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OD WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciepielów,

za nami kolejny bardzo pracowity rok.
Rok, w którym ciągle musimy funkcjonować w reżimie sanitarnym spowodowanym zagrożeniem jakie niesie koronawirus. Covid 19 niestety na dobre stał się
częścią naszego codziennego życia i nic
nie wskazuje żeby w najbliższym czasie
sytuacja miała się zmienić. Po prostu
musimy nauczyć się żyć w tych trudnych
dla nas czasach, zmieniając nasze dotychczasowe upodobania i przyzwyczajenia.
Robimy to dla naszego wspólnego dobra.
Pomimo pandemii koronawirusa, życie
nie stoi w miejscu, ciągle zmierza do przodu, stawiając przed nami coraz to nowe
wyzwania. I tak jest w naszej pięknej gminie. Nie stoimy w miejscu. Na przekór sytuacji epidemiologicznej rozwijamy naszą
Ukochaną Małą Ojczyznę. Rok 2021, to
kolejny wspaniały z punktu inwestycyjnego rok w rozwoju naszej gminy. Udało
się zrealizować i rozpocząć wiele nowych
projektów. Podjęliśmy bardzo skuteczne
działania, aby pozyskać środki na nowe
inwestycje. Pod tym względem był to najlepszy rok w historii naszego samorządu.
Przed nami ogromne zmiany związane
wprowadzeniem rządowego programu
„Polski Ład”. Dlatego też pomimo rosnących cen, zwiększenia ilości wywożonych odpadów, kolejny rok (począwszy
od 2012 roku) nie podnosimy podatków
i opat lokalnych. Także opłata za wywóz
odpadów pozostanie kolejny rok niezmieniona. To nasz gminny wkład w działania
Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego związanego z programem „Polski Ład”
– planem odbudowy polskiej gospodarki
po pandemii, który ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.
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Największym dokonaniem 2021 roku,
co z pewnością zapisze się w historii naszej gminy, było pozyskanie rekordowych
środków na realizację gminnych inwestycji. Dobrze napisane, przede wszystkim
przemyślane i prawidłowo złożone wnioski uzyskały akceptację rządową i pozyskanie kilkunastu milionów na nasze priorytetowe inwestycje. Środki te pochodzą
w znacznej części z uruchomionego właśnie rządowego programu „POLSKI ŁAD”
– plan odbudowy polskiej gospodarki
po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć
nierówności społeczne i stworzyć lepsze
warunki do życia dla wszystkich obywateli. Większość z tych środków już spoczywa na koncie naszej gminy, czekając
na rozpoczęcie przyszłego roku i ogłoszenie przetargów inwestycyjnych. TO
JEST PRAWDZIWE, BEZPRECEDENSO
WE WSPARCIE, PRAWDZIWA POMOC,
KTÓRĄ Z POŻYTKIEM WYKORZYSTA
MY NA ROZWÓJ INFRASTRUKTURAL
NY NASZEJ PIĘKNEJ GMINNEJ OJCZY
ZNY. W tym miejscu, składamy ogromne
podziękowanie panu Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu. Bez tego
wielkiego, niespotykanego w najnowszej
historii Polski wsparcia gminnych inwestycji, nie udało by się tak przyspieszyć
infrastrukturalnego rozwoju naszej wiejskiej społeczności. Dodatkowo, o czym
należy pamiętać otrzymaliśmy ogromne
wsparcie w postaci zwiększenia subwencji państwowych, a także środków na
realizację rządowych programów edukacyjnych i programów realizowanych
wspólnie z województwem i samorządem
mazowieckim. W ramach pozyskanych
środków z programu „Polski Ład” przygotowujemy największy przetarg inwestycyjny w historii gminy za łączną kwotę
ponad 12,5 miliona złotych. Planujemy
budowę nowoczesnej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie wraz z urządzeniami pomocniczymi, wymianę najstarszego odcinak sieci
wodociągowej w Ciepielowie, instalacji
fotowoltaicznej na budynkach gminnych
związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz budowie dwóch nowych stacji
ujęcia wody w Świesielicach i Starym Ciepielowie. Bardzo duże wyzwanie, miejmy
nadzieję, że procedurę przetargową uda
się przeprowadzić w pierwszym kwartale
2022 roku. Przygotowując się do wydatkowania już pozyskanych środków, planujemy pozyskanie kolejnych środków.
Będziemy się starać o dofinansowanie
rozbudowy przedszkola w Wielgiem wraz
z zagospodarowaniem terenów przyległych (zadanie zaplanowane na ponad
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4 miliony złotych). Drugim zadaniem jest
poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej
wraz z infrastrukturą sportową i zagospodarowaniem terenów przyległych (4,5 miliona złotych) oraz budowa nowych mini

