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OD WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciepielów,
wydając w ubiegłym roku biuletyn informacyjny, nikt z nas nie przypuszczał, że
z kolejnym wydaniem będziemy czekać
aż cały rok. Od marca br., przyszło nam
żyć w ciężkich czasach koronawirusa. Rok
2020 z pewnością zapamiętamy jako rok
szczególny, związany z pendemią strachu,
ale pomimo wszystko, to także kolejny rok
funkcjonowania naszego samorządu.
Zatrzymanie gospodarki tzw: „Lockdown”, nie zatrzymało
rozwoju naszej Małej
Ojczyzny. Z samorządowego punktu widzenia,
rok 2020 to rok szczególny. Rok, w którym nasza
gmina wydatkowała na
gminne inwestycje rekordową kwotę ponad
11 milionów złotych.
Wśród inwestycji, pierw-

szoplanową rolę pełni zadanie związane
z realizacją projektu Odnawialnych Źródeł Energii, ale pozostałe tegoroczne inwestycje, są nie mniej ważne dla rozwoju
naszej gminy.
Udało się wykonać wszystkie zakładane inwestycje, a plan zadań w stosunku do
uchwalonego na początku budżetu, w ciągu roku z 8 milionów na inwestycje zwiększyliśmy do ponad 11 milionów złotych.
Korzystając z przyznanego nam ponad
milionowego dofinansowania, zgodnie
z zaleceniami pana Premiera Mateusza
Morawieckiego postanowiliśmy wydatkować całość środków jeszcze w tym roku.
Taki był cel dofinasowania, aby uruchomić środki, tym samym stymulując wcześniej wyhamowaną gospodarkę. Dzięki
temu zadania, które zamierzałem wykonać do końca kadencji, urzeczywistniły
się już w tym roku. Stąd też rekordowa
kwota tegorocznych inwestycji. Ponad
11 milionów złotych, to robi wrażenie
nawet na dużo bogatszych gminach
miejskich. Zmieniamy oblicze naszej gminy, a ta zmiana to nie tylko inwestycje, to
także szukanie rozwiązań, które polepszą
jakość naszego codziennego życia. Rozpo-

częliśmy dwa nowe ekologiczne programy
dofinansowań. Dopłacamy do wymiany
pieców c.o. na piece ekologiczne oraz
dopłacamy do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Od tego roku, to
mieszkańcy decydują kiedy i w jakiej formie realizują te zadania, dając możliwość
dopłaty już na poziomie budowy nowego
mieszkania, co niewątpliwie pozwala na
zaplanowaniu realizacji projektów przy
jednoczesnym zaoszczędzeniu dużej części wydatków na piec lub kanalizację. Od
nowego roku przygotowałem dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców kolejny program dofinasowania zawierający
dopłaty do instalacji solarnych na ciepłą
wodę. To właśnie dzięki takim inwestycją
nasza gmina staje się z dnia na dzień ekologicznym liderem regionu, a nam wszystkim po prostu będzie się lepiej oddychało.
Szanowni Państwo oddając do Państwa rąk, podsumowujący 2020 rok
biuletyn informacyjny, życzę Wam, aby
w zdrowiu przejść ten trudny pandemiczny okres, abyśmy jak najszybciej wrócili
do normalności.
Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

PONAD MILION ZŁOTYCH NA GMINNE INWESTYCJE
Wójt gminy Artur Szewczyk odebrał
z rąk Premiera Mateusza Morawieckie-

go rządowy czek inwestycyjny na kwotę ponad miliona złotych (1 039 964 zł)!
Nasza Gmina, która co roku przeznacza
ogromne środki na inwestycje, aby
Nam Mieszkańcom Gminy Ciepielów
żyło się po prostu lepiej, właśnie za
wysokość środków na inwestycje –
otrzymała ponad milion złotych z tarczy inwestycyjnej dla samorządów! I to
jest prawdziwe wsparcie, prawdziwa
pomoc, którą z pożytkiem wykorzystamy na rozwój infrastrukturalny naszej
pięknej Gminnej Ojczyzny.
Pan Premier w prywatnej rozmowie z panem wójtem prosił serdecznie
pozdrowić wszystkich mieszkańców
Gminy Ciepielów, macierzy wspania-

łych Polaków, którzy wsławili się bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi w czasie II wojny światowej.
Warto, naprawdę warto pracować
dla rozwoju Gminy Ciepielów… Pieniądze
wpłynęły na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie i w całości zostały rozdysponowane na gminne inwestycje.

Nasza Gmina Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Ciepielów, copyright Rada Gminy Ciepielów, ISSN 1730-7929
Redakcja: Nasza Gmina, 27-310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, tel. 483 788 080, www.ciepielow.pl, gmina@ciepielow.pl
Wydawca: SKAUT.PL, biuro@skaut.pl
Nakład: 2000 egzemplarzy
2

Nasza Gmina – nr 82/83

Z ostatniej chwili: Prawdziwym prezentem pod Naszą Gminną Choinką Bożonarodzeniową jest 1,5 miliona zł dotacji na budowę basenu przy szkole podstawowej w Ciepielowie. W tym roku otrzymaliśmy ogromne wsparcie dla gminnych inwestycji,
łącznie ponad 2,5 milion złotych. Z budową basenu ruszamy już w 2021 roku.

REALIZACJA BUDŻETU I INWESTYCJI 2020
Budżet gminy na 2020 rok został
uchwalony przez Radę Gminy w dniu
30 grudnia 2019 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy określono na kwotę
30 987 165,33 zł.

Uchwalając budżet gminy, nikt nawet
nie przypuszczał z jaką rzeczywistością
przyjdzie nam się zmierzyć w nowym
roku, a z powodowaną sytuacją epidemiologiczną z którą ciągle zmierzamy się
nie tylko jako gmina ale i całe państwo. Po
zmianach dokonanych w ciągu 2020 roku,
budżet gminy zmienił się w ogromnym
stopniu, ale w naszej gminie w sposób
bardzo pozytywny. Niemalże natychmiast,
wprowadzone przez wójt gminy rozwiązania związane z ogłoszeniem w Polsce tzw.
„Lockdownu” i zamrożenie życia społeczno-gospodarczego, przyniosły znaczne
oszczędności w wydatkach budżetowych
oraz przyniosły gminie dodatkowe środki,
które można było spożytkować w drugiej
połowie roku. I tak między innymi podjęto decyzję, aby wszyscy pracownicy
wyłączeni z pracy skorzystali z zaległych
urlopów wypoczynkowych, zamknięte
placówki nie ogrzewano (pozwoliły na
to temperatury zewnętrzne), rozwiązano
umowę na nierealizowane dowozy szkolne, wystąpiono o wszelką pomoc jaką zaoferowały władze państwowe w ramach
tarczy antykryzysowej.
Pracownicy Urzędu Gminy pomimo
ograniczeń w działalności, występowali z wszelkimi możliwymi wnioskami na
pozyskanie środków zewnętrznych, a także na bieżąco realizowali i nadzorowali
gminne inwestycje. Dzięki wspólnemu
wysiłkowi w czasie pierwszego okresu
pandemii udało się zwiększyć budżet
gminy o prawie 5 milionów złotych.
Dzisiaj budżet zakłada łączne dochody
w kwocie 35 146088,92 zł, zaś wydatki

określono w kwocie: 35 148 014,92 zł.
Jak widać z powyższego zestawienia budżet jest prawidłowo zrównoważony ze
wskazaniem na realizację inwestycji. Pod
względem inwestycyjnym rok 2020 to
rok przełomowy dla Gminy Ciepielów.
Rok, w którym nasza gmina wydatkowała na gminne inwestycje rekordową
kwotę ponad 11 milionów złotych! Co
zostało zrealizowane? Skrócone zestawienie poniżej, szersze w poszczególnych artykułach naszego biuletynu.
1) Opracowanie robót geologicznych
wraz z wykonaniem odwiertów studni
głębinowych na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Świesielicach – 88 000 zł.
Inwestycja realizowana jest w cyklu trzyletnim. W przyszłym roku będzie wykonywany projekt nowej stacji, następnie
budowa.
2) Opracowanie robót geologicznych
wraz z wykonaniem odwiertów studni
głębinowych na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ciepielowie –
88 000 zł. Inwestycja także jest realizowa3
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na w cyklu trzyletnim. W przyszłym roku
będzie wykonywany projekt nowej stacji,
następnie budowa.
3) Opracowanie projektów technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków – 25 000 zł.
4) Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
dla mieszkańców gminy – 168 000 zł.
5) Opracowanie projektu technicznego dla usprawnienia ruchu na Placu Zwycięstwa w Ciepielowie – 10 000 zł.
6) Wykonanie robót dla usprawnienia ruchu na Placu Zwycięstwa w Ciepielowie – strefa mieszkańca – 90 000 zł.
7) Zakup działki na potrzeby budowy
pomnika oraz projektu mini kompleksu
sportowo – rekreacyjnego w Chotyzach
– 12 000 zł.
8) Zakup działki na potrzeby mini
kompleksu zabaw w Wólce Dąbrowskiej
– 12 000 zł.

Zmodernizowany budynek fizjoterapii w Pcinie

9) Budowa ekologicznej oczyszczalni
ścieków przy budynku fizjoterapii w Pcinie – 27 000 zł.
10) Rozbudowa budynku fizjoterapii
w Pcinie – 741 000 zł. Dzięki tej inwesty-

Nowa jakość w OSP Łaziska: samochód, remiza, zagospodarowanie

Pracownia językowa w PSP w Ciepielowie
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cji zwiększamy możliwości usług dotychczas realizowanych przez nasz ośrodek
fizjoterapii. Budynek został kompletnie
zmodernizowany. Zupełnie nowy kształt
otrzymał parter budynku, przebudową
objęto także dotychczas nieużytkowane
piętro. Aby spełnić istniejące wymagania
dla tego typu budynków, powstała nowa
klatka schodowa, wybudowano windę
wewnętrzną, parking, nowe ogrodzenie, zainstalowano system monitoringu,
oświetlenia parkowego, a wewnątrz budynku zainstalowano klimatyzatory.
11) Zakup sprzętu medycznego na
potrzeby fizjoterapii w Pcinie i ośrodka
zdrowia w Ciepielowie – 150 000 zł.
12) Modernizacja monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie – 20 000 zł.
13) Zakup iluminacji na budynek
Urzędu Gminy w Ciepielowie – 25 000 zł.
14) Zakup motopompy dla jednostki
OSP w Antoniowie – 42 582 zł.
15) Zakup grzejników elektrycznych
dla jednostki OSP w Ciepielowie – 7 000 zł.
16) Zakup sprzętu transportowego
dla KWPSP – 180 000 zł.
17) Termomodernizacja budynku
OSP w Łaziskach – 105 000 zł. W ramach
inwestycji wykonano między innymi:
termomodernizację budynku wraz z wykonaniem nowej estetycznej elewacji,
napisy na elewacji budynku wraz logo
straży i herbem gminy, kompleksową
wymianę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi garażowych na podnoszone
do góry, wylewki nowych podłóg, pełną
przebudowę garażu, instalację masztu
flagowego, instalację nowego elektrycznego ogrzewania budynku, ustawienie
tablicy informacyjnej, budowę chodnika wraz ze schodami oraz opaską wokół
budynku z kostki brukowej, instalację
alarmową, sfinansowanie materiałów
do remontu pomieszczeń wewnątrz budynku, uporządkowanie terenu wokół
remizy.
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18) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Antoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 129 964 zł.
19) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bielanach wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 000 zł.
20) Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku OSP w Ciepielowie –
10 000 zł.
21) Opracowanie projektu technicznego modernizacji budynku PSP w Ciepielowie (Plac Zwycięstwa) – 30 000 zł.
22) Wymiana okien w budynku PSP
w Bąkowej – 50 000 zł.
23) Wykonanie dwóch pracowni
komputerowych dla PSP w Ciepielowie
(budynek przy ul. Lekarskiej i budynek
przy ul. Plac Zwycięstwa) – 54 000 zł.
24) Wymiana podłóg w budynku PSP
w Bąkowej – 20 000 zł.
25) Wykonanie dwóch pracowni
językowych dla PSP w Ciepielowie –
84 000 zł.
26) Wykonanie pracowni językowej
dla PSP Bąkowa – 42 000 zł. Zainwestowaliśmy w poprawę warunków nauczania
we wszystkich placówkach oświatowych.
Dzięki wydatkowanym łącznie prawie
200 tysiącom złotych stworzyliśmy sześć
najnowocześniejszych pracowni językowych i komputerowych. Teraz wszyscy
nasi uczniowie mogą korzystać z najnowszych, ergonomicznych rozwiązań podczas nauki szkolnej.
27) Opracowanie projektu technicznego zatoki autobusowej w Wielgiem –
5 000 zł.
28) Budowa zatoki autobusowej
przed Przedszkolem Samorządowym
w Wielgiem – 70 000 zł. Dzięki tej inwestycji poprawi się nie tylko bezpieczeństwo dowozu przedszkolaków, ale przede
wszystkim bezpieczeństwo na drodze
podczas zatrzymywania się autobusów
dowożących najmłodsze dzieci do gminnego przedszkola.
29) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Wielgiem
– 30 000 zł. Projekt posłuży rozbudowie
przedszkola, która wstępnie planowana
jest na przyszły rok.

Nowe boisko ze sztucznej nawierzchni w Bąkowej

Odnawialne Źródła Energii- największy projekt inwestycyjny w historii gminy. Budynek PSP w Ciepielowie z instalacją
fotowoltaiczną o mocy 15 kW

30) Zakup wraz z montażem urządzeń
multimedialnych w Przedszkolu Samorządowym – 30 000 zł. Wraz z nowymi
pracowniami językowo – komputerowymi do szkół, w przedszkolu w oddziałach
zerowych zamontowaliśmy 65 calowe
dotykowe monitory multimedialne, a dla
najmłodszych specjalne multimedialne
urządzenie do zabawy, tzw. magiczny dywan.
31) Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp
cieplnych na terenie Gminy Ciepielów –
7 289 562 zł. Największa inwestycja w historii Gminy Ciepielów, realizowana przy
ogromnym dofinansowaniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014–2020 Oś priorytetowa IV Działania 4.1 Odnawialne Źródła
Energii. Dzięki projektowi Odnawialnych
Źródeł Energii, na terenie gminy Ciepielów zostanie zainstalowanych ponad
250 urządzeń (kolektorów słonecznych,
paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła),
oraz instalacje fotowoltaiczne na wszystkich budynkach będących własnością samorządu Gminy Ciepielów. Tylko dzięki
zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych
o łącznej mocy 214 kW zaoszczędzimy na
gminnych rachunkach ponad 300 000 zł
rocznie.

32) Dofinasowanie kosztów wymiany
piec c.o. na piece ekologiczne – 68 000 zł.
33) Modernizacja oświetlenia ulicznego na nowe lampy ledowe – 50 000 zł.
34) Budowa miejsca spotkań i rekreacji we wsi Anusin – 50 000 zł.
35) Budowa placu zabaw w Starym
Ciepielowie – 50 000 zł.
36) Budowa placu zabaw w Antoniowie – 25 000 zł.
37) Budowa placu zabaw we wsi Łaziska – 40 000 zł.
38) Budowa placu zabaw we wsi Bielany – 35 000 zł.
39) Budowa placu zabaw we wsi
Wielgie – 35 000 zł.
40) Budowa placu zabaw we wsi Wólka Dąbrowska – 40 000 zł.
41) Budowa placu zabaw w parku
w Ciepielowie – 51 000 zł.
42) Zakup zestawu zabawowego na
plac zbaw w Bąkowej – 23 000 zł.
43) Zakup zestawu zabawowego na
plac zbaw w Dąbrowie – 23 000 zł. Tylko w tym roku na place zabaw wydatkowaliśmy kwotę ponad 400 000 zł. Dzięki
temu zakończyliśmy w pełni stworzenie
kompletnych mini kompleksów sportowo
– rekreacyjnych, tworząc na terenie całej
gminy miejsca zabawy i zdrowego wypoczynku na świeżym powietrzu dla mieszkańców gminy.

