoły podstawowe:
Klasy II: Mroczek Lena – I miejsce, Mosek Michał – II miejsce, Alek-

sandra Skrzypczak – III miejsce.
Klasy III: Gołębiowski Dawid – I miejsce, Dypa Gabriela – II miejsce,
Synderowska Laura – III miejsce.
Klasy IV: Madejski Konrad – I miejsce, Leszczyk Julia – II miejsce,
Miller Antonina – III miejsce.
Klasy V: Mordak Aleksandra – I miejsce, Stajniak Paulina – II miejsce, Gębka Anastazja – III miejsce. Klasy
VI: Gregorczyk Amelia – I miejsce, Piwońska Amelia – II miejsce,
Drąg Patrycja – III miejsce.
Klasy VII: Kołodziej Julia – I miejsce, Jamka Agnieszka – II miejsce,
Mosek Aleksandra – III miejsce.
Kategoria gimnazjum:
Klasy II: Główka Natalia – I miejsce, Siepietowska Kinga – II miejsce,
Główka Małgorzata – III miejsce.
Klasy III: Kozek Natalia – I miejsce, Czapla Aleksandra – II miejsce,
Paulina Góralska – III miejsce.
Wójt Gminy nagradzał zwycięzców, składał gratulacje i wręczał
dyplomy oraz pięknie wydane książki. Wszystkie dzieci biorące udział
w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki – książki. Podsumowania konkursu dokonała Pani dyrektor Małgorzata Rusinowska,
która pogratulowała uczniom wiedzy ortograficznej i sprawności językowej na bardzo wysokim poziomie. Pani dyrektor skierowała również
słowa wdzięczności do wszystkich nauczycieli – za wysiłek włożony
w przygotowanie uczestników do gminnych eliminacji. Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” wzbudził duże zainteresowanie
i wyzwolił wiele emocji zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Przygotowanie do konkursu wymagało od nich systematycznej i wytrwałej
pracy, która w finale przyniosła znakomite rezultaty i pozwoliła odnieść
sukces. Taka forma pracy nad poprawnością ortograficzną uczniów to
nie tylko ćwiczenia, czasami uciążliwe, ale również wspaniała zabawa,
umożliwiająca sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości, a także
kształtująca w uczniach współzawodnictwo.
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STARY NOWY SAMOCHÓD W ANTONIOWIE
Pomimo wielu realizowanych inwestycji, w budżecie gminy znalazły
się środki na modernizację samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie. Samochód jest jednym z trzech naszych wozów strażackich wykorzystywanych dodatkowo w okresie zimowym do
odśnieżania dróg gminnych. Biorąc pod uwagę dodatkową eksploatację
samochodu poddano go gruntownej modernizacji. Za kwotę 30 tysięcy

złotych przeprowadzono pełną karosację samochodu, między innymi
wymieniono kabinę samochodu, instalację elektryczną, wyremontowano zabudowę, naprawiono resory oraz wymieniono beczkę na wodę.
Dzięki wykonanym pracom, jednostka OSP w Antoniowie stała się bardziej mobilną, a w zimę nie musimy się martwić o odśnieżanie.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Kiedy na początku obecnej
kadencji przystępowaliśmy do
modernizacji budynku po szkole
podstawowej w Wielgiem, naszym zamiarem było stworzenie
miejsca w którym połączymy naukę dzieci w klasach pierwszych
z pobytem najmłodszych dzieci
w przedszkolu. Inwestycję zaplanowaliśmy tak, aby dokładnie
w czasie kiedy sześciolatki miały rozpocząć naukę w klasach
pierwszych mogły one bezpiecznie uczyć się właśnie w budynku
szkolno-przedszkolnym w Wielgiem. Po nauce w przedszkolu
i zakończeniu pierwszej klasy
dalszą edukację kontynuowały by w szkołach podstawowych w Bąkowej i w Ciepielowie. Dzięki temu najmłodsze sześcioletnie dzieci nie
musiałyby od razu chodzić do szkół w których razem z nimi uczą się
dzieci dużo starsze. Zaprojektowaliśmy budynek szkolno-przedszkolny,
który zgodnie z przepisami prawa spełniał wszystkie normy, co zostało
potwierdzone odbiorami wszystkich służb łącznie z odbiorem budynku przez straż pożarną. W 2016 roku uruchomiliśmy nowy budynek
szkolno-przedszkolny w Wielgiem, niestety, w ostatniej chwili, przed
rozpoczęciem roku szkolnego w dniu 1 września 2016 roku, zmieniono
przepisy i sześciolatki jednak nie poszły do pierwszej klasy. W budyn-
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ku oświatowym w Wielgiem realizowane są więc zajęcia dydaktyczne
dla tzw. zerówki a więc przygotowania dzieci bezpośrednio do nauki
w szkole podstawowej oraz w młodszych grupach trzy, cztero- i pięciolatki. Samodzielny budynek przedszkola musi spełniać inne przepisy
pożarowe niż budynek szkolno-przedszkolny, na przykład w budynku
szkolno-przedszkolnym nie musiał być zainstalowany hydrant, teraz
w budynku zainstalowaliśmy ich aż pięć. Aby przedszkole mogło funkcjonować samodzielnie, a nie jak do tej pory jako budynek szkolno-przedszkolny, w którym miały uczyć się dzieci ze szkoły podstawowej
w klasach pierwszych, a także aby w przyszłym roku rozpocząć prace
związane z rozbudową przedszkola o część żłobka, tym samym
stworzyć samodzielną placówkę dla wszystkich najmłodszych
dzieci z terenu całej gminy, należało przeprowadzić niezbędne
prace związane z dostosowaniem przedszkola do wymogów
przeciwpożarowych. Zainstalowano wspomniane hydranty,
odgrodzono klatki schodowe wraz z zainstalowaniem systemu
oddymiania na wypadek pożaru, dokonano zmian w ustawieniu drzwi, tak aby spełniać ogromnie wyśrubowane przepisy
przeciwpożarowe. Dodatkowo z racji upływającej gwarancji
wykonania budynku, ze środków zabezpieczenia gwarancyjnego pomalowano wnętrze przedszkola. Łącznie na ten cel
wydatkujemy 215 tysięcy złotych. Teraz nasze przedszkole
nie dość, że najładniejsze i najlepiej wyposażone w regionie,
to chyba najlepiej dostosowane do wymogów przeciwpożarowych. To wszystko aby zapewnić dzieciom najlepsze i bezpieczne warunki, a już w przyszłym roku rozpoczynamy prace
związane z rozbudową przedszkola o część żłobka, pieniądze
z programu rządowego Maluch Plus już czekają.
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Na podstawie rządowego programu rodziny otrzymają raz w roku
300 zł na każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
zamieszkałego na terenie Gminy Ciepielów – bez względu na dochód.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające
rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku
życia. Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać wyprawkę 300+
dla dziecka? Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to
zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej

S

”
– rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z zapisem § 8 ust. 2
pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry
start” – postępowania w sprawie tego świadczenia prowadzone będą
w jednostce organizacyjnej gminy, której powierzono realizację świadczenia wychowawczego 500+. Na terenie Gminy Ciepielów taką jednostką jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie. Od
1 lipca 2018 r. należy składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą
elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego
przez ministra właściwego do spraw
rodziny –www.empatia.mrpips.gov.pl
lub przez bankowość elektroniczną. Od
1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie
świadczenia „Dobry start” przyjmowane będę również w formie tradycyjnej
(papierowej) przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie, pokój nr 20 w godzinach pracy Ośrodka: Poniedziałek-Piątek od 7.15 do 15.15. Przyznanie
świadczenia dobry start nie wymaga
wydania decyzji. Odmowa przyznania
świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

POLICJA O UŻYWANIU SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH
Przed wakacjami w szkole podstawowej w Ciepielowie dobyło się
spotkanie rodziców, w którym udział wzięli policjanci sierż. szt. Monika
Karasińska z KPP w Lipsku oraz mł. asp. Arkadiusz Baranowski dzielnicowy gminy Ciepielów. Podczas spotkania policjanci omówili zagrożenia,
na jakie narażony jest w dzisiejszym świecie młody człowiek. Zaprezentowali walizkę edukacyjną, w której znajdowały się środki odurzające
przedmioty mogące służyć do zażywania, porcjowania, przechowywania
i używania narkotyków. Każdy rodzic mógł zobaczyć, a także dotknąć
przedmiotów, które niby nie wzbudzają podejrzeń, a w rzeczywistości
służą do rozdrabniania, bądź przechowywania środków odurzających.
Podczas prelekcji policjanci opowiadali o środkach odurzających, substancjach psychotropowych, uzależnieniach. Tłumaczyli aby bacznie obserwować swoje dzieci, kontrolować powroty ich do domu i zachowania.