kompleksów
sportowo-rekreacyjnych
w Kałkowie, Starym Ciepielowie, Pcinie,
Chotyzach i Wielgiem (3 miliony złotych).
Inwestycje te planujemy wykonać w latach 2022-2023 i oczywiście na realizację
pozyskać dofinansowanie.
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Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Ciepielowie w dniu 30 grudnia 2020 roku (Uchwała Budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2021 Nr XXV/151/2020). Dochody
i wydatki budżetu gminy określono na kwotę 26.981.287,00 zł.
Uchwalony budżet, to drugi budżet pandemiczny (w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, z którą ciągle zmierzamy się nie
tylko jako gmina ale i całe państwo). W ciągu całego roku budżet
ulegał większym lub mniejszym zmianom spowodowanym realizacją inwestycji, nieprzewidzianych wydatków związanych z sytuacjami kryzysowymi z jakimi się spotkaliśmy w związku z burzami i innymi zdarzeniami do jakich dochodziło w ciągu roku na
terenie gminy, ale także w związku z pozyskanym w ogromnym
stopniu dofinansowaniem zewnętrznym. Na koniec roku nasz
budżet po stronie dochodów jest dużo większy niż po stronie
wydatków. Takiej sytuacji, w której mamy zdecydowanie więcej
środków na koncie niż wydajemy jeszcze nigdy nie było. Nie licząc jednak tych środków, które zasiliły nasz budżet w zakresie
inwestycyjnym do wykonania w następnych latach, budżet jest
prawidłowo zrównoważony ze wskazaniem na realizację inwestycji. Pod względem inwestycyjnym rok 2021 to kolejny inwestycyjny okres dla Gminy Ciepielów. Rok, w którym nasza
gmina zrealizowała wiele potrzebnych projektów i rozpoczęła
dwa dwuletnie zadania związane z budową basenu przy szkole
podstawowej w Ciepielowie i budową nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej. W 2021 roku zrealizowaliśmy
następujące inwestycje:
1) Opracowanie dokumentacji technicznej Stacji Ujęcia Wody
w Świesielicach – 85.000,00 zł. Po dokonaniu odwiertów studni
głębinowych oraz badań geologicznych wraz z określeniem jakości
wody, w tym roku wykonaliśmy pełną dokumentację techniczną,
która pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę. Nowa Stacja Ujęcia
Wody, to budowa budynku technicznego wraz z instalacją fotowoltaiczną, budowa zbiornika wyrównawczo-magazynującego
wodę, drogi wewnętrzne, monitoring, ogrodzenie terenu wraz ze
strefą ochronną wymaganą dla tego typu instalacji zaopatrującej
wodę pitną. Wykonana dokumentacja będzie wykorzystana do
ogłoszenia przetargu na inwestycję w ramach głównego naszego
zadania w programie „Polski Ład” – kompleksowego rozwiązania
problemów gospodarki wodno – ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę oczyszczalni ścieków i stacji ujęcia wody.

2) Opracowanie dokumentacji technicznej Stacji Ujęcia
Wody w Starym Ciepielowie – 85.000,00 zł. To druga, wręcz bliźniacza z wyżej wymienioną, inwestycja w zakresie zwiększenia
zabezpieczenia mieszkańców gminy w dostęp do wody pitnej.
Po dokonaniu odwiertów studni głębinowych oraz badań geologicznych wraz z określeniem jakości wody, w tym roku wykonaliśmy pełną dokumentację techniczną, która pozwoli uzyskać po4
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zwolenie na budowę. Nowa Stacja
Ujęcia Wody, to budowa budynku
technicznego wraz z instalacją fotowoltaiczną, budowa zbiornika
wyrównawczo-magazynującego
wodę, drogi wewnętrzne, monitoring, ogrodzenie terenu wraz
ze strefą ochronną wymaganą dla
tego typu instalacji zaopatrującej