Mini kompleks sportowo – rekreacyjny w Łaziskach z nowym placem zabaw

5

Nasza Gmina – nr 82/83

Nowoczesna pracowania informatyczna w PSP Ciepielów, ul Plac Zwycięstwa

44) Opracowanie projektu nowych
mini kompleksów sportowo-rekreacyjnych
w Świesielicach, Pcinie, Chotyzach, Wielgiem, Starym Ciepielowie i Mariankach
– 24 000 zł. Na podstawie opracowania
w pięciu miejscowościach powstaną mini
kompleksy sportowo-rekreacyjne (boisko ze
sztucznej nawierzchni, plac zabaw, siłownia,
altana, stacja do naprawy rowerów wraz ze
stojakiem rowerowym, zagospodarowanie
trenu wraz z ogrodzeniem. W jednej miejscowości z uwagi na niewielkie rozmiary działki
powstanie plac zabaw z siłownią parkową.
45) Zakup stacji do naprawy rowerów
IBOMBO – 25 000 zł. Wychodząc naprzeciw miłośnikom jednośladów stacje do
naprawy rowerów zamontowano: Ciepielów; kompleks sportowo-rekreacyjny,
parking przed Urzędem Gminy, mini kompleksy; Bąkowa, Anusin, Dąbrowa, Antoniów, Bielany, Łaziska, place zabaw; Stary
Ciepielów, Wólka Dąbrowska, Wielgie,
plac przed budynkiem świetlicy w Ciepielowie Kolonii, parking przy fizjoterapii
w Pcinie, skwerek w centrum Wielgiego.
46) Opracowanie projektu zagospodarowania wschodniej części centrum
Ciepielowa – 50 000 zł.
47) Rewitalizacja parku w Ciepielowie etap I – 70 000 zł.
48) Zagospodarowanie terenu wraz
z budową boiska we wsi Bąkowa –
115 000 zł.
49) Termomodernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Ciepielowie Kolonii
etap II – 39 000 zł.
50) Budowa miejsca pamięci narodowej w Chotyzach – 25 000 zł.
51) Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Dąbrowie – 115 000 zł.
52) Budowa miejsc postojowych przy
kompleksie
sportowo-rekreacyjnym
w Ciepielowie – 46 000 zł.
6

53) Budowa pola do minigolfa na
kompleksie
sportowo-rekreacyjnym
w Ciepielowie – 45 000 zł.
54) Termomodernizacja budynku
szatni na boisku w Starym Ciepielowie –
55 000 zł.
55) Zakup komputerów do zdalnego
nauczania – 60 000 zł.
56) Zakup komputerów do zdalnego
nauczania – 75 000 zł. W ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”,
które są w dyspozycji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, nasza gmina
uzyskała największe dofinasowanie na
zakup nowych komputerów. Łącznie pozyskaliśmy nowe laptopy kwocie 135 tysięcy złotych. Nowy sprzęt komputerowy
obecnie stanowi wyposażenie pracowni
informatycznych, które zmodernizowaliśmy we wszystkich naszych szkołach
podstawowych. Nowoczesne pracownie
komputerowe, z najnowocześniejszym
sprzętem komputerowym, to nowa jakość w naszych szkołach podstawowych.

12 metrowy maszt flagowy i nowa instalacja fotowoltaiczna na kompleksie sportowo – rekreacyjnym w
Ciepielowie

Jakość, której z pewnością może naszym
uczniom pozazdrościć nie jedna bogata
gmina miejska.
57) Nowa pracownia komputerowa
dla PSP w Ciepielowie – 50 000 zł.
58) Zakup sprzętu sportowego dla
szkół podstawowych w Bąkowej i w Ciepielowie – 20 000 zł.
59) Wizualizacja gminy – wykonanie
tablic promujących realizowane inwestycje Gminy Ciepielów – 80 000 zł. W parku
w Ciepielowie, przez Urzędem Gminy, na
mini kompleksach sportowo – rekreacyjnych, placach zabaw, w centrum Wielgiego, przed placówkami oświatowymi,
bibliotekami, remizami OSP, ośrodkiem
zdrowia i fizjoterapią ustawione zostały
nowe tablice promujące gminę. Dodatkowo w przyszłym roku we wszystkich
sołectwach zostaną wymienione tablice
sołeckie.
60) Wymiana okien dachowych w budynku PSP w Ciepielowie – 20 000 zł.
61) Zakup pomocy do zajęć świetlicowych – 12 000 zł.

Napis CIEPIELÓW, to nowa atrakcja w ciepielowskim parku

DZIEŃ PAMIĘCI NARODOWEJ
Hasłem przewodnim naszej gminy jest
Ciepielów – Gmina Inwestująca w Przyszłość. Ale budując przyszłość, nie zapominamy o przeszłości. Nie zapominamy
o tożsamości Naszej Gminy, która jest jak
wielkie rozłożyste drzewo, swoimi korzeniami sięgającymi bardzo głęboko. My jesteśmy tylko jego małą gałązką, listkiem
w koronie, który życiodajne soki czerpie
przede wszystkim z korzeni przeszłości.
Cytując słowa Marszałka Piłsudskiego
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, My
mieszkańcy Gminy Ciepielów budując
przyszłość nie zapominamy o przeszłości.
W tym roku z powodu pandemii, aby
zachować zasady bezpieczeństwa odwołano wszystkie gminne uroczystości,
także ogólnopolskie uroczystości mordu
jeńców wojennych 74 Górnośląskiego
Pułku Piechoty z Lublińca pod Dąbrową.
Dla tego też, po symbolicznej uroczystości odsłonięcia pomnika Pułkownika Władysława Owczarka, młodzież, mieszkańcy
gminy oraz samorządowcy złożyli wieńce
i kwiaty na wszystkich pomnikach i grobach związanych z II wojną światową.
Odwiedziliśmy groby na Starym Ciepielowie, Świesielicach, miejsce pamięci narodowej w Dąbrowie, cmentarz w Ciepielowie (grób rodziny „Kowalskich”, grób
Władysława Owczarka, grób Wacława
Długosza, grób rodziny Państwa Siepietowskich, grób lotnika Mariana Futro,
grób żołnierzy z Dąbrowy), cmentarz
w Antoniowie (grób – pomnik żołnierzy
września 39). Złożone zostały wieńce, zapalono biało-czerwone znicze. Dla młodzieży żywa lekcja historii, w której pan
wójt Artur Szewczyk przedstawił uczniom
naszych szkół wydarzenia związane
z II wojną światową. Uroczystości towarzyszyła zaduma, powaga i przekonanie,

że wrześniowy Dzień Pamięci Narodowej
w Gminie Ciepielów – będzie przesłaniem
dla młodych pokoleń, do pokojowego
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współżycia między narodami tak, aby nigdy do takich tragedii jak w II wojnie światowej nie dochodziło.

BAJKĄ W KORONAWIRUSA
W kwietniu w okresie pierwszej fali
pandemii wraz z przeprowadzeniem akcji dostarczania bezpłatnych maseczek
dla mieszkańców naszej Gminy, wójt
przygotował specjalną niespodziankę dla
naszych najmłodszych mieszkańców. Specjalnie dla nich, przekazaliśmy w prezencie 300 przepięknie wydanych, kolorowo
ilustrowanych, ponad 500 stronicowych
bajek.
Bajki otrzymały wszystkie nasze
przedszkolaki oraz uczniowie klas I–III. Na
twarzach najmłodszych w tym trudnym

dla wszystkich czasie zagościł uśmiech,
a rodzicom dał chwilę wytchnienia w codziennych obowiązkach związanych
z opieką. Wszystkie bajki dla bezpieczeństwa zostały fabrycznie ofoliowane.

Bajki to także nasz gminy wkład w obchodzony Światowy Dzień Książki. Pamiętajmy „Czytanie dzieciom i ograniczenie
korzystania z mediów elektronicznych to
najlepsza inwestycja w ich przyszłość”.

7
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NOWY PROGRAM DOFINANSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Po ogromnym sukcesie naszego tegorocznego programu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w gminie, a także
w związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy instalacją
kolektorów słonecznych – instalacji solarnych do ogrzewania wody, wójt gminy
opracował nowy program dofinasowania.
Nowe zasady dotacji wprowadzone zostaną od 15 maja 2021 roku.
To będzie już trzeci proekologiczny
program dotacyjny realizowany przez
Gminę Ciepielów. Dofinansowujemy wymianę pieca c.o. na kocioł ekologiczny
oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, na co w tegorocznym budżecie wydatkowaliśmy prawie 300 000 zł,
teraz tworzymy system dotacji instalacji
kolektorów słonecznych. Przewidujemy
dwa systemy dotacji: 5 000 zł dopłaty do
instalacji 1,4 kW oraz 6 000 zł do instalacji
2,8 kW. Kolektory słoneczne to najlepsze,
niewyczerpalne źródło ekologicznej cie-

płej wody. Przestańmy zatruwać środowisko, zainwestujmy w kolektory słoneczne.

Bądźmy Eko, wszystkim nam wyjdzie to
na zdrowie.

INWESTYCJE NA KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM
Od zakończenia budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego minęły już
dwa lata. Ale nasza perełka w zakresie
inwestycji sportowo-rekreacyjnych, co
roku dzięki podejmowanym przez samorząd działaniom rozszerza swoją ofertę.
W ubiegłym roku na wolnym miejscu
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wybudowaliśmy strefę workout dla dorosłych i dla dzieci, w tym roku rozszerzyliśmy ofertę kompleksu o strefę minigolfa
oraz znacząco powiększyliśmy ilość miejsc
parkingowych.
Aby dodatkowo podnieść atrakcyjność kompleksu, zasadziliśmy ponad

100 drzew i krzewów oraz ustawiliśmy
kolorowe, dwustronne tablice informacyjne. Na dachu budynku szatniowo–administracyjnego zainstalowaliśmy instalację fotowoltaiczną o wielkości 2,4 kW,
której koszt to 16 000 zł. Instalacja fotowoltaiczna, to bardzo dobre rozwiązanie

Nasza Gmina – nr 82/83

dla naszego kompleksu, który w całości
(ogrzewanie budynku, system monitoringu i oświetlenie) oparty jest na energii
elektrycznej. Teraz koszty funkcjonowania kompleksu będzie można ograniczyć
do minimum. Całość inwestycji dodatko-

wo podkreśla ustawienie dwunastometrowego masztu flagowego. Łącznie na
tegoroczne inwestycje zrealizowane na
kompleksie wydatkowaliśmy 120 tysięcy
złotych.
Budynek szatniowo-sanitarny wypo-

sażyliśmy w dodatkowe wyposażenie ławko wieszaków, ławek oraz szaf na sprzęt
sportowy. W przyszłym roku planujemy
zagospodarowanie terenu kompleksu do
drogi krajowej wraz z budową boisk do
siatkówki plażowej.

PACZKOMAT W CIEPIELOWIE
Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców gminy, w bezpośrednim
sąsiedztwie Urzędu Gminy swoją działalność rozpoczął paczkomat. Usługi kurierskie mają swoje plusy i minusy, ale
w przypadku paczkomatów przeważają
te pierwsze. Wygodne, intuicyjne korzystanie z maszyn, całodobowa dostępność,
łatwość w obsłudze, ekologiczne podejście do przewożenia paczek – to wszystko sprawia, że maszyny InPost cieszą się

ogromną popularnością. Teraz dołączył
do nich Paczkomat w Ciepielowie który stanął przy ulicy Czachowskiego (na
parkingu przy Urzędzie Gminy, od strony
poczty). Mieszkańcy gminy Ciepielów, tak
jak do tej pory Zwolenia i Lipska, będą
mieli do dyspozycji Paczkomat – udogodnienie oraz usprawnienie w przesyłaniu
i odbieraniu przesyłek, a Gmina korzyści
w postaci czynszu dzierżawnego.

ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY
Przez lata trochę zapomniany, z nieuregulowanym stanem prawnym, budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości
Ciepielów Kolonia na pewno nie stanowił
wizytówki wsi. Po uregulowaniu stanu
prawnego i przejęciu budynku wraz z placem na stan Gminy Ciepielów, wreszcie
można było przystąpić do prac remontowych. Wymieniono pokrycie dachowe
oraz stolarkę okienną, plac wokół budynku otrzymał estetyczne panelowe ogro-

dzenie. Ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki wykonano tzw. małą Otwartą
Strefę Aktywności. Na placu przed budynkiem zainstalowano siłownię plenerową,
stół do tenisa stołowego, zestaw do gier,
ławeczki, kosz na śmieci. W tym roku
przeprowadzono
termomodernizację
budynku wraz z wybudowaniem z kostki brukowej chodnika, schodów i opaski
dookoła budynku. Dodatkowo przebudowano także system rynnowy. Całość

wykonanych prac dopełnia zainstalowana
tablica informacyjna, stacja do naprawy
rowerów IBOMBO oraz napis na budynku.
Można, można, a budynek stanowi teraz
wizytówkę wsi Ciepielów Kolonia. W przyszłym roku planowane jest wybudowanie
przydomowej oczyszczalni ścieków i podłączenie budynku do gminnej sieci wodociągowej. Na placu przed budynkiem
zamontowany zostanie także zestaw zabawowy dla najmłodszych dzieci.

SKUTKI NAWAŁNICY
W wyniku wichury, która wystąpiła 26 sierpnia br., na terenie
gminy w miejscowościach Gardzienice Kolonia i Świesielice doszło
do zerwania dachów na budynkach gospodarczych. W obu wsiach
doszło także do zerwania linii napowietrznych – energetycznych
i telekomunikacyjnych oraz zatarasowania dróg przez przewrócone drzewa. Do zdarzeń związanych ze skutkami wichury zadysponowani zostali strażacy z PSP w Lipsku i strażacy z jednostek OSP
gminy Ciepielów.
Z zasobów gminnych użyczone zostały plandeki do zabezpieczenia zerwanych dachów. Na szczęście nikt w czasie tych zdarzeń
nie ucierpiał. Wszystkim mieszkańcom gminy, których dobytek
ucierpiał w wyniku wichury, wójt gminy poprzez gminną pomoc
społeczną udzielił wsparcia finansowego.

9
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30 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na pamiątkę 30 lat samorządu terytorialnego, święta samorządowego obchodzonego w dniu 27 maja, posadziliśmy 130 drzew i krzewów na kompleksie
sportowo-rekreacyjnym w Ciepielowie.

Dlaczego na kompleksie sportowo–
rekreacyjnym? Bo jego wybudowanie,
to kwintesencja działań naszej małej
lokalnej Ojczyzny. Tam gdzie były tzw.
„stodółki”, miejsce zapomniane i za-

niedbane, dzięki wspólnym działaniom
samorządu udało się zmienić w coś
pięknego dla wszystkich naszych mieszkańców.

PANI MINISTER Z WIZYTĄ W CIEPIELOWIE
W niedzielne popołudnie
gościliśmy na terenie naszej
gminy panią minister Annę
Krupkę z Ministerstwa Sportu.
Spotkanie, w którym wzięło
udział ponad stu mieszkańców
gminy, odbyło się w ramach
akcji „Łączy nas Polska”.
Pani minister w swoim wystąpieniu podkreśliła, co się
zmieniło przez ostatnie 5 lat
dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Jak bardzo zmieniała się Polska. Jak przez ostatnie 5 lat zostało dużo zrobione, żeby
Polakom żyło się lepiej.
Po spotkaniu z mieszkańcami, pani
minister zapoznała się z dokonaniami gminy Ciepielów w zakresie zrealizowanych inwestycji infrastruktury
sportowej. Nowa sala gimnastyczna,

wybudowana przy ogromnym dofinansowaniu ze środków Ministerstwa
Sportu, zespół przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych ze sztucznej nawierzchni,
mini kompleksy sportowo-rekreacyjne,
ministerialne Otwarte Strefy Aktywności, place zabaw, siłownie parkowe oraz
nasza sportowa wizytówka: kompleks

sportowo-rekreacyjny w Ciepielowie, wywarły ogromne
wrażenie na naszym gościu.
Wójt gminy zapoznał panią minister z naszym nowym sportowym projektem,
dotyczącym budowy basenu pływackiego przy szkole
podstawowej w Ciepielowie.
Naszym celem jest nauczyć
wszystkie dzieci uczące się
w szkołach gminy Ciepielów
– pływać! Basen do nauki pływania ma być pierwszą tego
typu inwestycją w powiecie lipskim.
Na zakończenie wizyty w Ciepielowie,
pani minister odwiedziła nasz kompleks
sportowo rekreacyjny, zapoznając się
z dalszymi pomysłami jego rozbudowy,
które planowane są do końca obecnej
kadencji samorządu.