S
W ramach programu rządowego decyzją Wojewody Mazowieckiego na wniosek wójta gminy Ciepielów o dofinansowanie wyposażenia
szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej, we wszystkich naszych
szkołach uruchamiamy szkolne gabinety pielęgniarskie. Dotacja Wojewody obejmuje 100% wszystkich kosztów.
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ZIELONA SZKOŁA 2018
To jest możliwe tylko w Gminie Ciepielów. Już po raz trzeci wszyscy
szóstoklasiści z Gminy Ciepielów wyjechali na bezpłatną zieloną szkołę
nad Morze Bałtyckie. Pomysł wójta gminy na organizację całkowicie
bezpłatnych wyjazdów na zieloną szkołę dla uczniów klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjum spotkał się z ogromną przychylnością
wszystkich uczniów i rodziców. Jedyny taki projekt realizowany jest właśnie w naszej gminie w ramach działań prospołecznych. Zapraszamy do
zapoznania się z relacją z pobytu na zielonej szkole oczami jej najmłodszych uczestników. Dziennik z pobytu na Zielonej Szkole w Jastrzębiej
Górze: 14 maja 2018 r. (poniedziałek). Uczestnicy Zielonej Szkoły zgromadzili się o godz. 7.45 na parkingu, w wyznaczonym miejscu zbiórki.
Dzieci i ich rodziców powitał Pan Wójt Artur Szewczyk, który wyposażył
każdego w koszulkę, czapeczkę i plecak z logo Gminy Ciepielów, abyśmy
promowali nasz Ciepielów i wyróżniali się wśród innych grup. Następnie przedstawił nam pilota wyjazdu pana Dariusza Kleczaja i życzył
wszystkim słonecznej pogody oraz udanego pobytu. Po wzruszających
pożegnaniach wyruszyliśmy na północ Polski do Jastrzębiej Góry. Przez
szyby autokaru podziwialiśmy przepiękne widoki oraz ogromne farmy
wiatrowe, które wzbudziły duże zainteresowanie. Podróżując do celu
naszej wyprawy odwiedziliśmy Toruń. Dowiedzieliśmy się skąd wzięła
się nazwa tego zabytkowego miasta. Wąskimi uliczkami przeszliśmy
pod Krzywą Wieżą, z którą związana jest legenda o pewnym zakochanym zakonniku. Następnie udaliśmy się przed dom Mikołaja Kopernika.
Przy pomniku znanego astronoma zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Później mieliśmy także czas do dyspozycji na zakup pamiątek, pierników
i pączków. Po krótkiej przerwie kontynuowaliśmy wyprawę. Po całym
dniu pełnym wrażeń, najbardziej czekaliśmy na rozlokowanie w pokojach, co zresztą szybko nastąpiło i można było przez chwilę wypocząć
po podróży i przyzwyczaić się do nowego lokum. Udaliśmy się do stołówki i zjedliśmy pyszną kolację. Zmęczeni długą podróżą zasnęliśmy
w mgnieniu oka. Tak zakończył się nasz pierwszy dzień fascynującej
przygody. 15 maja 2018 r. (wtorek). Pobudka i Jastrzębia Góra powitała
nas słoneczkiem. Dzień zaczęliśmy oczywiście od śniadania i podróż autokarem do Trójmiasta. W Gdańsku dołączyła do nas pani przewodnik
i wyruszyliśmy na zwiedzanie zabytkowej części miasta. Naszym oczom
ukazała się Ulica Długa – z Ratuszem Głównego Miasta Gdańsk i kamienicami z pięknymi fasadami oraz Długi Targ – z Fontanną Neptuna
i Dworem Artusa. Chodząc Długim Pobrzeżem nad Motławą, która
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wpada do Zatoki Gdańskiej, ujrzeliśmy słynny średniowieczny Żuraw,
a po drugiej stronie rzeki – spichlerze. Odbijając z Długiego Pobrzeża w
lewo weszliśmy w Ulicę Mariacką, słynną z kamienic z krużgankami
oraz... biżuterii z bursztynem. Przy jednej z kamieniczek zatrzymaliśmy
się na chwilę by zobaczyć słynącą z legendy „Panienkę z okienka”. Widzieliśmy również pomnik Neptuna. Następnie mieliśmy czas wolny na
zakup pamiątek. Idąc ulicą do końca doszliśmy do największego ceglanego kościoła na świecie – gotyckiej Bazyliki Mariackiej. Przy każdym
obiekcie pani przewodnik opowiadała nam historie związane z ich znaczeniem. Później przepłynęliśmy promem o nazwie „Motława” na drugi
brzeg rzeki. Po rejsie zwiedzaliśmy Statek-Muzeum Sołdek. Od pani

przewodnik dowiedzieliśmy się wielu interesujących historii związanych z dawnym życiem i pracą marynarzy. Potem udaliśmy się w rejs
Galeonem „Lew” na Westerplatte. Płynąc po Martwej Wiśle z pokładu
statku mogliśmy podziwiać port w Gdańsku. Podczas rejsu słuchaliśmy
ciekawostek związanych ze statkami, które mijaliśmy. Następnie opuściliśmy pokład i udaliśmy się spacerkiem w pobliże Pomnika Obrońców
Wybrzeża. Był to ostatni punkt programu. W tym dniu zjedliśmy przekąski w restauracji sieciowej, zaś do ośrodka wróciliśmy na gorącą obiadokolację. Później wszyscy udali się do swoich pokoi na nocleg. Wtorek
był wyjątkowy, ponieważ przeżyliśmy dużo ciekawych przygód, dowiedzieliśmy się wielu interesujących historii oraz mieliśmy okazję zobaczyć piękno kultury polskiej. 16 maja 2018 r. (środa). Kolejny dzień na
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Zielonej Szkole, jak zwykle zaczęliśmy od pobudki. Po porannej toalecie udaliśmy się na
śniadanie przy bogato zastawionych stołach. Po
zjedzeniu posiłku wybraliśmy się autokarem na
Mierzeję Helską. Podróż minęła nam szybko
i przyjemnie. W czasie jazdy przewodnik ciekawie opowiedział o Władysławowie i jego okolicach. Pierwszym punktem naszej wyprawy było
zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa w Helu,
znajduje się ono w przejętym przez państwo
poewangelickim kościele. Obejrzeliśmy wystawy związane z tradycyjnym rybołówstwem
i szkutnictwem kaszubskim, dziejami samego
Helu, historią polskiego rybołówstwa morskiego i z ekologią Bałtyku. Następnie wybraliśmy
się do fokarium. Z przyjemnością patrzyliśmy
na sympatyczne pyszczki fok i ich wyczyny
w wodzie. Trudniejszym było oglądanie zdjęć
ukazujących polowania na foki oraz tragiczne
w skutkach wrzucanie do morza i basenów fokarium monet i innych rzeczy. Przechodząc bulwarem nadmorskim zatrzymaliśmy się przy
punktach z pamiątkami. Foczki – maskotki cieszyły się wielkim powodzeniem. Pogoda sprzyjała plażowaniu, więc udaliśmy się na tutejsze
piaszczyste wybrzeże i zażywaliśmy kąpieli słonecznych. Cudowne chwile relaksu! W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na krótki postój we Władysławowie. Spacerkiem przeszliśmy
przez Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Około godziny szesnastej wróciliśmy do ośrodka na obiad. Po krótkim odpoczynku, postanowiliśmy
wybrać się na plażę. Najpierw nieśmiało moczyliśmy tylko stopy, a później było powitanie z morzem i super zabawa. Słońce, cieplutki piasek
i nasza wyobraźnia, w tej dużej piaskownicy, podpowiada nam przeróżne zabawy. Niektórzy nawet nie podejrzewali siebie o takie talenty rzeźbiarskie. Cudownie jest być na Zielonej Szkole! Później obfita kolacja
i mieliśmy czas wolny, który wykorzystaliśmy na zabawę na boiskach
wokół Ośrodka Bałtycki Relaks. Późnym wieczorem zasiedliśmy przy
ognisku i zjedliśmy własnoręcznie upieczone kiełbaski. Opowieściom
anegdot i śmiesznych historyjek nie byłoby końca, ale zmęczenie dało
o sobie znać i wróciliśmy do pokoi. 17 maja 2018 r. (czwartek). W czwartek po długim śniadaniu wybraliśmy się na pieszą wycieczkę do Rozewia, zatrzymaliśmy się przy malowniczym zejściu na plażę, wąwozie Lisi
Jar. Wysłuchaliśmy informacji o znajdującym się tam obelisku zwieńczonym kulą z orłem. Jeszcze chwila spacerkiem i dotarliśmy do latarni
morskiej. Podczas spaceru pilot opowiedział nam legendę o niej. Mówiła ona o dziewczynie ocalałej z tonącego statku, który robił się o skały.
Dziewczyna zapalała ognisko co noc, aby ostrzec innych żeglarzy, by nie
spotkał ich ten sam los. Właśnie w tym miejscu w XIX wieku została
zbudowana latarnia. Wspięliśmy się na górę. Na kolejnych pokładach
oglądaliśmy makiety dawnych obiektów morskich, zaś na tarasie widokowym naszym oczom ukazała się przepiękna panorama na Morze Bałtyckie i Półwysep Helski. Zwiedzenie tego obiektu dało nam wyobraże-
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nie o nawigacji dla będących na morzu statków. Następnie przeszliśmy
w kierunku morza i odbyliśmy spacer plażą, cudowne uczucie oddychać
świeżym, morskim powietrzem, słuchać szumu morskich fal i poczuć
złocisty piach pod stopami. Pogoda super błękitne niebo i jasne słońce,
poczuliśmy wakacje! Wzdłuż morskiego brzegu dotarliśmy do tarasu
widokowego w pobliży centrum Jastrzębiej Góry. Potem powróciliśmy
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do ośrodka i zjedliśmy obiad. Ach jak nam wszystko smakowało! Następnie wyruszyliśmy na spacer do centrum Jastrzębiej Góry, mieliśmy
czas na zakup lodów, gofrów i oczywiście pamiątek. Po zakupach poszliśmy na plażę, gdzie relaksowaliśmy się i zażywaliśmy kąpieli słonecznych, chociaż byli i tacy, którzy próbowali morskich. W godzinach wieczornych, każdy z uczestników wycieczki wrócił do swojego pokoju
i niestety musieliśmy się spakować. 18 maja 2018 r. (piątek). Ostatniego
dnia o godz. 8.00 zjedliśmy pożywne śniadanie, otrzymaliśmy prowianty
na podróż i jak co dzień, słodką przekąskę i soczek od organizatora wy-