wodę pitną. Wykonana dokumentacja będzie wykorzystana do
ogłoszenia przetargu na inwestycję w ramach głównego naszego
zadania w programie „Polski Ład” – kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów
poprzez budowę oczyszczalni ścieków i stacji ujęcia wody.
3) Termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ciepielowie – 140.000,00 zł. Budynek został ocieplony, z estetyczną
elewacją, ogrodzeniem, monitoringiem oraz zainstalowanymi
panelami fotowoltaicznymi o mocy 18 kW, to nasz kolejny krok
w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
4)Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy oczyszczali ścieków w Ciepielowie – 50.000,00 zł. Aby dostosować
wcześniej wykonaną dokumentację techniczną budowy oczyszczalni ścieków, podjęliśmy decyzję aby nasz projekt był jak
najbardziej nowoczesny, spełniający najsurowsze wymagania
oczyszczania ścieków, przy jednoczesnym zmechanizowaniu
i zinformatyzowaniu oczyszczalni.
5) Dofinasowanie kosztów budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 165.000,00 zł.
Kolejny rok realizowany program cieszy się ogromny zainteresowaniem. Dofinansowaliśmy wnioski wszystkich mieszkańców,
łącznie powstało 36 nowych oczyszczalni. Program będzie realizowany również w następnych latach.
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6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa – do
drogi woj. 747 przez miejscowość Podolany w km 1+320 do
3+070 – 59.562,00 zł. Wreszcie obiecywana przez lata droga
powiatowa została wybudowana. Koszt całkowity budowy drogi
to 595 481,75 zł. Nasza gmina dofinansowała budowę zgodnie
z zawartym przez Wójta Gminy Ciepielów i Zarządem Powiatu
w Lipsku porozumieniu. Kolejna, trzecia droga powiatowa wykonana na terenie gminy Ciepielów w trzecim roku obecnej kadencji. To co przez dwanaście lat poprzednich rządów powiatowych było nie możliwe dzisiaj staje się faktem dokonanym. Bez
polityki, po prostu normalna współprac na normalnych warunkach. W tym miejscu ogromne podziękowania dla pana Starosty
Sławomira Śmieciucha i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
w Lipsku pana Radosława Drąga.

7) Modernizacja drogi gminnej przez Bielany – 130.000,00 zł.
Korzystając z oszczędności inwestycyjnych powstałych w ciągu
roku, wykonaliśmy przebudowę drogi przez wieś Bielany. W ramach inwestycji wykonano także estetyczny zjazd do remizy
strażackiej.

8) Montaż klimatyzacji w ośrodku zdrowia w Ciepielowie
– 40.000,00 zł. W celu poprawienia komfortu świadczonych
przez naszą gminną placówkę zdrowia w gabinetach lekarskich
zamontowano urządzenia klimatyzacji.
9) Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku
remizy OSP w Bielanach – 10.000,00 zł.
10) Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku remizy OSP w Antoniowie – 10.000,00 zł. Realizując takie inwestycje chcemy dać wszystkim przykład dbałości o środowisko
naturalne. Nie tylko poprzez system dotacji udzielanych z budżetu naszej gminy na budowę indywidualnych przydomowych
ścieków, ale poprzez wykonanie takich ekologicznych inwestycji
we wszystkich budynkach użyteczności publicznej.
11) Modernizacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne
wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i biologicznej

oczyszczalni ścieków OSP Łaziska – 45.000,00 zł. Na to zadanie
udało nam się pozyskać 25.000,00 zł dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Do remizy
podłączona została woda z gminnej sieci wodociągowej, w bezpośrednim sąsiedztwie remizy biologiczna oczyszczalnia ścieków, w budynku powstało zaplecze sanitarno-kuchenne.

12) Modernizacja sieci telefonicznej w budynku Urzędu
Gminy w Ciepielowie oraz montaż klimatyzacji – 121.500,00 zł.
13) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy
Powiatowej Policji w Lipsku – 10.000,00 zł. Kolejny raz nasza
gmina wsparła Policję w zakupie nowego samochodu. W tym
roku zgodnie z porozumieniem zawartym przez wójtów i burmistrzów powiatu lipskiego, wszystkie gminy przekazały na zakup samochodu taką samą kwotę. Zapewnienie bezpieczeństwa
to jeden z naszych priorytetów, dlatego zdecydowaliśmy się na
udzielenie kolejnego wsparcia.