PLAC ZABAW W WIELGIEM
Kolejne 40 000 zł wydatkowaliśmy
na wymianę urządzeń na placu zabaw
zlokalizowanym przy domu ludowym
w Wielgiem. Nowe urządzenia zamontowano w miejsce poprzednich.
Dodatkowo zamontowaliśmy stojak dla rowerów i stację obsługi rowerów IBOMBO oraz nową tablicę
informacyjną. Pan radny Tomasz Nowotnik w tzw. czynie społecznym za10

montował maszt flagowy oraz ułożył
estetyczny chodnik z kostki brukowej

do altany, którą wybudowaliśmy w zeszłym roku.

TERMOMODERNIZACJA OSP ŁAZISKA
2020 rok to rok szczęśliwy
dla inwestycji zrealizowanych
dla Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie. Jedną
z nich jest zadanie: „Termomodernizacja remizy OSP w Łaziskach”. Zadanie zrealizowane
za 105 000 zł, diametralnie
przeobraziło budynek remizy
OSP w Łaziskach.
Prace obejmowały między
innymi
termomodernizację
budynku wraz z wykonaniem
nowej estetycznej elewacji,
napisy na elewacji budynku
wraz logo straży i herbem gminy, kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, drzwi ga-
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rażowych, wylewki nowych podłóg,
przebudowę garażu, instalację masztu flagowego, instalację nowego elektrycznego ogrzewania budynku, ustawienie tablicy informacyjnej, budowę
chodnika wraz ze schodami oraz opaską wokół budynku z kostki brukowej,
instalację alarmową, sfinansowanie
materiałów do remontu pomieszczeń
wewnątrz budynku, uporządkowanie
terenu wokół remizy.
Wszystkie prace zostały sfinansowane z tegorocznego budżetu gminy,
natomiast prace wewnątrz budynku, w czynie społecznym wykonali
sami strażacy z pomocą pani radnej
Renaty Szczodrej oraz nowego kierowcy, jednocześnie naczelnika OSP
Łaziska pana Pawła Wójcika. Dzięki
wspólnemu działaniu udało się osiągnąć wspaniały efekt, który potwierdzi każdy, kto miał okazję zobaczyć
wynik przeprowadzonych prac. Całość prac uzupełnia wybudowanie
przez samorząd gminy instalacji fotowoltaicznej, dzięki której, remiza,
świetlica i garaż będą ekologicznie
(grzejniki elektryczne) ogrzewane.
Znikną problemy ogrzewania garażu
w okresie zimowym, a tym samym
zwiększona zostanie mobilność jednostki. Wartość zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej 3,1 kW to prawie 20 000 zł. Instalację wykonano
w ramach programu unijnego Odnawialnych Źródeł Energii.
Prace wykonane w tym roku dla
OSP wspaniale uzupełnia nowoczesny samochód, który w tym roku
udało się pozyskać wójtowi gminy dla
strażaków w Łaziskach.
11
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NOWOCZESNE PRACOWNIE JĘZYKOWE

Od początku, gdy wójtem gminy został Artur Szewczyk, priorytetem naszego
samorządu jest dbałość o rozwój dzieci
i gminnej oświaty. Stworzenie jak najlepszych i jednocześnie nowoczesnych warunków nauki naszym dzieciom, da najlepsze efekty w ich rozwoju na przyszłość.
Systematycznie podejmujemy działania, aby od początkowego wychowania
przedszkolnego dzieciom z naszej gminy
stworzyć warunki, których będą zazdrościć im dzieci z dużo bogatszych miejskich
samorządów. Tak, aby wychowankowie
kończący szkoły w Gminie Ciepielów bez
żadnych kompleksów kontynuowali naukę w szkołach średnich i szkołach wyższych, mając przeświadczenie, że warunki
jakie stworzyły im władze gminy Ciepielów były z najwyższego poziomu. Dlatego,
od tego roku podjęliśmy działania wprowadzające zmiany w placówkach oświatowych polegające na podniesieniu standardów nauczania poprzez nowoczesne
rozwiązania techniczne. Pierwsze działania zostały ukierunkowane na pracownie
językowe i pracownie komputerowe we
wszystkich placówkach w gminie.
Zarówno w Ciepielowie, jak i w Bąkowej zakupiliśmy nowoczesne pracownie
językowe do nauki języka angielskiego

Pracownia językowa w Bąkowej

Pracownia do języka angielskiego w Ciepielowie

i języka niemieckiego. Według liczby
dzieci w szkołach, dwie klasopracownie utworzono w szkole w Ciepielowie
(84 000 zł), jedną w szkole w Bąkowej
(42 000 zł). Koszt trzech nowoczesnych,
multimedialnych klasopracowni to kwota 126 000 zł.
W skład każdej klasopracowni wchodzą między innymi: ergonomiczne meble
w kształcie piły – uczeń siedzi bokiem do
tablicy interaktywnej oraz nauczyciela,
jego pozycja jest komfortowa, nie cierpi
kręgosłup, szyja (25 stanowisk), ergonomiczne dobre krzesło – nowoczesne
krzesła zapewniające prawidłowa postawę ucznia (25 sztuk, każda klasopracownia w innym kolorze), słuchawki standard
BL-888 z mikrofonem pojemnościowym
(26 sztuk), ergonomiczne stanowisko nauczyciela – na biurku nauczycielskim nie
występuje stojący monitor, monitor jest
zainstalowany w sposób nie zasłaniający
uczniom widoku na tablice interaktyw-

Pracownia do języka niemieckiego w Ciepielowie
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ną, zestaw dwóch głośników do zabudowy w biurku nauczyciela, ergonomiczne
obrotowe krzesło dla nauczyciela, szafę dużą nauczycielską, bardzo wydajny
komputer nauczyciela zarządzający pracownią językową – stacjonarny wbudowany w blat biurka nauczycielskiego.
Jednostkę centralną systemu pracowni
językowej PC Pro z wbudowanym wzmacniaczem audiocyfrowa regulacja siły głosu z mikrofonów oraz ze źródeł dźwięku
możliwość stworzenia dowolnych grup
2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowych losowych lub
dowolnie konfigurowanych dwójek, trójek, czwórek… (np. 2–10–13, 1–3–5–8,
4–6–7–9–11–12), praca w dowolnie
rozmieszczonych parach w sali np. 2–9,
3–8, 6–14, 8–4, cyfrowa indywidualna
regulacja głośności dla każdego ucznia
z poziomu programu z możliwością blokady regulacji głośności, edycja wyglądu
sali (tło + przyciski), świetlna kolorowa
informacja na stanowisku ucznia o przypisaniu do grupy, włączeniu się nauczyciela, włączonym systemie językowym.
Dotykowy monitor interaktywny LED 65”
o rozdzielczości 4K z Androidem. Całość
pracowni dopełnia personalizowana fototapeta tematyczna LONDON BERLIN
zamontowana na centralnej ścianie każdej pracowni.
Warunki jakie stworzyliśmy naszym
uczniom to połączenie nowoczesności, funkcjonalności i ergonomicznych
zdrowych warunków nauki. Jesteśmy
przekonani, że nauka języków w takich
klasopracowniach będzie czystą przyjemnością, z której uczniowie skorzystają
po powrocie do stacjonarnego nauczania. W przyszłym roku zakupione zostaną
dwie następne klasopracownie: biologiczno-chemiczna i fizyczna.
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DOPŁATY DO EKOLOGICZNYCH KOTŁÓW C.O.
Już drugi rok, zgodnie z obietnicą
wyborczą złożoną przez wójta gminy, realizujemy program gminnych dopłat na
wymianę pieca c.o. na kocioł ekologiczny. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy
Uchwałą program będzie realizowany
w latach 2020–2025. Program w całości
finansowany jest z budżetu Gminy Ciepie-

lów. Zgodnie z zapisami programu, wójt
gminy, co roku ogłasza nabór wniosków
od 15 do 31 marca. Z programu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, zameldowani w gminie Ciepielów wg. ewidencji ludności, którzy nie zalegają na dzień
złożenia wniosku z podatkami i opłatami
lokalnym oraz opłatami za odpady i korzy-

stanie z wodociągu. W ramach programu
można otrzymać dopłatę w wysokości
50% wartości kosztów kwalifikowanych,
nie więcej niż 5 000 zł na zakup kotłów
na paliwa stałe lub biomasę (z wyjątkiem
kotłów opalanych węglem, w tym tzw.
„ekogroszkiem”) oraz kotłów zasilanych
prądem elektrycznym oraz nie więcej
niż 10 000 zł na zakup kotłów gazowych
lub kotłów na lekki olej opałowy. Przed
rozpoczęciem naboru do każdego domu
na terenie gminy dostarczono specjalną
ulotkę informacyjną. Program realizowany drugi rok, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku każdy kto złożył
wniosek i spełnił określone programem
wymagania otrzymał pełne dofinansowanie. Łącznie kwotą 68 815,34 zł dofinansowaliśmy dwunastu mieszkańców gminy,
którzy wymienili piec c.o. na kotły ekologiczne o łącznej wartości 163 884,25 zł.
Najważniejsze jednak od samego dofinasowania, jest poprawa świadomości
mieszkańców, którzy chcą i dzięki programowi są EKO, a nam wszystkim już tej
zimy będzie oddychać się lepiej.

MINI KOMPLEKS W DĄBROWIE
Drugim boiskiem ze sztucznej nawierzchni, które w tym roku wybudowaliśmy było boisko ze sztucznej trawy do piłki nożnej i koszykówki w Dąbrowie. Oprócz boiska, istniejącą
Otwartą Strefę Aktywności uzupełniliśmy zestawem do zabawy dla najmłodszych dzieci,
dodatkowym chodnikiem z kostki brukowej,

stacją naprawy rowerów IBOMBO oraz tablicą informacyjną. Cała inwestycja pochłonęła
ponad 140 000 zł. Kompleks jest już w całości
gotowy, spełniając wszystkie założenia jakie
postawiliśmy przed sobą podejmując się budowy. Siłownia plenerowa, altana z grillem,
stojak dla rowerów, stacja naprawy rowe-

rów IBOMBO, oświetlenie ledowe, tablica
informacyjna, plac zabaw, strefa aktywności,
boisko ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami, ławeczki, kosz na śmieci. Z mini kompleksu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy,
którzy bez względu na wiek mogą aktywnie
spędzić wolny czas na świeżym powietrzu.
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PROJEKT ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA

Utworzenie przedszkola w Wielgiem
miało wielu przeciwników, którzy w swoim pesymizmie podnosili, że nie będzie
wystarczającej ilości dzieci, że zła lokalizacja, itp. Po uruchomieniu nowego przedszkola opozycja wójta robiła wszystko
żeby przedszkole nie mogło normalnie
funkcjonować, uciekając się do absurdalnych oskarżeń. Przedszkole jednak
samo się obroniło. Obroniło się na tyle,
że do przedszkola uczęszcza już nie tylko
125 dzieci, a drugi rok z rzędu 150 dzieci
z terenu całej gminy. Co więcej nasza gmina jako jedna z nielicznych w Polsce zapewnia wszystkim dzieciom z terenu gminy wychowanie przedszkolne, a w jego
ramach obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne tzw. „zerówka” odbywa
się tylko w przedszkolu, ponieważ, rodzice uważają przedszkole za środowisko
bezpieczniejsze i większość z nich woli
właśnie tam pozostawić dziecko.
W związku bardzo dużym zainteresowaniem rodziców wychowaniem przedszkolnym w naszej gminie, wójt podjął
decyzję o rozpoczęciu prac związanych
z rozbudową przedszkola. W tym roku
opracowujemy projekt techniczny rozbudowy przedszkola w Wielgiem wraz
z kompletnym zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Powstanie dodatkowa
szatnia dla 50 dzieci, łazienki i nowa sala

dydaktyczno-rekreacyjna o powierzchni
120 m2. Nowa część przedszkola będzie
w całości dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Za budynkiem powstanie
nowy ogrodzony parking, a także duży
plac zabaw i boisko z nawierzchnią poliuretynową.
Nasze przedszkole będzie mogło rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną do ponad 175 dzieci i będzie największą tego
typu placówką w regionie. Niezależnie od

prac projektowych, w tym roku przebudowany został wjazd autobusu od drogi powiatowej, poprzez utworzenie specjalnej,
bezpiecznej zatoki autobusowej, a dla jak
największego zoptymalizowania kosztów
funkcjonowania przedszkola, na budynku
placówki zainstalowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW. Instalacja za
ponad 55 tysięcy złotych w 80% została
sfinansowana z programu OZE realizowanego przez gminę Ciepielów.

POD BIAŁO-CZERWONĄ
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada
sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy
dołączą się do projektu.
Aby wziąć udział w akcji, należało zebrać odpowiednią, w przypadku gmin
z terenu powiatu lipskiego co najmniej
100 głosów poparcia on-line za pomocą
serwisu internetowego gov.pl. „Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjed-

noczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie
tylko uhonoruje poległych za wolność
i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także
zachęci do patriotycznych postaw i dumy
z bycia Polakami. Patriotyczna inicjatywa,

realizowana pod honorowym patronatem
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał
i działanie mieszkańców naszych Małych
Ojczyzn.
Gmina Ciepielów z 289 głosami, zajęła pierwsze miejsce wśród gmin powiatu
lipskiego. Wszystkim, którzy wzięli udział
w głosowaniu dziękujemy, a maszt zostanie zamontowany przed przedszkolem samorządowym w Wielgiem.

INWESTYCJE W SZKOLE W BĄKOWEJ
Małymi krokami, co roku modernizujemy budynek szkoły w Bąkowej. W tym roku,
podobnie jak w roku ubiegłym za kwotę
50 000 zł, zostały wymienione kolejne okna.
Za kwotę 23 000 zł, wymieniono podłogi
w dwóch klasopracowniach, układając estetyczną i funkcjonalną wykładzinę, a zupełnie nowy wystrój otrzymała klasopracownia
do nauki języków obcych. Koszt pracowni
to 42 000 zł. Nowy wystrój otrzymała także
pracownia komputerowa. Inwestycja z nowymi komputerami to kolejne 40 000 zł.
14
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W tym roku na wszystkie place zabaw
na terenie gminy wydatkowaliśmy ponad
400 000 zł. Nowe place wybudowaliśmy
między innymi w Anusinie, Starym Ciepielowie, Antoniowie, Łaziskach, Bielanach,
Wielgiem, Wólce Dąbrowskiej, w parku
w Ciepielowie, Bąkowej i Dąbrowie.
Dzięki zrealizowanym inwestycjom
udało się zakończyć realizację mini kompleksów sportowo-rekreacyjnych. W ramach rewitalizacji parku w Ciepielowie,
która została rozłożona na kilka etapów,
przystąpiliśmy także do nowego zagospodarowania części parku zajętej na plac
zabaw. Do parku za kwotę 51 000 zł zakupiliśmy dwa urządzenia: duży zestaw zabawowy i labirynt. W najbliższym czasie
w ramach naszego udziału w Stowarzyszeniu Dziedzictwo i Rozwój zamontowane zostaną urządzenia placu zabaw za dodatkowe 50 000 zł. Planujemy także nowe
ogrodzenie placu i poprawę zagospodarowanie z kostki brukowej.
W przyszłym roku planujemy także
uzupełnić zagospodarowanie placu przed
budynkiem świetlicy wiejskiej w Ciepielowie Kolonii o zestaw zabawowy dla
najmłodszych dzieci, a także wybudować dwa nowe kompletne place zabaw
w Dreźnie i Mariankach.