Przeszliśmy reprezentacyjną ulicą miasta – Ulicą Bohaterów Monte
Cassino. Naszym oczom ukazała się Zatoka Gdańska i piaszczysta, szeroka plaża. Przeszliśmy Parkiem Zdrojowym z widokiem niezwykłych
starych kamienic z jedynymi w swoim rodzaju drewnianymi gankami.
Następnie czekała nas jeszcze jedna atrakcja – spacer po sopockim
molo. Około godziny 15.00 zjedliśmy obiad w restauracji Mc Donald.
Syci, ruszyliśmy w dalszą drogę, która mijała nam naprawdę ciekawie.
O godz. 22.00 dotarliśmy do Ciepielowa, gdzie czekali nasi kochający
rodzice, aby nas zabrać do domów. Mimo długiej podróży, nikt nie od-

jazdu i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Po godzinie jazdy dotarliśmy do
Gdyni, nowoczesnego miasta zbudowanego z morza i marzeń. Miasto
portowe przywitało nas widokiem Skweru Kościuszki, przy którym znajdują się kolejne atrakcje do obejrzenia: niszczyciel z wojenną przeszłością ORP Błyskawica (Muzeum Marynarki Wojennej), przepiękny żaglowiec Dar Pomorza, który zwiedzaliśmy. Pan przewodnik opowiedział
nam wiele ciekawostek na temat tego żaglowca, pobierania nauki na
min i codziennego życia podczas półrocznych rejsów. Po krótkiej przerwie ruszyliśmy w dalszą drogę. Następnie zatrzymaliśmy się w Sopocie.

czuwał zmęczenia, gdyż przepełnieni byliśmy energią i radością jakiej
dostarczył nam pobyt na Zielonej Szkole. Ta wycieczka utkwi nam w pamięci, wspomnieniami będziemy do niej wracać nawet w dorosłym
życiu. Wszyscy są bardzo zadowoleni z tego wspaniałego wyjazdu nad
Morze Bałtyckie. Dnia 23 maja 2018 r. uczniowie klas szóstych z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wraz z rodzicami spotkali
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się w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. Wszyscy ubrani w niebieskie koszulki przybyli by na ręce Wójta Gminy Pana Artura Szewczyka przekazać symboliczne pamiątki znad morza, a przede wszystkim wyrazić słowa wdzięczności za zorganizowanie i zrealizowanie tego wspaniałego
przedsięwzięcia jakim był wyjazd do Jastrzębiej Góry. Wspólne pamiątkowe zdjęcie było zwieńczeniem przepięknej przygody. Organizatorzy
starali się, aby dzieciom niczego nie brakowało i świadczyli fachową
pomoc w każdej sferze swej działalności. Zapewnili bogaty wachlarz
atrakcji i rozrywek w postaci wycieczek krajoznawczych, spacerów po
najbliższej okolicy oraz ogniska.
Ważne jest to, że wszystkim bardzo podobało się na Zielonej Szkole
i pomimo, iż może niektórzy trochę tęsknili za domem, chętnie wrócili-

by do Jastrzębiej Góry w tym samym składzie.
Wszyscy uczestnicy Zielonej Szkoły składają serdeczne podziękowania inicjatorowi i organizatorowi wyjazdu panu Arturowi Szewczykowi
Wójtowi Gminy, pracownikom Urzędu Gminy w Ciepielowie i wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania wyjazdu na Zieloną Szkołę
do Jastrzębiej Góry.

NOWY PARKING W WIELGIEM
Za kwotę 90 tys. zł. wybudowaliśmy prawie 1800 m kw. asfaltowego
parkingu przed Kościołem w Wielgiem. Wykonawcą inwestycji była zwoleńska firma PRD. W tym miejscu podkreślić trzeba, że tak niska cena
budowy parkingu jest efektem negocjacji wójta gminy i zarządu zwoleńskiej firmy. Na realizację inwestycji przeznaczono 150 tys. zł, ale całość
inwestycji udało się zamknąć w kwocie 90 tys. zł. Nie obyło się bez przeszkód stawianych wójtowi, totalna opozycja podnosiła nawet zarzuty,
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że gmina nie powinna wykonywać tej inwestycji. Teren parkingu parafia
zgodnie z przepisami prawa użyczyła gminie na cele budowy parkingu,
tak jak zresztą wszystkie pozostałe parafie w gminie. Przed każdymi wyborami w naszej gminie jest już norma podważanie wszystkiego co robi
się dla mieszkańców, ale kłody rzucane przeciwko wykonaniu parkingu
udało się wójtowi przezwyciężyć i teraz wszystkie Kościoły i cmentarze
w naszej gminie mają w pełni urządzone miejsca parkingowe.
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Z
Obecność pana posła na Sejm RP Andrzeja Kosztowniaka w szkole
podstawowej w Ciepielowie zawsze łączy się z zaproszeniem uczniów
do wspólnej z panem posłem wizyty w Sejmie RP. Za piękny występ
uczniów w VIII Gminnym Przeglądzie Twórczości Regionalnej „Zwyczaje
i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”, uczniowie najstarszych
klas szkoły podstawowej w Ciepielowie na zaproszenie pana posła gościli z wizytą w sejmie.

S
Uczniowie mieli okazję zwiedzić gmach parlamentu, gdzie mieli
okazję spotkać się z panem posłem. Młodzież poznała też zasady pracy
Sejmu, zarówno te współczesne, jak i te dawne z okresu I i II Rzeczypospolitej. Przybliżono im również wiele interesujących faktów z życia
codziennego posłów, procedury sejmowe dotyczące zasad stanowienia
prawa, sposoby głosowania oraz sposoby działalności posłów w Sejmie
i poza nim. Była to dla nich niecodzienna lekcja z „demokracją na Ty”.