ŚWIATŁOWÓD W TWOIM DOMU
Na terenie Gminy Ciepielów ruszyła
realizacja trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej
w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były
wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku
powstanie infrastruktura światłowodowa
obejmująca swoim zasięgiem zdecydowaną większość gospodarstw domowych
i wszystkie jednostki oświatowe.
Rozpoczynające się właśnie działania
związane są z trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Objął
on 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, na które we
wcześniejszych naborach nie podpisano
umów o dofinansowanie. Spółka FIBEE
IV jest beneficjentami konkursu m.in. na
Obszarze Radomskim A. Inwestycja realizowana jest z dotacji UE oraz środków
własnych beneficjenta. Generalnym Wykonawcą odpowiedzialnym za działania
związane z projektowaniem i budową
sieci światłowodowej na obszarze konkursowym Radomskim A (Powiaty: Opol-

ski, Lipski, Zwoleński, Radomski) są Firmy
ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Inplus Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Budowa sieci wiąże się
z pozyskania zgód od właścicieli nieruchomości na poprowadzenie sieci światłowodowej przez działki prywatne lub na
słupach znajdujących na posesji.
W ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa powstanie infrastruktura
światłowodowa w technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu), oparta w 100% na kablach światłowodowych
doprowadzanych bezpośrednio do domu
lub mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy
uzyskają dostęp do niezawodnych usług
światłowodowych (Internet, telewizja
w jakości 4K). Co więcej, budowana sieć
będzie miała charakter otwarty, co oznacza. że swoje usługi, będą mogli oferować
na niej różni dostawcy telekomunikacyjni.
W związku z powyższym pierwszym
etapem realizacji inwestycji będzie etap
pozyskiwania zgód od Właścicieli nieruchomości na wybudowanie infrastruktury

światłowodowej. Zgody będą pozyskiwane przez uprawnionych do tego pracowników Urzędu Gminy w Ciepielowie.
Mieszkańcy, którym takie zgody zostaną
dostarczone, będą proszeni o ich podpisanie, a w przypadku jakichkolwiek
pytań w przekazanych dokumentach
znajdować się będzie również kontakt
do pełnomocnika Wykonawcy, który na
nie odpowie. Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą sprawdzić, czy ich gospodarstwo
domowe uzyska dostęp do sieci światłowodowej, proszeni są o kontakt z infolinią: 61 102 10 00. W przypadku zapytań
dotyczących samej budowy, jej przebiegu
oraz odtwarzania infrastruktury, prosimy
o kontakt pod nr telefonu: 22 247 77 01.
15
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OŚKA – PARTYZANCKA LEGENDA BCH

W Ciepielowie, odbyła się projekcja
filmu współfinansowanego przez Gminę
Ciepielów „Ośka – Partyzancka Legenda
B.CH.”. Przed rozpoczęciem pokazu filmowego, młodzież szkoły podstawowej w ramach lekcji historii złożyła wraz z wójtem
wieniec przed pomnikiem Jana Sońty. Zapraszając na projekcję filmu wójt gminy
Artur Szewczyk przedstawił interesującą
opowieść o życiu i działalności partyzanta
i bohatera ciepielowskiej ziemi.
Jan Sońta urodził się w 1919 roku we
wsi Świesielice, jego rodzina, mimo że
była typowo wiejska, bardzo ceniła sobie
dobre wykształcenie. Jan poszedł do szkoły technicznej w Radomiu, był pierwszym
chłopakiem ze Świesielic, który poszedł
do szkoły średniej. Gdy wybuchła wojna, pierwsze konspiracyjne kroki stawiał
w drużynie harcerskiej. Cały czas utrzymywał kontakt z dawnymi kolegami, którzy po kampanii wrześniowej na dużą ska-
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lę zaczęli zbierać broń z miejsc walki. Jan
Sońta najpierw miał pseudonim „Jasio”,
a później „Ośka”, a jego pseudonim związany był z rozbrojeniem żandarma – pocztowca. Sońta wraz ze swoim przyjacielem
z powodzeniem zakończyli tę akcję, mimo
że nie mieli broni. Pomysłowy Jan zrobił
z wypolerowanej ośki rowerowej atrapę
pistoletu i nią rozbroił żandarma. Od tej
pory Sońta już do końca został „Ośką”.
Następnie pan wójt opowiedział
o działaniach oddziałów partyzanckich
na terenie ówczesnego powiatu iłżeckiego, aż do zakończenia II wojny światowej.
Po wojnie Jan Sońta był milicjantem potajemnie wspierającym Żołnierzy Wyklętych, za swoją działalność, został skazany
na karę śmierci. Osoby znające go podejmowały wszelkie działania, aby wyrok został złagodzony i po wielu petycjach udało
się. Najpierw karę śmierci zamieniono na
dożywocie, później na 12 lat, a na końcu

zmniejszono do ośmiu lat więzienia. Ostatecznie Jan Sońta wyszedł na wolność
w 1954 roku. Po części historycznej pan
wójt przywitał przybyłych na projekcję
filmu gości: Przemysława Bednarczyka –
reżysera i autora scenariusza, Bartosza
Bednarczyka producenta filmu, aktorów
odgrywających główne role, między innymi Piotra Kococika filmowego Bacę, Mariusza Króla odgrywającego rolę Bartosa,
Marcina Sołtysiaka konsultanta wojskowo-historycznego oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy Ciepielów
i okolic.
W kolejnych słowach gospodarz gminy zapowiedział film „OŚKA” Partyzancka
Legenda B.CH., w którym zgromadzeni
będą mogli zobaczyć, jak wyglądało życie
w latach wojennych. Film oparty jest na
źródłach IPN i relacjach bohaterów tamtych dni, odzwierciedla ówczesną prawdę historyczną. Wójt Gminy podziękował

Nasza Gmina – nr 82/83

Przemysławowi Bednarczykowi „za piękne utrwalanie pamięci walk Batalionów
Chłopskich na terenie Gminy Ciepielów”
i wręczył statuetkę. Wyraził słowa ogromnej wdzięczności wobec autorów i wszystkich, którzy przyczynili się do powstania
filmu, za promocję Gminy Ciepielów, za
kultywowanie pamięci o żołnierzach Batalionów Chłopskich. Symboliczne statuetki otrzymali: Przemysław Bednarczyk
(reżyser i autor scenariusza i jednocześnie
filmowy narrator), Bartosz Bednarczyk
(producent), Wojciech Pronin (zdjęcia
i motaż), Wiktor Prusiński (zdjęcia), Marcin Sołtysiak i Tomasz Gliński konsultanci
wojskowo – historyczni, aktorzy: Piotr Kococik (Baca), Mariusz Król (Bartos), Karol
Górski (Ośka), Mateusz Kocięcki (Boryna),
Łukasz Stawowczyk (Bula) oraz Mieczysław Wojtyniak brat legendarnego „Bacy”
Tadeusza Wojtyniaka.
Projekcję filmu poprzedziło wystąpienie Przemysława Bednarczyka, który przybliżył wszystkim okoliczności powstania
filmu „OŚKA” Partyzancka Legenda B.CH.
Twórca mówił o kontaktach z Janem Sońtą i o swoim zainteresowaniu działalnością Batalionów Chłopskich już od czasów
studenckich. Wspominał o wyprawach
w okolice Ciepielowa i rozmowach z partyzantami. Dzielił się swoimi wątpliwościami
związanymi z tworzeniem filmu o człowieku, który już za życia był legendą. Snuł rozważania o tym co wpłynęło, ukształtowało
bohatera filmu? Co spowodowało, że podejmował tak ryzykowne decyzje? Dom
rodzinny, przywiązanie do tradycji, organizacje młodzieżowe… Twórcy w filmie
opowiadają o czasach ciężkich, trudnych,
takich, których nie życzymy nikomu. Film
o losach oddziału Ośki, to nie tylko niesamowite zdjęcia, doskonale dobrana obsada, ale przede wszystkim dla najstarszych
mieszkańców naszej gminy i nie tylko, to
historia o ludziach, których osobiście znali. W filmie Przemysława Bednarczyka występują aktorzy odtwarzający głównych
bohaterów: „Ośka” – Karol Górski, „Boryna” – Mateusz Kot Kocięcki, „Bula” – Stavko Stawowczyk, „Baca” – Piotr Kococik
„Bartos” – Mariusz Król.

Na widowni były osoby, które znały
Jana Sońtę, a więc dla nich była to podróż do przeszłości. Często tragicznej
przeszłości. Wracali wspomnieniami do
rozmów, spotkań, czy bolesnych wiadomości. W trakcie projekcji potakująco kiwali głowami, jakby chcieli powiedzieć:
„Tak to się właśnie działo!”, „Taki on właśnie był!”. Dla młodszych widzów to żywa
lekcja historii, dzięki fabularyzowanemu
dokumentowi, poznali zarówno tragiczne
losy ludzi, jak i heroiczne postawy mieszkańców ciepielowskiej ziemi.
Po projekcji w całej sali rozbrzmiały
donośne brawa, Wójt Gminy podziękował
twórcom filmu i aktorom za przybycie na
uroczystość. Wówczas wystąpił reżyser
Przemysław Bednarczyk i podkreślił, iż
gromkie brawa są zawsze najlepszą formą zapłaty dla artystów. Zwrócił się do
mieszkańców Gminy Ciepielów „Proszę
Państwa mieszkacie nie tylko w historycznym miejscu, ale przede wszystkim prze-

pięknym i niezwykle urokliwym”. Twórca
zaakcentował, iż zależało mu, aby młodzi
ludzie po obejrzeniu filmu inaczej spojrzeli na rodzinny krajobraz. Znając historię, wiedząc co się wydarzyło, komu poświęcony jest ten pomnik, czy przydrożny
kamień, wtedy ta nasza ziemia zyskuje na
uroku i nabieramy do niej szacunku. Reżyser stwierdził, „piękna jest Gmina Ciepielów” i wyraził nadzieję, że choć w minimalnym stopniu w filmie udało się to
piękno zaprezentować.
Dzięki uczestnictwu w projekcji społeczność ciepielowska miała okazję nie
tylko pogłębić wiedzę historyczną, ale
także spędzić wspólnie czas zacieśnić więzi rodzinne, sąsiedzkie i pomyśleć o sobie wzajemnie: „Ty, to masz szczęście, że
w tym momencie, żyć Ci przyszło, w kraju
nad Wisłą… Ty, to masz szczęście…Twój
kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy, Ludzie
uczynni, w sercach niewinni… Twój kraj
szczęśliwy…”.

DRUGI AUTOBUS GMINNY
Na potrzeby dowozów przedszkolno
– szkolnych, zakupiliśmy drugi autobus
marki SETRA. Koszt zakupu to 115 tysięcy złotych. Autobus rozpoczął pracę od
1 lutego i uzupełnił realizację gminnych
dowozów szkolnych. Autobus wyposażono w napisy Moja Gmina Ciepielów oraz
herb naszej gminy. Dotychczasowego
„Gimbusa”, który był w naszej eksplo-

atacji od 2002 roku, udało się sprzedać
w drodze przetargu. Jego stan techniczny
uniemożliwiał dalszą bezpieczną eksploatację. Nowym kierowcą autobusu został
pan Wojciech Nowakowski, którego dzieci
od razu pokochały… chyba nawet bardziej
niż szkołę. I nie dziwimy się, bo nawet
w mikołajki przeobraził autobus na sanie
Mikołaja.
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ZAKUPY KOMPUTERÓW DO SZKÓŁ

Dzięki otrzymanym dotacją rządowym
z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do gminnych szkół zakupiliśmy
nowe laptopy za łączną kwotę 135 000 zł.
W ramach pierwszego dofinasowania
programu Zdalna szkoła Gmina Ciepielów pozyskała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dofinansowanie w wysokości 60 000 zł, za którą zakupione zostały
26 laptopów do zdalnego nauczania dla
uczniów nieposiadających komputera
z terenu gminy Ciepielów.
Laptopy wyposażone są w najnowsze
procesory Intel Core™ 10 generacji, bardzo szybkie dyski SSD, kamery, bezprzewodowe interfejsy WiFi 5 oraz Bluetooth,
system operacyjny Windows 10, laptopy
posiadają dotykową matrycę 15.6” a więc
dotykowy ekran, co zwiększa ich mobilność w codziennym użytkowaniu. W ramach drugiego dofinansowania programu
Zdalna szkoła + Gmina Ciepielów pozyskała dotację w wysokości 75 000 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na sprzęt
komputerowy dla uczniów. Zakupiono
26 laptopów dla uczniów z terenu gminy,

wchodzą programy Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access.
Laptopy będą służyły jako wyposażenie pracowni informatycznej lub językowej – stąd zakup po 26 sztuk sprzętu
z każdego z programów (25 uczniów oraz
1 nauczyciel). Parametry laptopów pozwolą na bezproblemowe – kilkunastoletnie wykorzystanie pozyskanego sprzętu
i oprogramowania.

USUWANIE
AZBESTU

laptopy wyposażone w procesory o Intel
Core™, dysk twardy SSD, matryca 15.6”,
kamera, Bluetooth, WiFi, system operacyjny Windows 10 Academic, dodatkowo
zakupione zostało 26 licencji najnowszego pakietu biurowego Microsoft Office
ProPlus 2019 Academic w skład którego

Każda wiadomość związana z poprawą jakości środowiska naturalnego w naszej gminie, to bardzo dobra wiadomość.
Nasz wniosek w ramach Ogólnopolskiego
programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Ciepielów, został rozpatrzony pozytywnie, a przyznana dotacja stanowi
100% kosztów kwalifikowanych i wynosi
49 200 zł. W ramach podpisanej umowy
z terenu gminy został odebrany szkodliwy
azbest, o łącznej masie 200 ton.

PRACE NA STADIONIE SPORTOWYM
Wśród wszystkich inwestycji sportowo-rekreacyjnych
zrealizowanych
w tym roku, nie mogło zabraknąć termomodernizacji budynku, który stanowi
część zagospodarowania stadionu piłkarskiego w Starym Ciepielowie. W tym
roku samorząd gminy udzielił wsparcia
finansowego drużynie piłkarskiej seniorów, a dodatkowo za kwotę 55 000 zł
przeprowadziliśmy
termomodernizację budynku szatniowego. Wymienione zostało pokrycie dachowe, budynek
ocieplono, wymienione zostały okna
i drzwi wejściowe.
Elewacja budynku zyskała estetyczny wygląd, z dodatkowymi napisami
18

i herbem gminy. Dookoła budynku wraz
ze schodami na murawę, wykonano zagospodarowanie z kostki brukowej. Za
kwotę 15 000 zł zakupiono nowe wyposażenie, ławko wieszaki i szafy sportowe.

W ramach współpracy, nasi piłkarscy seniorzy przy finansowym wsparciu
gminy wykonali w ramach „czynu społecznego” prace remontowe wewnątrz
budynku.