BUDOWA BASENU PRZEGŁOSOWANA
W ramach przygotowań do debaty uczniowskiej na temat „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” grupa uczniów szkoły podstawowej w Ciepielowie miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Ciepielowie. Klasa II b została przyjęta przez
pana Wójta Artura Szewczyka w jego gabinecie. Pan Wójt opowiedział
dzieciom na czym polega jego praca, po co potrzebny jest urząd, kto do
niego przychodzi, jakie sprawy załatwia się w urzędzie. Dzieci słuchały
z zainteresowaniem, były bardzo zadowolone, kiedy pan Wójt zapytał
kto chciałby usiąść na jego fotelu wszyscy byli chętni. Każdy mógł przybić pieczątkę i złożyć własnoręczny podpis. Chętnych też nie brakowało
aby w przyszłości już jako dorosła osoba pełnić funkcję wójta. Najbardziej dzieciom podobała się sala narad gdzie odbywają się posiedzenia
Rady Gminy i rozstrzygane są sprawy dotyczące całej gminy. Dzieci jako
najważniejszą inwestycją jaką należałoby wykonać w najbliższym czasie
zaproponowały budowę basenu Dzieci głosowały kto był za wybudowaniem basenu w szkole, kto był przeciw, a kto się wstrzymał od podjęcia
decyzji. Głosowanie sprawiło im wiele radości. A wniosek o budowę
basenu został przegłosowany jednogłośnie. Teraz tylko trzeba zrealizo-

wać nową inwestycję, bo dzieci to przyszłość naszej gminy. Na pamiątkę spotkania, każde dziecko otrzymało pamiątkowego misia, długopis,
smycz i słodkie co nieco.
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BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY
To jest możliwe tylko w naszej gminie. Dzięki dużemu zaangażowaniu i determinacji Wójta Gminy Ciepielów Artura Szewczyka w 2018 r.
odbyły się bezpłatne zajęcia szkoleniowo – sportowe skierowane do
wszystkich dzieci i młodzieży z Gminy Ciepielów. Zajęcia prowadzone
były w każdą środę na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie w dwóch grupach wiekowych: SAFE KIDS (wiek:
5–10) – godz. 17.00 oraz SAFE TEEN (wiek: 11–16) – godz. 18.00.
Treningi trwały od lutego do czerwca 2018 r. i prowadzone były przez
instruktora DEFENDO, KARATE, BOKSU – Artura Klimaszewskiego założyciela SPARTA SPORT. Celem zajęć była promocja aktywnej formy
spędzania czasu, wzmacnianie sprawności fizycznej i nauka realnej
samoobrony. W zakresie nauki i doskonalenia sztuk walki i systemów
samoobrony wzięło udział 211 osób w wieku od 4,5 do 16 lat. Zajęcia
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży

i dorosłych. Wartym podkreślenia jest fakt, iż Wiktoria Kozieł wyróżniła
się wzorową postawą na zajęciach i została dopuszczona do egzaminu
DEFENDO. Zdała go celująco i uzyskała stopień HARD TARGET. Nowe
zajęcia z samoobrony już od września. Zajęcia są całkowicie bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy.
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oprawa muzyczna, piękna narracja i prezentacje multimedialne miały przybliżyć oglądającym sylwetki Żołnierzy
Niezłomnych. Podczas uroczystości przedstawiono informacje o czasie, zasięgu, zakresie walk zbrojnych i politycznych Polaków o suwerenność po zakończeniu II wojny
światowej. Zagadnienia związane były z ruchem niepodległościowym, są one niezwykle istotne w kształtowaniu
postaw patriotycznych młodego pokolenia. Uczniowie
dowiedzieli się, dlaczego żołnierze rozwiązanych oddziałów Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych kontynuowali walkę. Przedstawiono zakres represji stosowanej

…Pytam, dlaczego Was wyklęto?
Dlaczego za wrogów wzięto? Prawda
z kłamstwem wygrała. Choć wiele lat
na to czekała. Z okazji NARODOWEGO
DNIA PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”, W szkole podstawowej w Ciepielowie, uczniowie klas VII w tym dniu
wystąpili w widowisku patriotycznym
pt. Pamiętać – to nasz obowiązek. Żołnierzom Wyklętym – cześć i chwała.
Zaprezentowane utwory poetyckie,

na ludności cywilnej, żołnierzach podziemia i duchowieństwie
przez sowieckie oddziały NKWD oraz polskich odpowiedników
UB, KBW i innych organizacji. Uczniowie zgłębiali się, dlaczego
żołnierzy tych nazywamy żołnierzami wyklętymi albo żołnierzami niezłomnymi. Przybliżono genezę tworzenia rządów komunistycznych w powojennej Polsce i jej zależność wobec Moskwy.
Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad
po niej na zawsze. Nie udało się. Wyklęci żyją w naszej pamięci
i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Mamy nadzieję,
że apel przybliżył sylwetki “Wilków” – Witold Pilecki, Łupaszko,
Inka, Rój, Zapora, Lalek to tylko niektórzy żołnierze, którzy byli
bohaterami naszego spotkania. Wierzymy, że kolejne pokolenia
rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”. Była to lekcja
historii, ale również lekcja wychowania patriotycznego. Przejmujące recytacje i chwytające za serce pieśni dostarczyły wielu
wzruszeń, były to niezapomniane chwile.

Ż

Ś

P

Wszystkim Policjantom oraz Pracownikom Policji, którzy na
co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, w imieniu całego naszego samorządu składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy,
aby autorytet jakim cieszy się Policja wciąż wzrastał, a sukcesy
jakie Państwo odnosicie stale wzmacniały poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

37

Nasza Gmina – nr 76/77

NOWY OŚRODEK ZDROWIA JUŻ GOTOWY
Zakończyły się prace związane z budową nowego gminnego ośrodka zdrowia w Ciepielowie. Prace zgodnie z umową prowadzone były
w latach 2017/2018. Po zakończeniu prac, budynek przechodzi obecnie przez fazę odbiorczą, następnie będzie wyposażony w nowy sprzęt
medyczno-administracyjny i prawdopodobnie we wrześniu rozpocznie
swoją działalność. Przypomnijmy, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 11 kwietnia 2017 r. wójt gminy podpisał umowę na budowę nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie. Łączna wartość inwestycji to kwota 1 135 500,00 zł (jeden milion sto trzydzieści
pięć tysięcy pięćset złotych). Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „UNIBUD” z Jedlni Letnisko. W wyniku opóźnienia w
realizacji inwestycji oraz zaniechania prac, które w procesie budowlanym okazały się zbędne, inwestycja kosztowała gminę o ponad 110
tysięcy mniej niż pierwotnie zakładała zawarta umowa. To dowód, że
w samorządzie, przy dobrej organizacji i prawidłowym nadzorze można
budować oszczędnie. Oszczędności zostaną spożytkowane na doposażenie budynku oraz prowadzone przez gminę tegoroczne inwestycje. W
ramach wszystkich prac wybudowany został całkowicie nowy budynek,
w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w skład którego
wchodzą 24 różnego rodzaju pomieszczenia, w tym między innymi: 5 gabinetów lekarskich, 3 gabinety zabiegowe i punkty pobrań, archiwum,
poczekalnia z rejestracją, łazienki dla personelu i pacjentów. Ośrodek
zdrowia dostosowany będzie do jednoczesnego przyjmowania pacjentów dorosłych jak i dzieci z wyodrębnieniem dzieci zdrowych i dzieci
chorych. Łączna powierzchnia użytkowa to ponad 320 m kw. W ramach
inwestycji zagospodarowany został również teren wokół budynku. Wykonane zostały chodniki i parking dla pacjentów o powierzchni ponad
700 m kw., zagospodarowane zostały tereny zielone, całość chroniona

jest przez system kamer wizyjnych wokół budynku. Dla tych, którzy widzieli już nowy budynek ośrodka zdrowia wraz z wykonanym zagospodarowaniem, robi on ogromne pozytywne wrażenie. Ośrodek wizytował również pan doktor Rybus wraz z pielęgniarkami. Zapoznali się z
efektem wykonanych prac. Nowy ośrodek zdrowia w pełni spełnił ich
oczekiwania, przyznając jednocześnie, że takiego ośrodka zdrowia nie
ma w całym naszym powiecie. Ci, którzy są wiecznie nie zadowoleni,
którzy potrafią tylko krytykować, a sami nigdy nic dla gminy pozytywnego nie zrobili, oczywiście podnoszą larum, że budynek już dawno powinien być wybudowany, że nie będzie lekarzy. Ci zawsze wiedzą najlepiej.
Mamy nadzieję, że nawet tych wiecznie niezadowolonych zaskoczymy.
Bo wybudowanie ośrodka zdrowia, to oczywiście wielki sukces i ogromne wyzwanie dla naszego samorządu, któremu sprostaliśmy. Będziemy
robić wszystko, aby nasza nowa perełka w zakresie ochrony zdrowia
tętniła życiem, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy.
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BIEDRONKI I SMERFY W URZĘDZIE
Przed wakacjami przedszkolaki z grupy „Biedronek” i „Smerfów”
gościły z wizytą w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. Przedszkolaki zapoznały się z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, rozmieszczeniem i przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń oraz obowiązkami pracowników. Przewodnikiem po Urzędzie był Pan Wójt – Artur Szewczyk,
który w ciekawy sposób opowiedział dzieciom o swojej pracy, wręczył
pamiątkowe upominki i pozwolił na chwilę wcielić się w rolę przyszłego
Wójta – chętnych nie brakowało. Dzieci słuchały z zaciekawieniem, bo
nauka przez doświadczenie to dla nich jedna z najbardziej efektywnych
form uczenia się. Przedszkolaki bardzo emocjonalnie podeszły do wizyty i do dzisiaj wspominają tą miłą wycieczkę.

OGÓRD POEZJI
„W Ogrodzie Poezji”
W bibliotece w Ciepielowie,
Eliksir o poezji nam opowie.
Cztery panie, jeden chwat,
Grupa Poetycka Eliksir działa dziesięć lat.
Część grupy tu przyjechała,
Reszta w Radomiu została.
Są to ludzie pracowici,
Ze swym miastem bardzo zżyci.
Tak się mocno rozkręcili,
Że już sto czterdzieści spotkań
Z czytelnikami odbyli.
Koordynatorka dzisiejszego spotkania
Pani Majka Sotowicz,
A organizatorka Iwona Standowicz,
Która gdy spotkanie zaczynała
Wójta Gminy Artura Szewczyka witała.
Publiczność też witała radośnie,
Bo pierwsza część spotkania o wiośnie.
A jak wiosna to i kwiaty,
Chabry, stokrotki, bławaty.
Jako przerywnik gitara zadźwięczała
To Ola Standowicz piosenkę
„Kwiaty we włosach” zaśpiewała.
W maju rosną piękne kwiatki,
Najpiękniejsze na Dzień Matki.
Naszym Matkom najpiękniejsze słowa,
To druga część spotkania i prawie połowa.
Najpiękniejszy miesiąc maj,
Patrycja Fabiszewska pięknym głosem
Zaśpiewała piosenkę „Jest takie miejsce, taki kraj”.
Potem była przerwa mała,
Pani Zofia Falkiewicz w harcerski mundur się przebrała.
Pięknymi słowami przemówiła do wszystkich gości
Z okazji setnej rocznicy polskiej niepodległości.
Wszyscy zgromadzeni byli bardzo zachwyceni.
Patriotyczny nastrój rozszedł się po sali,
Wszyscy zgromadzeni gromko dwie pieśni zaśpiewali,
Jak to żołnierze maszerowali, a partyzanci o płaczących
wierzbach śpiewali.
Autorzy wierszy pięknie się uśmiechali,
Za to po pięknej róży dostali.
Jeżeli kłujesz, to kłuj jak róża,
Która jednocześnie zapachem odurza.
A kto wiersze recytował: Zofia Falkiewicz,
Majka Sotowicz,
Anna Łęcka, Grażyna Ziętek,
A do herbatki były bułeczki,
A ten chwat to Janusz Górecki.
Gromkimi brawami słuchacze podziękowali
I w ten sposób z uśmiechem się rozstali.
Kazimierz Niedziela

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie odbyło się autorskie spotkanie z Radomską Grupą Poetycką „Eliksir” pt. „W Ogrodzie
Poezji”. Swoją twórczość prezentowali: Zofia
Falkiewicz, Janusz Górecki, Anna Łęcka, Majka
Sotowicz, Grażyna Ziętek. Podczas spotkania
wysłuchaliśmy również kilku utworów muzycznych w wykonaniu Aleksandry Standowicz
i Patrycji Fabiszewskiej. W uroczystości udział
wzięli licznie przybyli goście, wśród nich Pan
Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk, przedstawiciele placówek oświatowych: Pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Małgorzata Rusinowska, Pani wicedyrektor Zofia
Kucharska, Pani wicedyrektor Marianna Zięba,
Pani dyrektor PSP w Bąkowej Anna Kozieł,
członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Ciepielowie „Razem
Raźniej” na czele z przewodniczącą Panią Heleną Nowakowską, druh Kazimierz Niedziela
wraz z małżonką czytelnicy i przyjaciele biblioteki. „W Ogrodzie Poezji” prezentowane były
utwory o różnorodnej tematyce. Były wiersze
o Wiośnie, o Dniu Matki, a w związku z tym,
że w 2018 r. przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, specjalna
część programu poświęcona była tejże problematyce. Treść wierszy i utworów muzycznych
oraz sposób prezentacji ujęła publiczność,
która z uwagą i skupieniem odbierała słowa
i dźwięki płynące od artystów. Na zakończenie
wszyscy wspólnie odśpiewali dwie pieśni patriotyczne, można też było złożyć pamiątkowy
wpis w kronice Eliksiru. Pan Kazimierz Niedziela zaprezentował własny wiersz z dedykacją
dla przybyłych poetów. Po występach był czas

na rozmowy z artystami przy filiżance kawy
i słodkim poczęstunku. Na pamiątkę spotkania z mieszkańcami naszej gminy Pani Zofia
Falkiewicz podarowała dla czytelników biblioteki swój autorski tomik zatytułowany „Okruchy poezji, a Pani Majka Sotowicz najnowszy
tomik Koła Poezji Nie-Odkrytej „Szuflada”
zatytułowany „Moja Nadzieja”. W przesympatycznej atmosferze wszyscy uczestnicy tego
spotkania spędzili niezapomniane chwile obcując z poezją i muzyką pozwalającą oderwać
się choć na chwilę od szarej rzeczywistości.
To było piękne duchowe przeżycie, za które
wszystkim artystom serdecznie dziękujemy.
Poniżej prezentujemy relację ze spotkania
w formie wiersza, autorstwa Pana Kazimierza
Niedzieli.
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Kiedy w nocy z 29 na 30 lipca większość mieszkańców gminy Ciepielów wygodnie spała, nasi strażacy ciężko pracowali ratując podtopione
ulewnym deszczem domostwa w Wielgiem. Brak rowów przy drogach
powiatowych, ich niedrożność, sprawiła, że ulewny deszcz spowodował ogromne zagrożenie dla domów przy drodze powiatowej Ciepielów
– Wielgie oraz Wielgie – Łaziska. Decyzją Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Lipsku, do akcji zadysponowano nasze jednostki OSP z Bąkowej i Łazisk, później dołączyła do nich jednostka OSP z Ciepielowa,
która wcześniej skierowana była do pomocy w sąsiedniej gminie. Sytuacja z minuty na minutę stawała się coraz bardzie krytyczna, na miejsce
przybył także wójt gminy, sołtys wsi Wielgie oraz mieszkańcy. Do akcji
zadysponowano dostarczenie piachu i worków celem zabezpieczenia
posesji przed zalaniem. Zawiadomiono również pracowników Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o natychmiastowe włączenie do akcji

koparki, celem udrożnienia rowów, niestety otrzymano odpowiedź, że
koparkę może uda się skierować do akcji jutro. Strażacy sami, ręcznie
przekopywali rowy, dzięki czemu udało się skierować napływającą wodę
z dala od posesji mieszkalnych. Większość mieszkańców spała, a nasi
strażacy z jednostek OSP z Bąkowej, Łazisk i Ciepielowa ciężko praco-

wali. Ale dzięki ich ciężkiej pracy, w strugach ciągle padającego deszczu
udało się ocalić mienie ludzkie a być może i ludzkie życie. Wójt gminy
dziękuje wszystkim druhom biorącym udział w akcji ratowniczej, mając
takich strażaków mieszkańcy gminy mogą spać spokojnie. Dziękujemy
strażakom z PSP w Lipsku za sprawną koordynację działań, panu Kwapińskiemu z Szymanowa, że po dwunastej w nocy dostarczył nam piach,
panu sołtysowi za pomoc w koordynacji akcji i jeszcze raz wszystkim
druhom za ofiarną pomoc i pracę w nocy z niedzieli na poniedziałek.
A niedrożne rowy lub ich całkowity brak przy drodze powiatowej może
z racji zbliżających się wyborów doczekają się wreszcie naprawy, nasz
wicestarosta nie może sobie z nimi poradzić od dwunastu lat, może czas
na jakiś cud i na ich cudowną naprawę. W dniu 2 sierpnia w Echu Dnia,
ukazał się na ten temat jednostronny artykuł, w którym wypowiada się
tylko i wyłącznie Powiatowy Zarząd Dróg w Lipsku. Z artykułu wynika, że
winę za brak rowów przy drogach powiatowych ponosi nie powiat tylko
gmina. To po co ten powiat? Chyba tylko po to żeby podnosić opłaty za
zajęcie pasa drogowego? Kiedy w 2010 r. obecny starosta, zadzwonił do
naszego wójta z prośbą o pomoc w walce z powodzią na Wiśle w gminach Solec nad Wisłą i Chotcza, wójt w ciągu godziny wraz z sołtysami
zorganizował grupę ponad 80 mieszkańców gminy, którzy wraz z wójtem przez całą sobotę ratowali mieszkańców Woli Pawłowskiej. Wówczas bardzo duża grupa mieszkańców Wielgiego dała radę i uratowała
mieszkańców przed powodzią, dzisiaj nikt już o tym nie pamięta, a wójt
i mieszkańcy Wielgiego powinni chyba sobie radzić sami.
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Zdaniem wójta NIE! Ale coraz częściej ze strony przeciwników wójta, stawiane są wnioski o podwyższenie cen odbioru odpadów. Wnioskujący podnoszą, że gmina nie powinna dokładać do wywozu i segregacji odpadów. Ale czy słusznie?. Przecież ochrona środowiska to
dla naszej gminy priorytet. Tym bardziej, że realizujemy szereg działań
prospołecznych na które wydatkujemy z budżetu pieniądze, to dlaczego jako zadania prospołecznego nie mielibyśmy realizować poprzez pokrywanie części wydatków na segregację i odbiór odpadów. Aby bilans
śmieciowy w naszej gminie był zrównoważony, każdy z nas musiałby
płacić dwa razy więcej. Czy taki jest zamysł zgłaszających postulaty
o podniesieniu opłat? Zdaniem wójta nie trzeba podnosić opłat, są
najmniejsze w całym regionie i niech tak pozostanie. Cieszmy się tym,
że nie musimy płacić więcej, a śmieci dzięki temu nie są wysypywane
do pobliskich lasów.