POMNIK WŁADYSŁAWA OWCZARKA
Przystań przechodniu, w tym miejscu, w rodzinnej wsi w Chotyzach,
mieszkańcy Gminy Ciepielów upamiętnili wspaniałego człowieka, Władysława
Owczarka. Pułkownika, żołnierza, partyzanta Batalionów Chłopskich, kawalera
Krzyża Wojennego Virtuti Militari. Cześć
i chwała bohaterom, wieczna pamięć
i chwała poległym. Ojczyzna, Polska,
suwerenna i niepodległa, nigdy nie zapomni swoich najwierniejszych synów!
Pomimo istniejącego zagrożenie epidemiologicznego odbyła się symboliczna
uroczystość odsłonięcia nowego miejsca pamięci narodowej w Gminie Ciepielów, pomnika wielkiej postaci Naszej
Gminy – jakim był pan pułkownik Władysław Owczarek pseudonim „Bula”.
W uroczystości udział wzięli między
innymi: rodzina państwa Owczarków,

młodzież wraz z nauczycielami i paniami dyrektor ze szkół podstawowych
w Ciepielowie i w Bąkowej, żołnierze
62 Batalionu Lekkiego Piechoty WOJSK
OBRONY TERYTORIALNEJ z Radomia,
przedstawicieli Rady Powiatu w Lipsku
w osobach Przewodniczącego Rady
Powiatu Józefa Sosnowskiego oraz radnego Powiatu w Lipsku Radosława Drąga, radni Rady Gminy w Ciepielowie na
czele z Przewodniczącym Rady Gminy
Waldemarem Czaplą oraz radnymi –
Witoldem Chojakiem, Konradem Wnukowskim, Tomaszem Nowotnikiem,
Krzysztofem Zaborskim, Rafałem Szewczykiem, wykonawca pomnika Grzegorz
Dróżdż z Antoniowa oraz mieszkańcy
gminy.
Uroczystość poprowadził wójt gminy Artur Szewczyk. „Szanowni Państwo,
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cieszę się, że pomimo pandemii koronawirusa odsłonięcia pomnika dokonujemy przede wszystkim w obecności naszej młodzieży, której my dorośli mamy
zadanie przekazywać naszą historię,
niejednokrotnie bolesną, ale historię
o ludziach, ich heroicznej walce o Polskę, o to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w niepodległej wolnej Ojczyźnie. Z udziału
naszej wspaniałej młodzieży cieszę się
tym bardziej, że Pułkownik Władysław
Owczarek, bardzo chętnie spotykał się
z młodzieżą szkolną, opowiadając o czasach II wojny światowej i walkach Batalionów Chłopskich.
Pułkownik Władysław Owczarek ps.
„Bula”, ostatni dowódca Batalionów
Chłopskich, urodził się 27.06.1918 roku
i całe swoje życie mieszkał w Chotyzach, żonaty, żona Helena, troje dzieci.
Działacz ruchu ludowego, partyzant,
moralista. Członek, Organizacji Związku Żołnierzy BCH, Związku Sybiraków,
Związku Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów
Politycznych. Do Szkoły Powszechnej
uczęszczał w Ciepielowie. W 1938 roku
wstąpił ochotniczo do Marynarki Wojennej w Pińsku, gdzie na wodach Prypeci, pod granicą sowiecką pełnił na
„Sierpniku” funkcję flagowego radiotelegrafisty. Po kapitulacji Polski został
wywieziony do obozu w Asintrofie pod
Smoleńskiem, następnie przekazany
Niemcom. Ucieczka z pędzącego pociągu doprowadziła go z powrotem
w rodzinne strony. W latach okupacji wojennej wychowawca chłopskich
partyzantów. Jeden z organizatorów
oddziału partyzanckiego „Ośka”, który
wszedł w skład Batalionów Chłopskich.
Po śmierci swojego brata, pełnił w nim
funkcję zastępcy szefa sztabu do spraw
oświatowo-wychowawczych,
będąc
między innymi współautorem 12 przykazań partyzanta Batalionów Chłopskich, które stały się jego dewizą na całe
życie. Jego życiowym credo, któremu
był wierny do dnia śmierci, to: „Trzeźwość, Uczciwość i Umiejętność”.
W swoim życiu podejmował się zawsze zadań trudnych, wymagających
poświęcenia i wielkiego osobistego
zaangażowania. Był wielkim społecznikiem, dla którego nie było rzeczy niemożliwych. Był człowiekiem pragnący
przede wszystkim codzienną pracą służyć bliźnim. Zaszczepił w mieszkańcach
naszej gminy przywiązanie do kultywowania tradycji historycznej. Inicjator
wybudowanie pomników i tablic histo19
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rycznych, takich jak: pomnik Ośki przed
szkołą podstawową w Ciepielowie,
pomnik pomordowanych na Starym
Ciepielowie, upamiętnienie obchodów
rocznicowych mordu jeńców wojennych
pod Dąbrową. Wielki, skromy bohater,
wybitna postać Naszej Gminy, z którego
Wszyscy jesteśmy dumni.
Szanowni Państwo, hasłem przewodnim naszej gminy jest w Ciepielów
– Gmina Inwestująca w Przyszłość. Ale
budując przyszłość, nie zapominamy
o przeszłości. Nie zapominamy o tożsamości Naszej Gminy, która jest jak
wielkie rozłożyste drzewo, swoimi korzeniami sięgającymi bardzo głęboko.
My jesteśmy tylko jego małą gałązką,
listkiem w koronie, który życiodajne

soki czerpie przede wszystkim z korzeni,
z przeszłości. Cytując słowa Marszałka
Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje
swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa
do przyszłości”, My mieszkańcy Gminy
Ciepielów budując przyszłość nie zapominamy o przeszłości, dlatego też,
do symbolicznego odsłonięcia pomnika zapraszam przedstawicieli młodzieży szkoły podstawowej w Ciepielowie
i w Bąkowej oraz córkę pana pułkownika Władysława Owczarka panią Halinę
Owczarek – Ryło.
Po odsłonięciu pomnika, głos zabrała córka Pułkownika – pani Halina
Owczarek – Ryło, która podziękowała
za tak piękne uhonorowanie Ojca, który

tak jak inni żołnierze Batalionów Chłopskich był skromnym człowiekiem, który
jak często podkreślała żona Pułkownika
„Chciał zbawić cały Świat”. By ten świat
był lepszy, żeby ludzie nie doświadczali
bólu i niesprawiedliwości. Na zakończenie uroczystości, które odbyły się przy
pięknej słonecznej pogodzie, jak wielokrotnie mawiał pan Pułkownik, „zamówione jest odgórnie, że nie będzie
pochmurnie”, radni Rady Gminy w Ciepielowie w imieniu Mieszkańców Gminy
Ciepielów oraz rodzina pana Pułkownika
złożyli przed pomnikiem wieńce. Cześć
i chwała bohaterom, wieczna pamięć
i chwała poległym. Ojczyzna, Polska,
suwerenna i niepodległa, nigdy nie zapomni swoich najwierniejszych synów!

BEZPŁATNE MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW
W związku z pandemią koronawirusa,
Gmina Ciepielów zakupiła ponad 6 tysięcy ochronnych maseczek wielorazowego
użytku. Zakupu dokonano, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców przed
ewentualnymi zagrożeniami epidemiologicznymi, jednocześnie zapewniając
spełnienie wymogu noszenia maseczek
w przestrzeni publicznej. Bezpłatne maseczki zostały dostarczone ze specjalną
ulotką bezpośrednio do wszystkich domów, w ilości zgodnej z liczbą osób zamieszkujących pod danym adresem, stosownie do złożonych przez mieszkańców
deklaracji odbioru odpadów.
Dystrybucją maseczek zajęli się pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie
oraz pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
20

Nasza Gmina – nr 82/83

NAJWAŻNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO PRZEDSZKOLAKÓW
Bezpieczeństwo dzieci to dla naszej
gminy sprawa priorytetowa. Dlatego
też podjęliśmy się zadania wybudowania zatoki autobusowej przy przedszkolu
w Wielgiem.
Z przedszkola codziennie korzysta
150 dzieci z terenu całej gminy, zdecydowana większość z nich dojeżdża do przedszkola autobusami w ramach dowozów
szkolnych finansowanych w całości przez
samorząd. Do tej pory autobus zatrzymywała się bezpośrednio na drodze powiatowej, stwarzając duże zagrożenie dla ruchu. Aby rozwiązać problem, opracowano
projekt techniczny, a następnie za kwotę
70 000 zł przebudowano dotychczasowy
chodnik przed przedszkolem, tworząc estetyczną, ale przede wszystkim bezpieczną zatokę autobusową.

Teraz wszystkie dzieci w sposób bezpieczny będą mogły dotrzeć do przedszkola, a ruch na drodze będzie odbywał

się płynnie z zachowaniem wszelkich prawidłowych reguł ruchu drogowego.

DOFINANSOWANIE BUDOWY OCZYSZCZALNI
Od 2020 roku zmieniliśmy system
budowy indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków. W związku z brakiem dofinansowania unijnego na tego
typu inwestycje, a także, aby nie przeciągać w czasie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni, uruchomiliśmy
nowy program dofinansowania budowy
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, które zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy będzie realizowany w latach
2020–2025.
Zgodnie z założeniami programu, wójt
gminy co roku w dniach 14 do 30 kwietnia
przeprowadza nabór wniosków. Z programu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy
gminy, zameldowani w gminie Ciepielów

wg. ewidencji ludności, którzy nie zalegają na dzień złożenia wniosku z podatkami i opłatami lokalnym oraz opłatami za
odpady i korzystanie z wodociągu. W ramach programu można otrzymać dopłatę
w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 5 000 zł na

zakup i wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla gospodarstw
domowych do 2 osób i nie więcej niż
6 000 zł na zakup i wykonanie instalacji
przydomowej oczyszczalni ścieków dla
gospodarstw domowych składających się
z 3 i więcej osób.
Przed rozpoczęciem naboru do
każdego z domu na terenie gminy
dostarczono specjalną ulotkę informacyjną. Program w całości finansowany jest z budżetu Gminy Ciepielów. Dla wszystkich mieszkańców,
którzy wcześnie złożyli wnioski o budowę wykonaliśmy indywidualne
projekty, które dostarczyliśmy wnioskodawcą do domu.
Program spotkał się z ogromny
zainteresowaniem, a dofinasowanie
wypłaciliśmy wszystkim wnioskodawcom, którzy spełnili wymagania
określone w programie. Dofinansowaliśmy trzydziestu trzech mieszkańców gminy przeznaczając na ten
cel kwotę 167 421,07 zł. A wartość
wszystkich wybudowanych w tym
roku indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków to kwota
283 387,16 zł.
21
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MAŁA REWITALIZACJA SKWERKU W WIELGIEM

Jak to mówią nic nie jest wieczne
i wraz z upływem czasu wymaga modernizacji. W tym roku, przyszedł czas na
wykonanie małej rewitalizacji skwerku
w Wielgiem.
W centrum Wielgiego poprawione
zostały wszystkie ławeczki parkowe, dokonano zmiany lokalizacji koszy, ustawio-

no tablice promujące działania gminy,
a na skwerku Jacka Malczewskiego poprawiono alejki z kostki brukowej. Obok
przystanku zamontowano stację obsługi
rowerów „IBOMBO”, a na placu stojak dla
rowerów. We wszystkich lampach parkowych zainstalowano energooszczędne żarówki led. W miejsce drewnianych tablic

RAPORT O STANIE GMINY
Wotum zaufania i absolutorium. Najważniejszym wydarzeniem w działalności
samorządowej po uchwaleniu budżetu na
dany rok, jest przeprowadzenie procedury absolutoryjnej, czyli przyjęcia sprawozdania z pracy wójta za rok poprzedni.
Po raz drugi (po zmianie przepisów),
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt gminy zobowiązany jest do
opracowania raportu obejmującego podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację po-
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lityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy, a także aktualnego stanu gminy
na wszystkich polach działalności w roku
2019.
Podczas sesji, Rada Gminy Ciepielów
przyjęła przedstawiony raport o stanie
Gminy Ciepielów za 2019 r. i udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Ciepielów.
W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy
dokonała podsumowania wykonania budżetu za miniony rok i udzielili absolutorium wójtowi gminy.

ustawiono nowe estetyczne tablice metalowe z zupełnie nową prezentacją dokonań naszego wybitnego malarza, którego
życie na zawsze związało się z Wielgiem
i gminą Ciepielów.
Wszystkie prace sfinansowane z budżetu gminy kosztowały 40 000 złotych.
Dodatkowo w przyszłym roku planujemy
rozszerzyć skwerek o uporządkowaną
w tym roku działkę przylegającą bezpośrednio do skwerku.
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NOWOCZESNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE
Oprócz pracowni do nauki języka
angielskiego we wszystkich budynkach
szkolnych na terenie gminy zmodernizowaliśmy pracownie komputerowe.
W dwóch szkołach w Ciepielowie i w szkole podstawowej w Bąkowej powstały
nowe pracownie informatyczne.
Meble, nowe laptopy, to wizytówka
ergonomicznych, nowocześnie przygotowanych dla wszystkich uczniów pracowni
komputerowych. Koszt nowych pracowni
zakupionych dla szkół w Ciepielowie to
kwota 54 000 zł.
W skład każdej pracowni wchodzą
między innymi: ergonomiczne meble
w kształcie piły – uczeń nie siedzi bokiem

do tablicy interaktywnej oraz nauczyciela, jego pozycja jest komfortowa, nie
cierpi kręgosłup, szyja (25 stanowisk),
ergonomiczne dobre krzesła zapewniające prawidłowa postawę ucznia (25 sztuk,
każda klasopracownia w innym kolorze),
ergonomiczne stanowisko nauczyciela na biurku nauczycielskim nie występuje
stojący monitor, monitor jest zainstalowany w sposób nie zasłaniający uczniom
widoku na tablice interaktywną, zestaw
dwóch głośników do zabudowy w biurku nauczyciela, ergonomiczne obrotowe
krzesło dla nauczyciela, szafę dużą nauczycielską, komputer nauczyciela zarządzający pracownią, Dotykowy monitor

Nowoczesna pracownia komputerowa dla klas IV-VIII

Nowoczesna pracownia komputerowa dla najmłodszych
dzieci

interaktywny LED 65” o rozdzielczości 4K
z Androidem. Całość pracowni dopełnia
personalizowana fototapeta tematyczna
zamontowana na centralnej ścianie każdej pracowni.
Wszystkie pracownie zostały wyposażone w komputery jakie gmina Ciepielów
zakupiła w związku z dotacjami rządowego programu z Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej ma który uzyskaliśmy łącznie 135 000 zł dofinansowania
oraz dzięki dotacji z funduszy wojewódzkich w kwocie ponad 50 000 zł.

Interaktywny monitor LED 65, wyposażenie każdej
klasopracowni

NOWE WYPOSAŻENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
Nowe budynki ochron zdrowia
w naszej gminie, to nie wszystko. Staramy się podnosić standardy w zakresie
udzielanych porad zdrowotnych.
W tym celu za kwotę 150 000 zł,
zakupiliśmy nowoczesny sprzęt na potrzeby ośrodka zdrowia w Ciepielowie
i nowo zmodernizowanej fizjoterapii
w Pcinie. Na potrzeby ośrodka zdrowia w Ciepielowie zakupiliśmy zestaw
Holter EKg i Holter ciśnieniowy wraz ze
wszelkim niezbędnym osprzętem.
Do nowo zmodernizowanego budynku fizjoterapii w Pcinie zakupiliśmy
urządzenia, aby zapewnić wykorzystanie dodatkowo uruchomionego pierwszego piętra budynku. Dzięki temu,
usługi naszej fizjoterapii zostaną rozszerzone między innymi o aparat do
masażu uciskowego, urządzenia do
krioterapii, wirówki do kkg aquanesis,
masaż prestige, stół rehabilitacyjny, rower rehabilitacyjny, bieżnię rehabilitacyjną.

Nasza gminna fizjoterapia to najlepiej wyposażona placówka fizjotera-

peutyczna w regionie, oferująca największą ilość zabiegów.

23
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MAGICZNY DZIEŃ DZIECKA

Gdzie mógł się odbyć jedyny w Polsce
Gminny Dzień Dziecka? Pytanie trudne,
odpowiedź prosta: tylko w gminie CIEPIELÓW!!! Nie online, nie przez przekaz radiowy lub telewizyjny, tylko bezpośrednio
u każdego dziecka.
Z uwagi na pandemię wszyscy odwołali dziecięce święto. A przecież Dzień
Dziecka jest tylko jeden raz w roku. Więc,
u nas Dzień Dziecka wprowadziliśmy po

prostu w życie, bo DZIECI W NASZEJ GMINIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE.
W dniu 1 czerwca, od samego rana,
do domów 559 przedszkolaków i dzieci wszystkich klas szkół podstawowych
doręczyliśmy specjalnie przygotowane
prezenty. W przygotowanych upominkach było coś słodkiego, coś zdrowego,
życzenia, niespodzianki i sprzęt sportowo-rekreacyjny do zabawy na świeżym

powietrzu. Nawet słoneczną pogodę zamówiliśmy.
Tak więc, po czasie izolacji z powodu
pandemii koronawirusa, w dniu 1 czerwca
2020 roku na twarzach naszych najmłodszych zagościł uśmiech od ucha do ucha,
a dzień bez lekcji wszyscy będą mogli spędzić na świeżym powietrzu.
Wszystkiego naj, naj, najlepszego!

OBWODNICA CIEPIELOWA TELEKONFERENCYJNIE
Pandemia koronawirusa wprowadziła szereg zmian, nie tylko w zdalnej pracy, zrządzaniu gminą, ale także w zakresie spotkań i konsultacji zewnętrznych.
Wcześniej wszystkie sprawy załatwiane
były bezpośrednio, teraz za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych.
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Właśnie w taki sposób, wójt gminy Artur Szewczyk wziął udział w telekonferencyjnym posiedzeniu Zespołu
Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych
zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie podsumowującemu kon-

cepcję projekt alternatywnego (obwodnicy) przejścia przez Ciepielów drogi
krajowej. Z uwagi na stan epidemii oraz
konieczność zapewnienia maksymalnych środków ostrożności posiedzenie
odbyło się poprzez aplikację Microsoft
Teams.
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Wykonawca projektu już po uzyskaniu stosownych decyzji środowiskowych
przedstawił szczegółowo przyjęte rozwiązania budowy obwodnicy. W czasie
prezentacji wszyscy podkreślali zalety budowy obwodnicy, między innymi: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
odciążenie centrum Ciepielowa, podniesienie komfortu życia mieszkańców,
wyraźne zmniejszenie hałasu, możliwość
rozwoju terenów przy obwodnicy.
Warto wiedzieć, że według dzisiejszego stanu, natężenie ruchu w Cie-

pielowie to 6 tysięcy samochodów na
dobę, a w przeciągu najbliższych lat
ruch samochodowy podwoi się i będzie
stanowił 12 tysięcy samochodów na
dobę. Obwodnica Ciepielowa przejmie
na siebie 9 tysięcy samochodów, w tym
wszystkie samochody ciężarowe (tranzytowe). Łatwo obliczyć, że po wybudowaniu obwodnicy, ruch w centrum Ciepielowa zmniejszy się o 75%. Inwestycja za
ponad 60 milionów zł ma zwrócić się wg
wskaźników infrastrukturalnych już po
pięciu latach.