N
W związku ze zmianą ustawy Kodeks wyborczy, Rada Gminy w Ciepielowie, na wniosek wójta dokonała podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Ciepielów.
Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej przy dokonywaniu podziału należało przestrzegać zasady, że w gminach na terenach
wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo). Do tej pory dwa sołectwa tj. Ciepielów i Wielgie podzielone były
na dwa okręgi wraz z dodatkowo przyłączonym innymi sołectwami. Do
części okręgu Ciepielowa dołączone było sołectwo Stare Gardzienice,
a do dwóch okręgów w Wielgiem dołączone było podzielone sołectwo
Borowiec. Według wytycznych Państwowej Komisji wyborczej należało
to zmienić. Po konsultacja z Komisarzem Wyborczym w dotychczasowej
uchwale wprowadzono następujące zmiany; – po pierwsze: sołectwo
Wielgie podzielono na dwie spójne obszarowo części według przebiegu

dróg powiatowych tworząc okręg wyborczy numer 12 i numer 13 (wg załączonej
mapki, wszystkie domy po lewej stronie
dróg powiatowych należą do okręgu nr
13, a wszystkie domy po prawej stronie dróg powiatowych do okręgu nr 12;
– po drugie: sołectwo Borowiec, które
dotychczas było w okręgu wyborczym
razem z sołectwem Wielgie dołączono
do sołectw Marianki, Kochanów – Sajdy
tworząc okręg wyborczy numer 11; – po
trzecie: sołectwo Stare Gardzienice, które dotychczas było w okręgu wyborczym
razem z sołectwem Ciepielów dołączono
do sołectw Pcin, Ranachów B, tworząc od
tej pory okręg nr 14. Poniżej podajemy
do publicznej wiadomości nowy podział
Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze,
który będzie miał zastosowanie w najbliższych wyborach samorządowych.
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PIKNIK WIEJSKI W WIELGIEM
Jedną z zaplanowanych na ten rok, współfinasowaną ze środków z budżetu gminy imprezą dla mieszkańców gminy, był drugi piknik
wiejski w Wielgiem. W ubiegłym roku, mieszkańcy Wielgiego na czele z panem sołtysem
Tomaszem Nowotnikiem sami zorganizowali
zabawę. Zabawa się udała, mieszkańcy zadowoleni, więc w tym roku Urząd Gminy wyraził
zgodę na dofinasowanie wiejskiego pikniku.
Podobnie jak w roku ubiegłym pan sołtys
i mieszkańcy Wielgiego przygotowali szereg

atrakcji. Między innymi zawody gokartowe,
konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego
– przeprowadzone przez lipską policje i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, pieczony
dzik, kiełbaski z ogniska, ciasto i inne kulinarne specjały oraz występ zespołu ludowego
Po co ci to?. Urząd Gminy ze swej strony sfinansował pierwszy przegląd piosenki Wielgie
2018, bezpłatne atrakcje dla dzieci oraz scenę
z nagłośnieniem i zabawę taneczną z didżejem. Jak widać można wspólnie zrobić coś
fajnego dla mieszkańców,
trzeba tylko dobrej współpracy i można nie jedną
taką zabawę zorganizować.
Kolejny taki piknik już na
początku września w Antoniowie. Piknik wiejski to
przede wszystkim wspaniała zabawa. Już występ
zespołu ludowego wzbudził duże zainteresowanie
przybyłych na piknik. Każde
dziecko otrzymało ręcznie
skręcanego balona, a także
bezpłatny popcorn i watę
cukrową. Dzieci mogły się
także bez ograniczeń bawić
na zjeżdżalni, dmuchanym
zamku, czy pojeździć elektrycznymi samochodzikami. Policji przeprowadziła
konkurs
bezpieczeństwa
ruchu drogowego, a pan
sołtys zawody gokartowe
o puchar sołectwa Wielgie. Zabawy było co
nie miara. Niewątpliwe atrakcją pikniku był
pierwszy przegląd piosenki Wielgie 2018.
Wszyscy uczestnicy festiwalu nagradzani byli
ogromnymi brawami, a za swój występ otrzymali specjalnie przygotowane statuetki z mikrofonem. Po konkursach i występach wokalnych przyszedł czas na
pieczonego dzika, kiełbaski z ogniska i wspaniałą do późnych godzin
nocnych zabawę taneczną z didżejem. W pełni udany piknik wiejski
w Wielgiem na długo pozostanie
w pamięci mieszkańców. Dziękując za zabawę, wójt gminy wspólnie z panem sołtysem oraz mieszkańcami Wielgiego już zapraszają
na zabawę w przyszłym roku.

RODO – ZMIANY W POBORZE PODATKÓW
25 maja wprowadzono Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zwane potocznie RODO. Nowe przepisy wprowadzają zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych mieszkańców, w tym
ograniczają sołtysom jako inkasentom podatków i opłat lokalnych
wgląd w dane osobowe mieszkańców. Aby dostosować się do nowych
przepisów, po wcześniejszym poinformowaniu radnych podczas sesji
Rady Gminy, wójt gminy wprowadził pilotażowo program zmiany sposobu pobierania podatków i opłat lokalnych. W tym celu do mieszkańców w pierwszej kolejności czterech sołectw (największego Ciepielowa,
Świesielic i Kałkowa – sołectw w których sołtysami są radni Rady Gminy
oraz Starego Ciepielowa) zostało udostępnione ogłoszenie dotyczące

możliwości dokonywania wpłat za w/w opłaty na rachunek Gminy albo
w kasie Urzędu Gminy. Mieszkańcy otrzymali blankiety wpłat i od tej
pory mogą uiszczać opłaty w dowolnie przez siebie wybrany sposób,
czy to bezpośrednio w banku, na poczcie, przez internet, czy w kasie
Urzędu Gminy. Zmiany te także wychodzą na przeciw zgłaszanym do
Urzędu prośbom mieszkańców o zmianę i unowocześnienie sposobu
dokonywania opłat. Większość Polaków dzisiaj korzysta z karty płatniczych i płatności bezgotówkowych. Z uwagi na to, że zmiany zachodzą
w trakcie roku, program wprowadzany jest etapowo, tak aby sprawdzić
w praktyce jak będzie funkcjonował.
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Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek. Pod takim hasłem odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie dzień babci
i dziadka połączony z tradycyjnym tłustym czwartkiem. Uczniowie klas
1–3, pod opieką wychowawców zaprezentowali program słowno-muzyczno-taneczny dla zaproszonych na uroczystość babci i dziadków. Na
zaproszenie pani dyrektor Małgorzaty Rusinowskiej na uroczystości
przybyli także: pan Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Urzędu
Wojewódzkiego w Radomiu, pan Paweł Sagan pracownik radomskiej
delegatury Urzędu Wojewódzkiego, pan Krzysztof Szewczyk Dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński. Po przywitaniu
przez panią dyrektor Małgorzatę Rusinowską wszystkich przybyłych na
uroczystość, pani wicedyrektor Zofia Kucharska zaprosiła na część artystyczną uroczystości przygotowaną przez najmłodszych wychowanków
Publicznej Szkoły Podstawowej. Dzieci recytując wiersze, śpiewając
piękne piosenki, składały życzenia swoim babciom i dziadkom. Uczniowie miedzy innymi przedstawili inscenizację wiersza Juliana Tuwima
„Rzepka”, w której zgodnie z treścią wiersza „Zasadził dziadek rzepkę
w ogrodzie, Chodził te rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna
i krzepka, Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka! Więc ciągnie rzepkę
dziadek niebożę, Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może! Dzieci w przebraniu odpowiednim do treści wiersza usiłowały rzepkę wyrwać”. Ich
aktorstwo, zaangażowanie w pełnione role, gestykulacja wywarły wiele
wzruszeń oraz uśmiech na twarzach zebranych na uroczystości babci
i dziadków. Wiersze, piosenki, żywiołowo wykonany grupowo taniec
rock and rolla, nagradzane były brawami zgormadzonej w sali gimnastycznej publiczności. Podczas tańca, dzieci zaprosiły do wspólnej
zabawy babcie i dziadków. Wszyscy się świetnie bawili. Po występach
dzieci, pani dyrektor Małgorzata Rusinowska podziękował za piękne
przedstawienie, które uczniowie przygotowali pod kierunkiem pań
wychowawczyń klas 1–3. Następnie pani dyrektor, podziękowała za
przybycie wszystkim babciom i dziadkom, składają podziękowanie rodzicom dzieci za przygotowanie uroczystości. Następnie pani dyrektor
podziękowała zaproszonym gościom, których obecność niewątpliwie
podniosła rangę szkolnej uroczystości, przypominając jednocześnie,
że zorganizowanie tak dużej uroczystości nie byłoby możliwe, gdyby
samorząd gminy na czele z panem wójtem Arturem Szewczykiem nie
wybudowałby tak pięknej sali gimnastycznej, która już jest wykorzystywana w stu procentach. W ubiegłą niedzielę odbyła się podobna uroczystość w wykonaniu przedszkolaków, we wtorek na sali odbywają się
bezpłatne zajęcia jogi i aerobiku dla seniorów, a wczoraj, w środę ponad dwustu uczniów i przedszkolaków z terenu całej gminy brało udział
w bezpłatnych zajęciach samoobrony. Sala jest wykorzystywana i widać
po takich jak dzisiejsza uroczystość, że była bardzo, ale to bardzo potrzebna dla naszej placówki oświatowej. Po pani dyrektor, głos zabrał
pan Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu. Pan Kierownik złożył w imieniu własnym oraz w imieniu
pana Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery serdeczne życzenia
zdrowia i pomyślności wszystkim babciom i dziadkom. Pan Kierownik
zapewnił, że Rada Ministrów na czele z panem Premierem Mateuszem
Morawieckim ogromną rolę przykłada do troski o naszych seniorów.
Dziękując za zaproszenie, powiedział, że do Gminy Ciepielów, która tak
dynamicznie się rozwija pod kierunkiem pana wójta, zawsze miło jest
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przyjechać, aby spotkać się z mieszkańcami gminy, których serdecznie
pozdrowił. Następnie głos zabrał pan Krzysztof Szewczyk Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, który złożył w imieniu własnym
i nieobecnej na uroczystości pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty wszystkim babciom i dziadkom życzenia zdrowia,
pociechy ze wspaniałych, pięknie występujących podczas uroczystości
wnuków, uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej w Ciepielo-