Wójt naszej gminy w swojej wypowiedzi podczas telekonferencji podtrzymał stanowisko, że dla Gminy Ciepielów
jedynym możliwym rozwiązaniem jest
budowa obwodnicy, dziękując, że podjęto decyzję o jej budowie, wyraził jednocześnie zgodę na przejęcie odcinka
drogi przez Ciepielów oraz partycypowania w kosztach późniejszego utrzymania
obwodnicy, między innymi w zakresie jej
oświetlenia i dojazdowych dróg serwisowych do rolniczych pól.

ZAKUP STACJI IBOMBO
W ramach naszego członkostwa
w Związku Gmin nad Iłżanką od dwóch
lat kontynuujemy wyposażenie gminnych placów i kompleksów sportowych
w stacje do naprawy rowerów. W tym
roku dodatkowo z własnego budżetu, za
25 tysięcy złotych sfinansowaliśmy zakup
kolejnych stacji, tak aby wszystkie miej-

sca, w których obecnie realizowane są inwestycje sportowo-rekreacyjne posiadały
w swojej infrastrukturze takie wyposażenie. Dzięki sfinansowaniu zakupu nowych
stacji, w czternastu miejscach na terenie
gminy (Ciepielów; kompleks sportowo-rekreacyjny, parking przed Urzędem Gminy,
mini kompleksy; Bąkowa, Anusin, Dąbro-

wa, Antoniów, Bielany, Łaziska, place zabaw; Stary Ciepielów, Wólka Dąbrowska,
Wielgie, plac przed budynkiem świetlicy
w Ciepielowie Kolonii, parking przy fizjoterapii w Pcinie, skwerek w centrum Wielgiego) można bez przeszkód naprawić
rower, co z pewnością docenią codzienni
użytkownicy jednośladów.

MODERNIZACJA MOSTU W GARDZIENICACH
Od ostatniego remontu mostu w Gardzienicach minęło już dziesięć lat. Ze
względu na brak możliwości pozyskania
dofinansowania na budowę nowego
mostu, a także w związku ze znacznym
zużyciem dotychczasowej konstrukcji,
za kwotę 50 000 zł przeprowadziliśmy
kompleksową modernizację mostu. Wymieniono całe poszycie mostu wraz z barierami, dodatkowo poszerzając całą konstrukcję.

PODATKI 2021 BEZ ZMIAN
Co roku budujemy, budujemy, ulepszamy otaczający nas świat, z roku na rok
wydatkując większe środki na gminne inwestycje.
Jako jeden z nielicznych samorządów
w Polsce realizujemy własne programy
dofinasowań inwestycji ekologicznych,
takie jak wymiana piec, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, a już
od nowego roku będziemy realizować

program
dofinansowania kolektorów słonecznych. Te wszystkie
działania
realizujemy
bez jakiegokolwiek podnoszenia podatków. Tak
też będzie w nowym
2021 roku.
Na wniosek wójta, Rada Gminy nie
zmieniła stawek podatków na przyszły

rok i pozostaną one na tym samym niezmiennym od 2012 roku poziomie.
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PLAC ZABAW I ALTANA W ANUSINIE

Budowa miejsca spotkań i plac zabaw
w Anusinie to inwestycja zrealizowana za
kwotę 55 000 zł, która wpisuje się w realizowane przez naszą gminę działania:
wybudowania mini kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenie całej gminy, tak aby wszystkim mieszkańcom, bez
względu na wiek, czyli od 1 roku życia
do 100 i więcej lat, umożliwić integrację
międzypokoleniową i zapewnić zdrowe
spędzanie wolnego czasu na świeżym
powietrzu. Każdy znajdzie coś dla siebie,
znika też wymówka, że poćwiczyłbym, ale
trzeba jechać na przykład na kompleks
do Ciepielowa. Po zrealizowanych w tym
roku działaniach, inwestycja w Anusinie
jest kompleksowym przykładem rozwiązania budowy mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
W skład kompleksu w Anusinie wchodzi między innymi: ogrodzone boisko ze
sztucznej nawierzchni do koszykówki i piłki
nożnej, ogrodzony plac zabaw dla najmłod-

szych dzieci, siłownia plenerowa, zagospodarowanie terenu wraz z droga dojazdową
i placem z kostki brukowej, stojak dla rowerów, stacja naprawy rowerów IBOMBO,
altana drewniana z grillem, tablica informacyjna, ławki parkowe i kosze oraz oświetlenie ledowe. W tym roku kompleks wzbo-

gacił się o plac zabaw wraz z ogrodzeniem,
stojak dla rowerów, stację do naprawy rowerów i altanę wraz z grillem.
Całość w pełni ukończonego mini
kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz
z zakupem działki w Anusinie kosztowała
230 000 zł.

ODWIERTY NOWYCH STUDNI
W podejmowanych działaniach staramy się planować inwestycje na następne lata, tak aby zabezpieczyć gminę i jej
mieszkańców przed tym, co może niekorzystnie wpłynąć na nasze życie w przyszłości. Po zwodociągowaniu całej gminy,
a także zabezpieczeniu w dostęp do wody
za pośrednictwem trzech studni głębinowych obsługiwanych przez dwie Stacje
Uzdatniania Wody w Ciepielowie i Kunegundowie, przyszedł czas na krok do
przodu i podjęcie działań, które zwiększą
nasze zasoby wody pitnej.
W tym celu rozpoczęliśmy prace
związane z dokumentacją techniczną
wraz z odwiertami nowych studni głębinowych, które będą podstawą budowy
nowych Stacji Uzdatniania Wody w Świesielicach i Starym Ciepielowie. Po analizie

zużycia wody oraz biorąc
pod uwagę działki jakimi dysponujemy jako
gmina, przyszłe stacje
uzdatnia wody powstaną w Starym Ciepielowie
i Świesielicach, przyczyniając się do odciążenia
Stacji Uzdatniania Wody
w Ciepielowie.
Za kwotę 176 000 zł
opracowano
projekty robót geologicznych
wraz z wykonaniem odwiertów studni i dokumentacją powykonawczą na potrzeby projektu przyszłych
stacji. Wynik prac napawa optymizmem,
ponieważ badania geologiczne potwierdziły bardzo bogate złoża wody, a najważ-

niejsze, że woda posiada bardzo dobre
właściwości, co wpłynie na niskie koszty
budowy stacji, których wybudowanie
w Świesielicach i Starym Ciepielowie planujemy do końca bieżącej kadencji.

58 TYSIĘCY ZŁ DLA SZKOŁY W BĄKOWEJ
Dla Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bąkowej, udało się pozyskać zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
z 0,4% rezerwy w 2020 roku
Na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji,
Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, pozytywnie został zaopiniowany wniosek złożony przez Gminę Ciepielów. Pozyskaliśmy
58 000 zł na zakup wyposażenia i pomocy
dydaktycznych niezbędnych do realizacji
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podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
Ministerstwa Edukacji Narodowej w szkole w Bąkowej zostaną wyposażone nowe
pracownie: geograficzna, biologiczna,
chemiczna i fizyczna. Zakupione zostały
m.in. mapy ścienne, lornetki, mikroskopy,
szkielet człowieka, tułów człowieka, maszyna do mieszania barw, zestaw do ćwiczeń z elektrostatyki, zestaw odczynników
i chemikaliów do nauki chemii, sprzęt
komputerowy i monitory multimedialne.
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NOWE BOISKO I PLAC ZABAW W BĄKOWEJ
Boiska ze sztuczną nawierzchnią i place zabaw stają się wizytówką naszej gminy, ale ich budowa ma przede wszystkim
na celu stworzenie miejsc umożliwiających zdrowe spędzanie wolnego czasu na
świeżym powietrzu. W 2020 roku wybudowaliśmy dwa nowe boiska ze sztucznej
nawierzchni.
Pierwsze z nich powstało w Bąkowej.
W ramach większego zagospodarowania
terenu, wybudowaliśmy wielofunkcyjne
boisko ze sztuczną trawą. Boisko do koszyków i piłki nożnej zabezpieczono ogro-

dzeniem wraz piłkochwytami oraz opaską
z kostki brukowej. Dodatkowo uzupełniliśmy ofertę istniejącej już Otwartej Strefy
Aktywności o plac zabaw dla najmłodszych, ogrodzenie placu rekreacyjnego
oraz stację do naprawy rowerów i tablicę
informacyjną. Całość tegorocznych nakładów inwestycyjnych w Bąkowej to kwota
135 000 złotych. Tym samym mini kompleks sportowo-rekreacyjny w Bąkowej
jest już w pełni ukończony. Jest boisko,
plac zabaw, siłownia, otwarta strefa aktywności, stojak i stacja obsługi rowerów.

Teraz kolej na nową inwestycję. Już
w przyszłym roku przystępujemy do budowy nowej remizy strażackiej wraz z częścią świetlicową, na wykonanie której samorząd naszej gminy uzyskał w tym roku
pozwolenie na budowę. Projektowany
koszt tej inwestycji to ponad 1,5 milion
złotych. Po wybudowaniu cały plac pozyskany przez wójta gminy, będzie stanowił
kompleks sportowo-rekreacyjny, jednocześnie dając możliwość integracji międzypokoleniowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy.

SZKOŁA DO HYMNU
Data 11 listopada 2020 r. z pewnością
na długo pozostanie w naszej pamięci,
a dlaczego? Bo jest inaczej niż zawsze. Pomimo trudów i „inności” uczniowie PSP
w Ciepielowie po raz kolejny udowodnili,
że wszystko jest możliwe, gdy wykaże się
choć odrobinę chęci i współpracy. Nawet
podczas nauczania zdalnego potrafimy
stanąć na wysokości zadania.
W kolejną 102. rocznicę odzyskania
niepodległości udowadniamy, że jesteśmy
jedną, biało-czerwoną rodziną. Pięknie
udekorowane wnętrze
szkoły, specjalnie przygotowane gazetki ścienne prezentujące prace
uczniów, przyozdobione
symbolami orła i flagi
okna, tematyczne lekcje
i pogadanki nadały odpowiedni, uroczysty nastój,
dzięki któremu radowało się każde serce – serce prawdziwego Polaka.
Szczególnym i doniosłym

momentem tego dnia było wspólne
odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
Uczniowie klas I–III, w ostatni dzień pobytu w szkole przed wprowadzeniem
dla nich nauczania zdalnego, ubrani na
galowo oddali należyty hołd Wszystkim,
którzy walczyli w obronie naszego kraju
poprzez odśpiewanie hymnu narodowego o symbolicznej godz. 11.11 w ramach
Akcji MEN „Szkoła do hymnu”.
Podobnie uczyniły klasy 4–8, jednak
uczniowie mogli połączyć się za pomocą

komunikatorów. To jednak nie stanowiło
większego problemu i podobnie, jak ich
młodsi koledzy, ubrani w strój galowy
z przypiętym kotylionem na sercu uczcili
pamięć naszych bohaterów.
Zgodnie z zamierzeniem wprowadzenia czegoś nowego, oryginalnego uczniowie klas V wyrazili troskę i umiłowanie
dla Polski, redagując życzenia dla naszej
Ojczyzny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI

W tym roku realizowaliśmy największą inwestycję w historii naszej
gminy. Dzięki projektowi Odnawialnych Źródeł Energii, na terenie gminy
Ciepielów zostało zainstalowanych
ponad 250 urządzeń (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych
i pomp ciepła) za łączną kwotę ponad
7,2 miliona złotych, z czego unijna dotacja stanowi ponad 4,6 miliona złotych.
Największa inwestycja w historii
Gminy Ciepielów, realizowana jest
pod nazwą „Budowa instalacji OZE
na bazie fotowoltaiki, kolektorów
słonecznych i pomp ciepła na terenie
gmin Ciepielów, Rzeczniów i Solec nad
Wisłą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014–2020. Łączna wartość inwestycji to kwota 10,8 miliona złotych
(w tym: 8,64 miliona złotych unijnego
dofinansowania). W ramach inwestycji odnawialnych źródeł energii przy
80% dofinansowaniu, na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Ciepielów zainstalowano 127 instalacji
fotowoltaicznych, 113 zestawów kolektorów słonecznych oraz 11 pomp
ciepła.
Nasza gmina jak jedyna wśród
trzech gmin realizujących projekt
unijny dodatkowo zainstalowała instalacje fotowoltaiczne na szesnastu
budynkach użyteczności publicznej,
między innymi w szkołach, przedszkolu, remizach OSP, bibliotekach, oczyszczalni ścieków, stacjach uzdatniani
wody, Urzędzie Gminy. Dzięki decyzji
wójta naszej gminy i zainstalowaniu
paneli fotowoltaicznych o łącznej
mocy 214 kW zaoszczędzimy na gmin-
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nych rachunkach ponad 300 tysięcy
złotych rocznie. Dodatkowo w budynku biblioteki w Ciepielowie zainstalowano pompę ciepła, co pozwoliło
zlikwidować uciążliwą dla środowiska
kotłownię węglową. Wszystkie zainstalowane urządzenia Odnawialnych
Źródeł Energii objęte są pięcioletnią
gwarancją i pełnym ubezpieczeniem.
Realizacja projektu OZE na niespotykaną w innych gminach skalę, już zapewniła naszej gminie miano lidera regionu w zakresie Odnawialnych Źródeł
Energii. Realizacja programu to przede
wszystkim czyste środowisko, lepsze
i zdrowsze powietrze wokół nas.

A nasz samorząd uruchamia kolejne gminne programy związane
z ochroną powietrza, już od przyszłego roku oprócz realizowanych
programów środowiskowych związanych z dofinasowaniem wymiany
pieców c.o. na ekologiczne i budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków,
wprowadza nowy program dofinansowania budowy kolektorów słonecznych.
Każdy będzie mógł skorzystać
z dofinansowania, a nam wszystkim
będzie się po prostu żyło lepiej. Lepiej, zdrowiej i oszczędniej.

SAMOCHÓD DLA OSP ŁAZISKA
Chyba największą niespodzianką
w tym roku było pozyskanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach samochodu pożarniczego. Nowy samochód,
nowa strażnica, instalacja fotowoltaiczna,
i to wszystko w ciągu jednego roku. No,
ale strażacy przecież za swoje ratowniczo-gaśnicze działania zasługują na stworzenie jak najlepszych warunków do działania. Strażnica, to drugi dom dla każdego
strażaka, a samochód to najważniejsze
narzędzie w walce z żywiołami.
Dzięki współpracy wójta gminy z Komendantem Wojewódzkim Państwowej
Straży Pożarnej udało się pozyskać dla
OSP w Łaziskach średni uterenowiony samochód ratowniczo – gaśniczego Renault
Midlum 300.14 DXi7, z napędem 4×4.