wie. Po panu dyrektorze głos zabrał wójt gminy, który w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców gminy złożył życzenia z okazji dnia babci
i dziadka. Korzystając z okazji tak pięknej uroczystości wraz z panią dyrektor Małgorzatą Rusinowską na ręce pana dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, złożyli podziękowanie dla Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie pani Aurelii Michałowskiej za pomoc
w uzyskaniu dotacji na wyposażenie sali gimnastycznej z Ministerstwa
Edukacji Narodowej, jednocześnie
dziękując pani Kurator za bardzo dobrą
współpracę w zakresie nadzoru pedagogicznego. Ostatni głos zabrał ksiądz
proboszcz Stanisław Sławiński, który
najpierw dzieciom wytłumaczył skąd
się wzięła tradycja tłustego czwartku,
przypadającego na tydzień przed Środą Popielcową, następnie złożył życzenia babciom i dziadkom przybyłym na
uroczystość do szkoły podstawowej.
Po przemówieniach, wszyscy zgodnie
z tradycją tłustego czwartku skosztowali faworków, oponek i pączków,
które tylko w dniu tłustego czwartku
nie mają kalorii. Do tańca przygrywał
zespół ludowy „Po co ci to?”.

WAKACJE Z KSIĄŻKĄ
Drodzy Czytelnicy! Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie
z przyjemnością informuje, że kolejna porcja nowości wydawniczych
jest już dostępna w naszej wypożyczalni. Staramy się na bieżąco uzupełniać księgozbiór, uwzględniając przy tym potrzeby i oczekiwania
naszych czytelników. Śledząc rynek wydawniczy wybieramy najlepsze
i najwartościowsze pozycje książkowe. Dbamy o różnorodność oferty
dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Informacje o zasobach naszych
bibliotek można sprawdzić w katalogu elektronicznym wchodząc na
stronę www.ciepielow.naszabiblioteka.com, a następnie w zakładkę
Katalog książek Mak+. Jednocześnie przypominamy o ofercie „Książka
na telefon” skierowanej do mieszkańców miejscowości Antoniów, Czerwona, Pasieki, Bielany, Podgórze, Kunegundów. Z usługi mogą korzystać
osoby, które mają trudności z dotarciem do biblioteki w Ciepielowie lub
filii w Wielgiem. Bibliotekarz przyjmuje zgłoszenia od osób chcących
wypożyczyć książkę telefonicznie w godzinach pracy GBP w Ciepielowie
nr tel. (48) 378 80 38. Zamówione książki dostarczane będą do siedziby
OSP w Antoniowie w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00–16.00
przez pracownika biblioteki. Przy wyborze literatury czytelnicy mogą
liczyć na pomoc bibliotekarza. Czytelników korzystających z usługi „Książka na telefon” obowiązuje regulamin korzystania ze zbiorów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie. Zachęcamy do korzystania
z oferty! W 2017 r. dzięki dotacji z Urzędu Gminy oraz dotacji celowej
pozyskanej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” wzbogaciliśmy nasze zbiory o 511 woluminów.
W bieżącym roku do naszych placówek trafiło już 170 nowości wydawniczych. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych nowo zakupionych pozycji. Serdecznie zapraszamy miłośników dobrej literatury do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ciepielowie oraz Filii Bibliotecznej w Wielgiem.
Odwiedź bibliotekę, spędź miło
czas z książką!
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Od 1995 r. nasza gmina wraz z gminami Iłżą,
Kazanowem, Chotczą oraz od niedawna z gminą
Mirów, tworzą najstarszy związek między gminny
subregionu radomskiego – Związek Gmin nad Iłżanką. Celem działania Związku jest między innymi:
ochrona środowiska doliny rzeki Iłżanki, dbałość
o czystość rzeki, rozwój turystyki, przedstawienie
walorów i promocja gmin wchodzących w skład
Związku. Bardzo ważną rolą jest informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie
dziedzin należących do zakresu działania. Przez
lata działalności, związek ukierunkowany był na promowanie turystyki rowerowej. Od 2017 r. decyzją władz związku, którego społecznym
prezesem jest wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, związek postanowił rozszerzyć swoją działalność o promocję sportowo – rekreacyjną.
W jej ramach postanowiono w każdej gminie podjąć działania promujące sport wśród młodzieży. W roku 2017 przeprowadzono pierwszy
mikołajkowy turniej piłki nożnej w Mirowie, a w czerwcu tego roku I
Międzyszkolne Zawody Lekkoatletyczne w Iłży. VICTORIA – ZWYCIĘSTWO – Gmina Ciepielów reprezentowana przez uczniów ze szkół podstawowych w Bąkowej i w Ciepielowie oraz gimnazjum w Ciepielowie
odniosła spektakularne zwycięstwo wygrywając I Międzyszkolne Za-

wody Lekkoatletyczne w Iłży zorganizowane przez Związek Gmin nad
Iłżanką. Nasza gmina uzyskała pierwsze miejsce zdobywając łącznie
353 punkty, wyprzedzając miasto i gminę Iłża (326 pkt), gminę Kazanów (275 pkt.), gminę Mirów (248 pkt.) i gminę Chotcza (159 pkt.). Na
podkreślenie zasługuje również fakt, że gmina Ciepielów i gmina Chotcza wystawiły najmniej liczną reprezentację. Wręczając medale oraz nagrody wójt gminy Ciepielów i jednocześnie Prezes Związku Gmina nad
Iłżanką nie krył dumny z rezultatów uzyskanych przez naszą młodzież.
Ich wyniki w poszczególnych dyscyplinach, ilość złotych, srebrnych i
brązowych medali jest niezmiernie budująca. To dla nich przecież budujemy nowe obiekty sportowe, to dla nich niedługo oddamy do użytku nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny w Ciepielowie. Mamy
wiele sportowych talentów, damy im nowoczesne obiekty sportowe,
zainwestujemy w ich rozwój sportowy w następnych latach, może doczekamy się olimpijczyków, ale już teraz powinniśmy i jesteśmy z nich
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dumni. Dumni z naszej młodzieży, która jest naszą najlepszą wizytówką. Wszystkim serdecznie
gratulujemy. Puchar powędrował do naszej,
najlepszej w zwodach gminy Ciepielów, a każdy
z uczestników zmagań oprócz medali otrzymał
nagrody w formie plecaków, koszulek i czapeczek z logo Związku Gmin nad Iłżanką. Nasi
medaliści w kategorii dziewczęta szkoły podstawowe: 100 m – 3 m-ce Magdalena Markowska,
300 m – 3 m-ce Natalia Kunwa, 600 m – 2 m-ce
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Karina Ćwiklak, skok w dal – 3 m-ce Natalia Jędraszek, rzut piłką lekarską – 3 m-ce Aleksandra Fijołek, sztafeta 4x100 m – 1 m-ce Ciepielów,
rolki – 2 m-ce Wiktoria Tatar. Kategoria chłopcy szkoły podstawowe:
800 m – 2 m-ce Kordian Piwoński, skok w dal – 1 m-ce Maciej Żyła,
rzut piłką lekarską – 1 m-ce Jakub Niedziela, 2 m-ce Dawid Pietrzyk,
sztafeta 4x100 m – Ciepielów, rolki – Bartłomiej Kruszewski. Kategoria dziewczęta gimnazjum: 100 m – 2 m-ce Małgorzata Główka, 300 m
– 1 m-ce Wiktoria Kosiór, 600 m – 1 m-ce Małgorzata Główka, rzut piłką
lekarską: 3 m-ce Natalia Główka, sztafeta 4x100 m – 3 m-ce Ciepielów,
rolki – 2 m-ce Wiktoria Kosiór. Kategoria chłopców gimnazjum: 100 m
– 3 m-ce Norbert Korczak, 300 m – 1 m-ce Eryk Norowski, 3 m-ce Patryk
Kruszewski, 1000 m – 1 m-ce Dawid Nachyła, skok w dal – 1 m-ce Dawid
Heda, 3 m-ce Norbert Korczak, rzut piłką lekarską – 1 m-ce Przemysław
Zięba, rolki – 2 m-ce Jakub Zięba. Wiwat, wiwat nasi lekkoatleci.