Samochód ten posiada zbiornik wody
o pojemności 2500 litrów oraz autopompę o wydajności 1600 l/min, silnik wysokoprężny Dxi 7 o pojemności 7146 cm3
i mocy 300 koni mechanicznych. Obsadę
samochodu przewidziano na 6 osób. Wartość samochodu to prawie 500 000 zł.
Dotrzymujemy danego przed wyborami słowa. Obiecaliśmy podniesienie
mobilności jednostki OSP w Łaziskach i
dzisiaj obietnica stała się faktem dokonanym. Wszystko to jest możliwe, dzięki
wzorowej wręcz współpracy z nową radną z Łazisk panią Renatą Szczodrą. Pozyskany samochód to drugi takiej klasy (po
nowym samochodzie zakupionym dla
OSP Ciepielów) samochód ratowniczo-gaśniczy w naszej gminie.
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Serdeczne podziękowania dla strażaków z OSP Łaziska, w tym w szczególności
dla Prezesa Janusza Kominka, poprzedniego kierowcę Sylwestra Kosiora oraz
Naczelnika i jednocześnie nowego kierowcę Pawła Wójcika, który dodatkowo
„dopieścił nowe cudeńko strażackie, tak,
że z samochodem pożarniczym nawet
fotograficzne sesje ślubne można realizować”.
Bardzo dziękujemy panom komendantom z Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Wołominie. Serdeczne podziękowania składamy dla pana bryg. mgr
Jarosława Nowosielskiego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

PLAC ZABAW W WÓLCE DĄBROWSKIEJ
Aby zrealizować obietnice złożone
w kampanii wyborczej dotyczące wybudowania placów zabaw i mini kompleksów sportowo rekreacyjnych w większość
przypadków musimy pozyskiwać grunty
na ten cel. W pierwszej kolejności decydujemy się na realizację inwestycji na
gruntach gminnych, jeżeli jednak gmina

nie posiada gruntu, przeprowadzamy
procedurę związaną z użyczeniem, a następnie z zakupem działki na rzecz gminy.
Tak było w przypadku utworzenia placu
zabaw w Wólce Dąbrowskiej.
W tym roku po uprzednim użyczeniu
gruntu i wybudowaniu siłowni plenerowej, zakupiliśmy działkę na potrzeby mini

kompleksu zabaw za kwotę 12 000 zł.
Po zakupie działki rozszerzyliśmy ofertę
przygotowaną dla mieszkańców wsi o dobudowę placu zabaw wraz z zamontowaniem ogrodzenia, stacji naprawy rowerów
IBOMBO, stojaka rowerowego i tablicy
informacyjnej. Łączny koszt inwestycji to
kwota 45 000 zł.
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STOP PRZEMOCY

W październiku w szkołach podstawowych naszej gminy odbył się konkurs
plastyczny pt. „STOP PRZEMOCY, NIE BIJ –
NIE KRZYWDŹ”. Konkurs został objęty patronatem Wójta Gminy Ciepielów. Celem
konkursu było eliminowanie zachowań
agresywnych wśród dzieci i młodzieży,
kształtowanie empatii i szacunku wobec
drugiego człowieka, podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na
temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania
przemocy, pogłębianie wiedzy dotyczącej
zjawiska przemocy i rozwijanie umiejętności artystycznych.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy byli oceniani
wg kategorii wiekowej: klasy I–III oraz IV–
–VIII. Komisja konkursowa miała niemałą
zagwozdkę aby wybrać zwycięzców. Przy
ocenianiu prac brane były pod uwagę estetyka wykonania pracy, samodzielność
i pomysłowość.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody, których fundatorem był Wójt Gminy Ciepielów. Wszyscy uczestnicy konkursu którzy wykonali
prace otrzymali jako nagrody piłki do gry
w piłkę nożną, siatkówkę, ringo i skakanki.

Laureaci konkursu dodatkowo zostali wyróżnieni zestawami szachów i karimatami
do ćwiczeń.

BIEG TROPEM WILCZYM
Już po raz drugi pobiegliśmy Tropem
Wilczym – Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
300 biegaczy oraz chodziarzy Nordic Walking uczciło w sportowym stylu pamięć
Wyklętych. W tym roku, przede wszystkim pamięć po rotmistrzu Witoldzie Pileckim, którego wizerunek był na każdej
z 300 koszulek startowych. Piękna, chwilami słoneczna pogoda sprzyjała biegaczom zebranym na kompleksie sportowo
rekreacyjnym w Ciepielowie. Po przywitaniu, wójt gminy odczytał przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w związku z obchodami dnia Wyklętych i rozgrywanym
biegiem, następnie młodzież szkoły podstawowej
w Ciepielowie przedstawiła
akademię ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, wspólnie
odśpiewano hymn Polski
(specjalnie na tę okoliczność na kompleksie sportowym zamontowano nowy
12 metrowy maszt z biało
czerwoną flagą) i rozpoczęto biegową rywalizację.
Z uśmiechem na twarzy 300 osób przebiegło
1963 metrowy dystans, na
zakończenie którego radni
Rady Gminy w Ciepielowie
uhonorowali każdego okolicznościowym medalem.
Najlepszym
biegaczom
i chodziarzom wręczono
statuetki i nagrody książkowe. Rozstrzygnięto konkurs
plastyczny pt. „Portrety
Żołnierzy Wyklętych” oraz
przeprowadzono cieszącą
się ogromnym zainteresowaniem loterię fantową.
Ponad 100 nagród w posta30

ci książek i sprzętu sportowego trafiło do
uczestników naszego patriotycznego biegu. Fundatorem nagród o łącznej wartości ponad 3 000 zł była Hurtownia Książek
Marko z Radomia i sklep sportowy Leda
Sport z Radomia. Łatwo policzyć, że co
trzeci biorący udział w biegu, oprócz medalu i bogatego pakietu startowego powrócił do domu z dodatkowym bonusem
w postaci wylosowanej nagrody. W trakcie imprezy wydano ponad 800 porcji
żołnierskiej grochówki i gorącej herbaty.
Nikt, zarówno spośród biegaczy, jaki i kibiców nie wrócił do domu głodny. Pięk-

na pogoda, uśmiechy na twarzy, radość,
wręcz euforia z przebiegniętego, w wielu
przypadkach po raz pierwszy w życiu dystansu prawie 2 kilometrów, przepiękny
medal, a przede wszystkim oddanie hołdu
Żołnierzom Wyklętym, to najpiękniejszy
uczczenie przez mieszkańców Gminy Ciepielów dnia 1 marca, który od 10 lat jest
Świętem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Już dzisiaj zapraszamy na III edycję naszego biegu w roku 2021. O terminie i zasadach biegu w okresie pandemii koronawirusa poinformujemy za pośrednictwem
mediów społecznościowych.
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SIŁOWNIA I SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKÓŁ
Przed rozpoczęciem roku szkolnego
na placu szkoły podstawowej w Ciepielowie udało się zamontować siłownie parkową, która z pewnością uzupełni ofertę
szkoły w zakresie wychowania fizycznego.
Do wszystkich szkół podstawowych
(wg zapotrzebowania złożonego przez
dyrektorów) trafił także sprzęt sportowy

o wartości 20 000 zł sfinansowany przez
samorząd gminy.
Ze środków wstępnie przeznaczonych
na dofinansowanie sportu pozaszkolnego,
w związku ze zgłoszeniem zapotrzebowania przez nauczycieli wychowania fizycznego potrzeby uzupełnienia wyposażenia
sportowego placówek oświatowych, wójt

gminy przychylił się do złożonego wniosku i po przesunięciu środków w budżecie
gminy, do szkoły podstawowej w Bąkowej zakupiono sprzęt sportowy w kwocie
5 000 zł, zaś szkoła podstawowa w Ciepielowie otrzymała sprzęt sportowy o wartości 15 000 zł.

LEDOWE OŚWIETLENIE ULICZNE
Czas nie stoi w miejscu, tylko tak jak
nowe technologie ciągle idzie do przodu.
Tak właśnie jest z oświetleniem ulicznym.
Kiedyś luksusem były energochłonne
lampy rtęciowe (o mocy 500 W), później
wprowadzone przez naszą gminę w ilości 1500 punktów oświetlenia ulicznego
energooszczędne lampy sodowe (70 W),
dzisiaj lampy ledowe o mocy 30W. Do
końca kadencji planujemy kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego,
zmieniając lampy na ledowe.
Po naszych doświadczeniach z lampami solarnymi, wiemy, że nie jest to
system, który sprawdza się w naszych warunkach pogodowych, stawiamy i będziemy stawiać na modernizację oświetlenia
przy wykorzystaniu opraw ledowych.
Aby jednak rozwiać wszelkie wątpliwości, przede wszystkim co do prawdziwego
zużycia energii i emisji światła lamp ledowych, postanowiliśmy w okresie prób-

nym wymienić oprawy na ledowe w kilku
punktach zapalania oświetlenia ulicznego w gminie. Sprawdzimy jak przy takiej
samej ilości punktów zapalania i czasie
świecenia lamp będą kształtować się nasze rachunki za energię. Dopiero po analizie wszystkich kosztów, podjęta zostanie
decyzja o przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji.
Na wymianę lamp na ledowe wydatkowaliśmy 50 000 zł. Wstępna ocena – to

PLAC ZABAW W STARYM CIEPIELOWIE
Kolejny plac zabaw wybudowaliśmy
w Starym Ciepielowie. Na działce, będącej własnością gminy, planowane jest wykonanie dużego zagospodarowania terenu, którego centralnym punktem będzie
Stacja Uzdatniania Wody i mini kompleks
sportowo – rekreacyjny. W części działki

zamontowaliśmy wcześniej siłownię parkową, a w tym roku za kwotę 55 000 zł.
wybudowaliśmy ogrodzony plac zabaw
dla dzieci, zamontowaliśmy stację do naprawy rowerów IBOMBO, stojak dla rowerów i tablicę informacyjną.

bardzo dobra i przejrzysta barwa światła, dużo lepiej sprawdzająca się w okresie mgieł i to wszystko przy ponad 50%
oszczędności energii. Dodatkowo nowe
żarówki ledowe zamontowaliśmy we
wszystkich lampach parkowych usytuowanych w Ciepielowie i Wielgiem.

DOTACJA NA
ZAKUP NOWOŚCI
KSIĄŻKOWYCH

Dzięki wsparciu finansowemu z rządowego programu wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”, do biblioteki szkolnej w Ciepielowie trafiły nowości
biblioteczne za kwotę ponad 5 000 zł.

31

Nasza Gmina – nr 82/83

PLAC ZABAW W ŁAZISKACH

Tylko w tym roku na place zabaw wydatkowaliśmy kwotę ponad 400 000 zł.
Ze względu na rodzaj zagospodarowania,
place które budujemy można podzielić na
dwa rodzaje. Place zabaw będące częścią
składową mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz boiskiem sportowym ze
sztuczną nawierzchnią i place zabaw tylko
z funkcją rekreacyjną. Rodzaj zagospodarowania uzależniony jest od wielkości miej-

scowości i posiadanej przez gminę nieruchomości, na której usytuowany jest plac
zabaw. Bez względu na rodzaj budowanego przez naszą gminę placu, postawiliśmy
przed sobą, przede wszystkim stworzenie
miejsc bezpiecznych, a więc ogrodzonych,
oświetlonych, a także spełniających wszelkie niezbędne certyfikaty w zakresie instalowanych urządzeń. Wybudowany, w tym
roku plac zabaw w Łaziskach jest częścią

składową mini kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym. Do
wykonanego wcześniej zagospodarowania w postaci boiska sportowego, siłowni
parkowej, wiaty wraz grillem, w tym roku
kończąc zagospodarowanie mini kompleksu wybudowaliśmy ogrodzony plac zabaw
oraz zamontowaliśmy stację do obsługi
rowerów IBOMBO i tablicę informacyjną.
Koszt całej inwestycji to 45 000 zł.

TERMOMODERNIZACJA OSP BIELANY
W tym roku w Bielanach zrealizowaliśmy trzy inwestycje o łącznej kwocie
160 000 zł. Pierwszą z inwestycji była
termomodernizacja budynku remizy OSP
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Inwestycja za 100 000 zł, obejmowała między innymi kompleksową wymianę dachu, co jednocześnie pozwoliło na
wybudowanie instalacji fotowoltaicznej.
W miejsce eternitu, położono estetyczną czerwoną blachodachówkę, zmieniono system orynnowania. Budynek został
ocieplony, dookoła budynku ułożono opaskę z kostki brukowej, elewacja otrzymała
nowy wygląd, według wzoru zastosowanego we wszystkich naszych remizach
OSP. Na centralnej ścianie budynku za-
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instalowano napis wraz z herbem gminy
i znakiem związku. Cały teren remizy wraz
z wybudowanym wcześniej mini kompleksem sportowo-rekreacyjnym składającym
się z boiska sportowego ze sztuczną trawiastą nawierzchnią i siłowni parkowej,
został dodatkowo ogrodzony.
Wykorzystując możliwości terenu,
wybudowano boisko do siatkówki plażowej (wraz z profesjonalnym osprzętem),
a także chodniki z kostki brukowej. Wykonując termomodernizację budynku, przebudowano także instalację elektryczną w
część dotyczącej licznika. Już na wiosnę,
strażacy wraz z radnym Konradem Wnukowskim w tzw. czynie społecznym wykonają prace porządkujące teren, poprzez

nawiezienie ziemi i obsianie trawników
oraz nasadzenie drzew i krzewów, które
zostaną zakupione ze środków budżetu
gminy.
Drugim zadanie wykonanym w tym
roku jest budowa placu zabaw wraz ze
stacją naprawy rowerów IBOMBO oraz
tablicą informacyjną. Realizacja tego zadania kosztowała 40 000 zł. Dzięki temu,
cały kompleks sportowo-rekreacyjny jest
już w całości gotowy do użytkowania. Za
prace porządkowe odpowiedzialny jest
kierowca OSP zatrudniany przez Urząd
Gminy.Trzecim zadaniem była budowa instalacji fotowoltaicznej 3,1 kW – 20 000 zł.
Instalację wykonano w ramach programu
unijnego Odnawialnych Źródeł Energii.

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
Stosując się do wymogów epidemiologicznych, w obecności tylko pani dyrektor,
wychowawczyni, wójta gminy i przedstawiciela rodziców odbyły się ślubowania
pierwszoklasistów. Łącznie w obu naszych podstawówkach ślubowanie złożyło
47 dzieci, 18 w szkole podstawowej w Bą-
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kowej i 29 w Ciepielowie. „Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię mojej
klasy i szkoły, będę się uczył w szkole jak
kochać ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę, będę się starał być dobrym kolegą, a swym zachowaniem i nauką, będę
sprawiał radość rodzicom i nauczycielom”takimi słowami wszyscy uczniowie klasy
pierwszej złożyli ślubowanie. Uroczystego
aktu pasowania symbolicznym ołówkiem
dokonała Pani Dyrektor. Dobre rady oraz
specjalne niespodzianki pierwszoklasiści
otrzymali od samorządu szkolnego oraz
Rady Rodziców. A na pamiątkę tego szczególnego dnia, który jest jednym z najważniejszych dni w życiu każdego ucznia,
wójt gminy jak co roku, wręczył każdemu
pierwszoklasiście pluszowego misia.

HOLTER DLA SPZOZ W CIEPIELOWIE
Na potrzeby opieki zdrowotnej celem
zwiększenia oferty usług diagnostycznych
realizowanych przez nasz gminny ośrodek pomocy społecznej, zakupiliśmy dwa
kompletne zestawy do badania holterowskiego.
Holter EKG i Holter ciśnieniowy, to
urządzenia rejestrujące pracę serca
w sposób ciągły przez minimum 24 godziny. Jest ono niewielkich rozmiarów, gdyż
pacjent musi mieć je przy sobie przez dość
długi czas i nie może ono krępować jego
ruchów oraz uniemożliwiać prowadzenia
normalnej aktywności życiowej takiej jak
sport i sen. Przed rozpoczęciem badania,

konieczne jest odpowiednie przygotowanie skóry, pacjent musi mieć naklejane
na klatce piersiowej elektrody, w ściśle
określonych miejscach. Po zdjęciu holtera dane zapisane w pamięci urządzenia,
sczytuje się do programu komputerowego, w celu dokonania analizy. Badania
metodą Holtera jest jedną z najskuteczniejszych metod diagnozowania chorób
serca w sposób nieinwazyjny.
Najczęstsze wskazania do badania holterowskiego to: omdlenia, napady duszności, kołatania serca, podejrzenie zaburzeń rytmu serca. Holtery są już w użyciu,
a przeprowadzane badania zlecane przez

lekarza rodzinnego z pewnością przyczynią się do szybszego zdiagnozowania
chorób serca i przyśpieszą decyzję skierowania pacjenta do specjalisty kardiologa.
Urządzenie jest dostępne dla wszystkich
osób będących pacjentami SPZOZ w Ciepielowie.