ABSOLUTORIUM ZA 2017
Po trzech latach zarządzania gminą, pomimo, jako to bywa przed
wyborami zmiany podejścia niektórych radnych i przejścia do tzw. totalnej opozycji, która przez większość kadencji popierała wszystkie pomysły inwestycyjne wójta, a teraz neguje nawet własne wcześniejsze
decyzje, absolutorium za 2017 r., a więc sprawozdanie wójta gminy za
realizację budżetu za rok poprzedni udzielono wójtowi bez głos sprzeciwu. Cieszy fakt uznania przez wszystkich radnych starań wójta i pracow-

ników Urzędu Gminy w zakresie realizacji
inwestycji i zarządzania całym naszym
samorządem. Najważniejszą inwestycją
2017 r. było zakończenie budowy i oddanie do użytkowania największej inwestycji
oświatowej ostatnich lat, tj. termomodernizację budynku szkoły podstawowej wraz

z wyposażeniem, zagospodarowanie
terenu
wokół szkoły wraz z budową trzech wielofunkcyjnych boisk ze sztucznej nawierzchni oraz
budowy
nowoczesnej
sali gimnastycznej wraz
z zapleczem. Całość inwestycji to kwota 3,5 miliona złotych, w tym uzyskane dofinasowanie do
budowy sali gimnastycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota
1,26 miliona złotych.

GDZIE JEST POWIATOWA DROGA DLA ROWERÓW
W 2011 r. władze powiatowe szumnie otwierały jedną z największą swoich inwestycji; mianowicie przebudowę drogi powiatowej na
odcinku Ciepielów – Łaziska. Jednym z elementów tej drogi była droga
dla rowerów w kierunku Kałkowa. Ustawiono nawet znak informujący
o możliwości skorzystania z takiego przejazdu dla wszystkich poruszają-

cych się rowerami. Znak pozostał, droga gdzieś zniknęła. Gdzie? To już
wiedzą tylko władze powiatowe. Nasza gmina oczywiście dofinansowała budowę drogi powiatowej wraz z drogą dla rowerów w niebagatelnej
kwocie 107 222,00 zł. Co dalej z tym problemem, może w zawiązku
z nadchodzącymi wyborami zostanie ona przywrócona, może znowu
spotkamy się na jej otwarciu?
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Zakończenie roku szkolnego tradycyjnie
rozpoczyna się akademią zakończenia nauki
klas III Gimnazjum. Był piękny występ naszych
wspaniałych absolwentów, kwiaty, podziękowania za trzy lata nauki oraz tort od rodziców.
Zwracając się do absolwentów i ich rodziców,
wójt gminy powiedział „Jako wójt gminy, jestem ogromnie dumny, patrząc na to jak się
przez te trzy ostatnie lata rozwinęliście. To wy
jesteście dzisiaj dumą i nadzieją na przyszłość
naszej gminy. Serce i dusza się raduje patrząc
na tak wspaniałych, pięknych i wykształconych
młodych ludzi. Z satysfakcją patrząc na was,
widzę przyszłych magistrów, doktorów i profesorów. Rodzice wasi są najszczęśliwszymi

ludźmi. Dzisiaj oprócz nagród sfinansowanych
z budżetu gminy, tradycyjnie wszyscy otrzymacie pamiątkę z nauki w naszej gminie. Są to
plecaki z herbem gminy, pamiątkowe długopisy i pióra z waszymi imionami i nazwiskami,
ale przede wszystkim zdobiony hymn Polski
– Mazurek Dąbrowskiego, na którym widnieje motto – Edukacja jest najlepszą inwestycją,
a więc pogłębiajcie wiedzę, poszerzajcie swoje horyzonty, bo wiedza jest drugim słońcem,
dla tych którzy ją posiadają -wszystkiego najlepszego. Jak powiedział Jan Paweł II – Dzisiaj
dla was zaczyna się nowe życie”. Najlepszymi
tegorocznymi absolwentami naszego gimnazjum byli: Czapla Aleksandra, Kozek Natalia,
Leszczyk Piotr, Rusin Aleksandra, Szczygielska
Anna, Wieczorek Zuzanna, Szmit Bartłomiej.
Nagrody rozdane, kwiaty wręczone, można zaczynać wakacje. Pozostaje zadać tylko
pytanie czy nasz samorząd jako organ prowa-
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dzący gminnych placówek oświatowych prawidłowo wypełnił swoją rolę. Mamy nadzieję,
że tak, ale najlepiej działania naszej gminy na
rzecz oświaty zobrazują słowa na zakończenie
roku szkolnego pani dyrektor Małgorzaty Rusinowskiej Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Ciepielowie – „Szczególne słowa podziękowania dla całego naszego samorządu, kieruję
do włodarza naszej gminy pana Artura Szewczyka. Pragnę podziękować całej Radzie Gminy, Urzędowi Gminy na czele z panem Wójtem,
za stworzenie nam wspaniałych warunków do
nauki i pracy, zarówno w przedszkolu samorządowym w Wielgiem jak i szkole podstawowej w Ciepielowie. Warunków, co zawsze będę
powtarzać godnych XXI wieku. Dziękuję panu
wójtowi za ufundowanie nagród za wyniki
w nauce, ale i za udział we wszystkich konkursach szkolnych i gminnych (w tym roku wręczymy ponad dwieście nagród książkowych),
za sponsorowanie zupełnie bezpłatnego wyjazdu szóstoklasistów na pięciodniową zieloną
szkołę nad Morze Bałtyckie oraz za wspaniały
i niepowtarzalny Dzień Dziecka, który w tym
roku był świętem nie tylko dzieci, ale i bardzo licznie przybyłych rodziców. Kolejny raz
marzenia dzieci w naszej gminie się spełniły.
Chciałabym dodać, że niemal wszystkie działania szkoły, począwszy od ślubowania klas
pierwszych i przepięknych pluszowych misiach
od pana wójta, a skończywszy na zakończeniu
roku szkolnego odbywają się przy pełnym zaangażowaniu pana wójta i pracowników Urzędu Gminy. Z inicjatywy pana wójta wszyscy
rodzice naszych uczniów od trzech lat zwolnieni są z opłat na Radę Rodziców. Jesteśmy
być może jedyną szkołą w Polsce, w której nie
uiszcza się żadnych tego typu opłat. Kierując
się słowami Mazowieckiego Kuratora Oświaty
śmiało można powiedzieć, iż niejedna gmina,
a nawet niejedno miasto zazdrości nam tak
wspaniałych warunków lokalowych, pomocy
dydaktycznych, zapewniających możliwość
rozwijania potencjału intelektualnego i twórczego dzieci już od najmłodszych lat. Co z pewnością zaowocuje w przyszłości. Panie Wójcie
bardzo dziękujemy!” Cóż można powiedzieć

po takich słowach… wójt podziękował w imieniu całego samorządu, a wszystkim uczniom
życzył wspaniałych, słonecznych ale przede
wszystkim bezpiecznych wakacji. Wszystkie nagrody na zakończenie roku szkolnego
w związku z decyzją wójta gminy o zaprzestaniu pobierania opłat od rodziców na Radę Rodziców, sfinansował Urząd Gminy.