KALENDARZ I INFORMATOR 2021
W związku z drukiem biuletynu
w przeddzień nowego 2021 roku, do bieżącego wydania biuletynu postanowiliśmy dołączyć kalendarz gminny na nowy
rok. Aby uatrakcyjnić kalendarz, a przede
wszystkim zwiększyć jego funkcjonalność,
z tyłu kalendarza umieściliśmy zaktualizowany informator gminny ze wszystkimi
najważniejszymi danymi teleadresowymi.
Informator posiada pełną aktualizację
spraw i numerów telefonów świadczonych przez Gminę Ciepielów.
W związku z obowiązującymi obostrzeniami w zakresie działania Urzędu
Gminy i podległych mu jednostek organizacyjnych, związanymi z sytuacją
epidemiologiczną, numery telefonów
z pewnością ułatwią Państwu załatwienie
potrzebnych spraw.
33
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1,5 MILIONA ZŁOTYCH INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH
GMINNYCH

W realizowanym we współpracy
z gminami Rzeczniów i Solec nad Wisłą
projekcie instalacji Odnawialnych Źródeł
Energii, nasza gmina wykonuje ponad
60% wszystkich instalacji. Dodatkowo
dzięki operatywności naszego wójta, tylko w naszej części projektu OZE udało się
wprowadzić wykonanie instalacji na budynkach użyteczności publicznej. Dzięki
temu, przy ogromnym 80% dofinansowaniu udało się wyposażyć aż szesnaście budynków gminnych w instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 214 kW oraz pompę
cieplną do ogrzewania budynku o mocy
18 kW.
Instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostały: Urząd Gminy w Ciepielowie
– 20,1 kW, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ciepielowie, ul. Lekarska – 30 kW, Pu-

bliczne Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, Plac Zwycięstwa – 15,3 kW, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Bąkowej – 15,3 kW,
Przedszkole Samorządowe w Wielgiem –
9,9 kW, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepielowie – 13,5 kW, Dom ludowy w Wielgiem
– 5,1 kW, SPZOZ w Ciepielowie, ul. Batalionów Chłopskich – 8,1 kW, Dzienny Ośrodek
Fizjoterapii w Pcinie – 9,9 kW, remiza Strażacka w Antoniowie – 5,1 kW, Oczyszczalnia Ścieków w Ciepielowie – 30 kW, SUW
w Kunegundowie – 5 kW, SUW w Ciepielowie, ul Batalionów Chłopskich – 18 kW,
kompleks sportowo-rekreacyjny w Ciepielowie – 2,4 kW, budynek OSP Bielany –
2,1 kW, budynek OSP Łaziska – 2,1 kW.
W budynku strażnicy i biblioteki
w Ciepielowie w miejsce dotychczasowej
kotłowni olejowej zainstalowano nowo-

czesną ekologiczną pompę ciepła o mocy
18 kW.
Planujemy, że dzięki wykonanym
w tym roku instalacją na gminnych budynkach, których wartość łączną szacuje
się na kwotę prawie 1,5 miliona złotych,
przy wkładzie własnym gminy Ciepielów
w kwocie 300 000 zł, corocznie zaoszczędzimy ponad 300 000 zł. I to jest prawdziwy i realny sukces programu OZE. Na
zdjęciu mini farma fotowoltaiczna przy
oczyszczalni ścieków w Ciepielowie.

MODERNIZACJA W OSP ANTONIÓW
Wykonane w tym roku inwestycje
w zakresie związanym z OSP, to wydatkowanych grubo ponad milion złotych. Dzięki temu wszystkie nasze strażnice mają
nowy ustandaryzowany wygląd wraz z zagospodarowaniem terenu wokół strażnic. Bardzo duże znaczenie przy inwestycjach ma niewątpliwie zainstalowanie na
strażnicach instalacji fotowoltaicznych,
co w następnych latach przyczyni się do
znacznych oszczędności.
Ostatnią tegoroczną inwestycją była
termomodernizacja i zagospodarowanie
terenu przy remizie OSP w Antoniowie.
Zadanie zrealizowane za kwotę 129 964 zł
obejmowało między innymi nową estetyczną elewację wraz z napisami logo
straży i herbem gminy, nowe elektrycznie
sterowane drzwi garażowe, okratowanie
wiaty przy budynku, modernizację kostki
brukowej przed budynkiem, nowe zagospodarowanie placu wraz z parkingiem,
skalniakiem i ławeczkami parkowymi.
W tym roku zakończono także zagospodarowanie terenu bezpośrednio
przylegającego do remizy OSP, tj. mini
kompleksu
sportowo-rekreacyjnego
w Antoniowie. Na ten cel wydatkowano
40 000 zł, w ramach, których wykonano
plac zabaw wraz z ogrodzeniem, tablicę
informacyjną, stację do naprawy rowerów
IBOMBO, stojak dla rowerów. W tym roku
także, w ramach realizowanego programu
OZE, na dachu remizy zainstalowano instalację fotowoltaiczną 5,1 kW o wartości
26 000 zł. Korzystając z pozyskanego dofinansowania rządowego, na wyposażenie
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strażnicy w Antoniowie zakupiliśmy za
kwotę 42 000 zł nową, pierwszą w gminie motopompę. Łącznie w tym roku na

inwestycje w OSP w Antoniowie wydatkowaliśmy ponad 235 000 zł.

SUKCES SPZOZ W CIEPIELOWIE
Miło nam poinformować, że nasz
SPZOZ w Ciepielowie jako jeden z 55 podmiotów medycznych w Polsce w został
zakwalifikowany do projektu „Wsparcie
podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. Projekt jest
realizowany na podstawie decyzji o dofinansowaniu wydanej przez Ministra
Zdrowia Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER).
Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne
w systemie ochrony zdrowia ułatwiające
dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki
w podmiotach leczniczych świadczących
podstawową opiekę zdrowotną poprzez
wdrożenie programu akredytacyjnego.
Procedura nie jest prosta. Wizytatorzy
w ocenianej placówce spędzają niejedno-

krotnie wiele godzin. Sprawdzają nie tylko
dokumenty, ale też rozmawiają z personelem, a nawet pacjentami. Należy spełnić aż 123 kryteriów akredytacyjnych.
Celem jest standaryzacja podstawowej opieki zdrowotnej i poprawa jakości.
Posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych wymagań z zakresu różnych obszarów działalności zarówno administracyjnych, a przede
wszystkim medycznych. Zewnętrzna ocena jakości tak wysokiej rangi daje Pacjen-
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tom gwarancję bezpieczeństwa i wszechstronności opieki, niesie za sobą wiele
korzyści dla pacjentów, kierownictwa oraz
pracowników jednostki.
Dzięki realizacji projektu zaoszczędzimy prawie 50 000 zł. Warto było zmienić
zarządzanie naszą służbą zdrowia. To co
kiedyś było niemożliwe, dzisiaj udaje się
zrealizować i to co z sukcesem, bo projekt
na terenie powiatu będzie realizowany
tylko w naszej gminie.

MAGICZNY DYWAN DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Inwestując w nowoczesne klasopracownie szkolne, wójt gminy nie zapomniał o najmłodszych przedszkolakach.
Do dwóch sal, w których odbywa się obowiązkowe nauczanie przedszkolne tzw.
zerówkach, zainstalowano nowoczesne
interaktywne dotykowe monitory multimedialne o przekątnej 65 cali oraz zestawy komputerowe dla
nauczyciela.
Realizując całość zamówienia nowoczesnych
klasopracowni w szkołach
i przedszkolu, których
łączna kwota wydatkowana z budżetu gminy to
prawie 200 000 zł, wójt
gminy wynegocjował za
darmo dla najmłodszych
przedszkolaków specjalne
multimedialne urządzenie

tzw. magiczny dywan. Urządzenie, którego koszt to ponad 11 000 zł jest interaktywną podłogą. To innowacyjna pomoc
dydaktyczna pozwalająca – poprzez gry
i zabawy ruchowe – rozwijać u dzieci motorykę, koordynację. Jak mówią przedszkolaki – najlepsza zabawa na świecie
jest w naszym przedszkolu w Wielgiem.

MOTOPOMPA
DLA OSP

Za kwotę 42 582 zł zakupiliśmy nową
japońską motopompę pożarniczą TOHATSU z przeznaczeniem dla OSP w Antoniowie. Wreszcie podczas zawodów i przy
akacjach ratowniczych będziemy mogli
używać swojego urządzenia.
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REWITALIZACJA PARKU W CIEPIELOWIE

Park w Ciepielowie obecny kształt
zawdzięcza przebudowie z roku 2006.
Czternaście lat zrobiło swoje i przyszedł
czas na zrewitalizowanie parku, które
w zamyśle wójta gminy połączone zostanie z większą przebudową ścisłego centrum Ciepielowa. W tym celu zlecono
opracowanie projektów technicznych
nowego zagospodarowania oraz rozpoczęcie pierwszych etapów rewitalizacji.
Po przeanalizowaniu wszystkich koncepcji rewitalizacyjnych, przystąpiono
do prac związanych z przebudową części
parku od strony drogi gminnej i w tym
miejscu stworzenia tzw. strefy zamieszkania.

Strefa zamieszkania, to strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może
się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojaz-

dami (kierujący musi ustąpić pieszemu
w każdym przypadku). Ponadto co jest
niezwykle ważne!, w strefie zamieszkania obowiązuje ograniczenie prędkości
do 20 km/h. Wolno parkować jedynie
w miejscach do tego wyznaczonych.
Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego. Dzięki
przebudowie zewnętrznej części parku powstały nowe miejsca parkingowe,
ruch drogowy wokół parku uporządkowano. Specjalne miejsca postojowe
powstały dla kierowców niepełnosprawnych.
Ustawiono nową estetyczną wiatę przystankową z fotografiką, na całej
długości strefy zamieszkania ustawiono
nowe znaki drogowe oraz zamontowano lustro drogowe, które zwiększa

bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego wyjeżdżających na drogę
powiatową. Ruch drogowy wokół parku
został zmniejszony do 20km/h, z bezwzględnym pierwszeństwem dla pieszych, a samochody mogą parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
W ramach prac rewitalizacyjnych
w części parku od drogi krajowej ustawiono siedem dwustronnych kolorowych tablic przedstawiających osiągnięcia inwestycyjne gminy z ostatnich
lat, a w części parkowej przy drodze
krajowej ale zlokalizowanej bliżej Urzędu Gminy wybudowano nowy skalniak,
który w okresie zimowym będzie służył
instalacji choinki bożonarodzeniowej,
a w okresie całorocznym będzie stanowił ozdobny kwietnik. Obok skalniaka,
usytuowano specjalną instalację z napisem CIEPIELÓW. Napis jest podświetlany i z pewnością będzie ozdobą wielu
zdjęć naszej młodzieży na portalach
społecznościowych.
36
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W parku w Ciepielowie zamontowano nowe urządzenia placu zabaw, które w najbliższym czasie zostaną
dodatkowo uzupełnione poprzez montaż zestawów zabawowych, które powstaną w ramach naszego członkostwa w stowarzyszeniu Lider. W alejce parkowej zlokalizowanej obok siłowni plenerowej ustawiliśmy dziewięć
tablic tematycznych przedstawiających najważniejsze
postacie związane z naszym regionem, a w centrum dokonaliśmy wymiany kamer monitoringu wizyjnego. Po
drugiej stronie parku opracowujemy projekt techniczny
nowego zagospodarowania, którego głównym elementem będzie fontanna.

PROJEKT REMIZY W BĄKOWEJ
Po długich staraniach, a także potrzebie zmiany przeznaczenia gruntów na
działce pozyskanej przez gminę w centrum Bąkowej pod budowę nowej remizy udało nam się zakończyć procedurę
uzgodnienia projektu i uzyskać pełnoprawne pozwolenie na budowę.
Nowa remiza wyposażona zostanie
w profesjonalny garaż dla wozu bojowego
jednostki OSP wraz z pełnym zapleczem
socjalnym, szatniami i sanitariatami.
W budynku znajdzie się miejsce na salę

świetlicową, z której będą mogli korzystać
strażacy i mieszkańcy wsi.
Budowa nowej remizy, której lokalizacja wpisuje się wybudowany już mini

kompleks sportowo-rekreacyjny rozpocznie się już w przyszłym 2021 roku,
a przybliżony koszt to ponad 1,5 miliona
złotych.
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ROZBUDOWA FIZJOTERAPII W PCINIE

Największym zadaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury budowalnej w roku 2020, było zadanie
pod nazwą „Rozbudowa budynku
ośrodka fizjoterapii w Pcinie”.
Celem rozbudowy było zwiększenie możliwości zabiegowych realizowanych przez nasz ośrodek fizjoterapii, co wymagało przeprowadzenia
prac adaptacyjnych piętra budynku,
które do tej pory nie było wykorzystywane na potrzeby fizjoterapii.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie opieki zdrowotnej
wykorzystanie piętra budynku przy
finasowaniu usług rehabilitacyjnych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wymusza spełnienie wymagań w dostosowaniu budynku dla osób niepełnosprawnych. Dlatego też podejmując się
modernizacji budynku fizjoterapii, wójt
zdecydował się na przeprowadzenie kompleksowego dostosowania budynku do
nowych potrzeb fizjoterapii.
Przebudowa objęła nie tylko rozbudowę budynku i adaptację pierwszego piętra,
ale także kompleksowe przebudowanie
parteru budynku dotychczas wykorzystywanego na potrzeby fizjoterapii oraz pełne
zagospodarowanie ternu wokół budynku
w Pcinie. Realizacja nowego zagospodarowania podyktowana była także nowymi
planami wójta związanymi z budową mini
kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pcinie, który byłby w całości niezależny od
placu zajętego na potrzeby fizjoterapii.
Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadziliśmy postępowanie
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przetargowe, w wyniku którego wójt gminy Artur Szewczyk w dniu 28 lipca 2020
roku podpisał umowę na wykonanie prac
z firmą „INTEGRA” Robert Grzyb z Radomia. Łączna wartość wykonanych prac to
768 tysięcy złotych.
W ramach całego zadania między innymi wykonano:
1) zagospodarowanie terenu w ramach
którego:
a) wybudowano nowy parking z kostki brukowej, estetyczne ogrodzenie panelowe całej działki, ledowe
oświetlenie parkowe,
b) wybudowano nową indywidualną przydomową oczyszczalnię
ścieków. Wykonanie oczyszczalni umożliwi pełne wykorzystanie
pozostałego placu na zagospodarowanie mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego,

c) przed budynkiem zainstalowano
stację do naprawy rowerów IBOMBO oraz tablicę informacyjną.
2) elewacja budynku:
a) dokonano poprawy elewacji budynku z jednoczesną zmianą kolorystyki,
b) na budynku zainstalowano napisy
oraz herby Gminy Ciepielów,
c) zainstalowano cztery klimatyzatory,
d) budynek został wyposażony w system monitoringu wizyjnego.
3) rozbudowa budynku:
a) do budynku dobudowano nową
klatkę schodową wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
4) przebudowa części parterowej budynku:
a) dokonano kompleksowego przebudowania parteru poprzez
zmianę rozmieszczenia części fizjoterapeutycznej,
b) przebudowano
dotychczasowy
punkt rejestracji pacjentów,
c) wydzielono część szatniową,
d) przebudowano część sanitarną,
e) przebudowano klatkę schodową,
w jej miejsce instalując windę dla
pacjentów,
f) wymieniono nawierzchnie podłóg,
drzwi, malowanie ścian, sufitów,
wymieniono oświetlenie.
5) przeprowadzono kompleksową adaptację pierwszego piętra budynku wraz
z przebudową wszystkich pomieszczeń.
6) część mieszkalną na poziomie podwyższonego piętra zaadaptowano na
pomieszczenia archiwum.
Wszystkie prace zakończone został
w terminie. Dodatkowo z zakupionych
z budżetu gminnych środków (150 000 zł),
w fizjoterapii zamontowano nowe urzą-
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dzenia, tym samym zwiększając zakres
świadczonych usług.
W ramach realizacji programu OZE, na
budynku zainstalowano instalację fotowoltaiczną o mocy 9,9 kW. Wykonanie instalacji jest bardzo ważne, ponieważ wszystkie
usługi świadczone przez fizjoterapię oparte są na energii elektrycznej. Jaki jest efekt
naszych prac, możecie Państwo ocenić na
załączonych zdjęciach, a także korzystając
z usług naszego ośrodka.
Po wydatkowaniu 768 000 zł nasza
fizjoterapia należy do najlepszych w regionie. Warto było, bo zdrowie naszych
mieszkańców jest najważniejsze i Wszyscy zasługują na opiekę zdrowotną
w komfortowych warunkach.
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