14) Budowa remizy OSP w Bąkowej – 1.000.000,00 zł (w tym
roku wydatkowaliśmy 300.600,00 zł). Inwestycja w 100% realizowana jest za środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą dwuletniej inwestycji
2021-2022 jest firma Development Kinga Rychter z Makowca.
Wybudowany zostanie budynek z zapleczem strażackim oraz
świetlicą integracyjną. Budynek zostanie wyposażony w ogrzewanie elektryczne, instalację fotowoltaiczną, dodatkowo teren
remizy zostanie ogrodzony wraz z zagospodarowaniem terenów
przyległych.
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15) Wykonanie pracowni przedmiotowych dla Publicznej
Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – 125.000,00 zł. Od podstaw stworzyliśmy trzy nowoczesne pracownie, tym razem
pracownię fizyczną (krzesełka pomarańczowe), biologiczno
– geograficzną (krzesełka zielone) i humanistyczną (fioletowe
krzesełka) Nowoczesne ergonomiczne stoliki i krzesełka, sprzęt
laboratoryjny w postaci cyfrowych mikroskopów, mobilnego cyfrowego labolatorium Einsteina, robotów edukacyjnych
Jimu Astrobot, mulitimedialnych przedmiotowych programów
edukacyjnych, wizualizatorów lumensa, wyposażenia multimedialnego, między innymi interaktywnych 75 cali 4K, zestawów
do wideokonferencji, komputerów nauczycielskich wraz z monitorami dotykowymi, szaf, tablic sucho ścieralnych. Do końca
kadencji postaramy się przeobrazić wszystkie klasopracownie
szkolne w podstawówka w Ciepielowie i w Bąkowej.

16) Zakup pomocy dydaktycznych do szkół i przedszkola –
32.000,00 zł. Dla szkoły podstawowej w Ciepielowie pozyskaliśmy dotację w wysokości 12.000,00 zł na zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.
17) Zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla PSP Ciepielów i PSP Bąkowa z dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki i materiały edukacyjne – 59.000,00 zł.
18) Remont dachu na PSP Ciepielów – 37.000,00 zł.
19) Wymiana wykładziny podłogowej w PSP w Bakowej
– 40.000,00 zł. Wymieniono wykładziny podłogowej w 3 klasach
lekcyjnych.
20)Laboratorium Przyszłości – 126.300,00 zł. Laboratoria
Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz
ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do
rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Dla szkoły w Ciepielowie pozyskaliśmy kwotę 96.300,00 zł, a dla
szkoły w Bąkowej 30.000,00 zł. Kwoty wynikają z liczby uczniów
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w danej szkole określonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Program finansowany jest w 100% dotacji.
21) Budowa basenu przy szkole podstawowej w Ciepielowie – 2.600.000,00 zł (w tym roku 1.560.000,00 zł). Największa obecnie gminna inwestycja jest realizowana przy pomocy
dofinansowania pozyskanego w ramach Rządowego Programu
Inwestycji Lokalnych. Dofinasowanie to kwota 1.500.000,00 zł.
Umowa na realizację budowy basenu jest realizowana w cyklu
dwuletnim 2021-2022. Wykonawcą inwestycji jest firma DEKA
Edyta Kępińska z Białki. W roku 2021 wykonano budynek basenu w stanie surowym, prace wykończeniowe będą realizowane
w przyszłym roku.

22) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Ciepielowie
– 500.000,00 zł. Wykonaliśmy kompleksową poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły, dodatkowo poprawiając
ogrodzenie, odwodnienie, ułożenie kostki brukowej wokół budynku. Aby spełnić wymogi bezpieczeństwa wykonaliśmy drugie
wejście do sali gimnastycznej. Szkoła otrzymała piękną kolorową, ale gustownie dobraną elewację. Teraz wszyscy wiedzą, że
to szkoła przyjazna dla dzieci, a sam budynek dawnego gimnazjum to już jedynie wspomnienie. Na elewacji zainstalowano napisy i herby Gminy Ciepielów. Już jest cieplej, ładniej i oszczędniej dla gminnego budżetu.
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23) Dofinasowanie kosztów budowy instalacji kolektorów
słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy
Ciepielów – 36.000,00 zł. W pierwszym roku realizacji najnowszego programu chroniącego środowisko w naszej gminie dofinansowaliśmy dziewięć złożonych przez mieszkańców wniosków.

24) Dofinasowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepielów –
118.000,00 zł. Program wymiany piec na ekologiczne, kolejny
rok cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców
gminy. Łącznie dofinansowaliśmy wymianę 21 kotłów centralnego ogrzewania, z których już tej zimy będzie zdecydowanie
niższa emisja zanieczyszczeń, pozytywnie wpływając na jakość
powietrza w naszym najbliższy otoczeniu.
25) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Borowiec – 20.000,00 zł. Na to zadanie polegające
na wymianie dotychczasowych opraw oświetlenia ulicznego na
energooszczędne oprawy ledowe otrzymaliśmy 10.000,00 zł dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Sołectw.
26) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Rekówka – 50.000,00 zł. Również na to zadanie
polegające na wymianie dotychczasowych opraw oświetlenia
ulicznego na energooszczędne oprawy ledowe otrzymaliśmy
10.000,00 zł dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw.
27) Zagospodarowanie wschodniej części Placu Zwycięstwa
w Ciepielowie etap I – 160.000,00 zł. Zrealizowaliśmy pierwszy
etap przebudowy wschodniej część centrum Ciepielowa. Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności naszej gminnej

miejscowości. Przebudowa będzie częścią zmian jakie nastąpią
w związku z budową obwodnicy Ciepielowa i przejęciem przez
Gminę Ciepielów drogi krajowej przebiegającej przez centrum
Ciepielowa. Finalnie będzie to nowoczesny skwer z podświetlaną fontanną, elementami architektury parkowej, ledowym
oświetleniem w chodnikach oraz dużą ilością zieleni. Budowa
drugiego etapu nastąpi w roku 2022.
28) Budowa miejsca spotkań i rekreacji we wsi Drezno – 60.000,00 zł. Zadanie z dofinansowanie w wysokości
10.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Sołectw. W ramach prac wykonano między innymi ogrodzenie
placu, zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci, kosz na śmieci, altanę z grillem i wybrukowaniem terenu. Dodatkowe przy
placu zamontowano nową tablicę sołecką.

29) Budowa miejsca spotkań i rekreacji we wsi Podgórze
– 60.000,00 zł. W takim samym zakresie jak w Dreźnie wybudowaliśmy nowy plac zabaw dla dzieci w Podgórzu. Także i przy tej
inwestycji uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw.
30) Budowa miejsca spotkań i rekreacji we wsi Marianki –
75.000,00 zł. Trzecim placem zabaw, który wykonaliśmy w tym
roku jest plac zabaw w Bąkowej. Zakres identyczny jak w poprzednich dwóch placach, jednakże koszty większe z powodu
potrzeby niwelacji i uporządkowania terenu na którym zainstalowano dodatkowo urządzenia siłowni zewnętrznej. Plac zabaw
w Mariankach to szesnasty plac zabaw wybudowany na terenie
naszej gminy.
31) Wykonanie tablic sołeckich i informacyjnych –
140.000,00 zł. W miejsce dotychczasowych tablic sołeckich oraz
w dodatkowych miejscach w zależności od wielkości sołectwa
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ustawiliśmy nowe tablice sołeckie informacyjne wg jednego
wzoru. Tablica umożliwia zamieszczenie ogłoszeń, które można
umieszczać za pomocą materiałów klejących w miejscu do tego
oznaczonym.
32) Remont przystanków gminnych – 35.000,00 zł.
33) Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku świetlicy wiejskiej w Ciepielowie Kolonii – 20.000,00 zł.
Zamontowano przydomową oczyszczalnię ścieków, a budynek
przyłączono do gminnej sieci wodociągowej.
34) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Ciepielowie Kolonii – 15.000,00 zł. W związku z montażem ekologicznej
oczyszczalni ścieków i potrzebą przesunięcia wcześniej zainstalowanych urządzeń, udało się zainstalować zestaw zabawowy
dla najmłodszych dzieci. Tym samym plac przed świetlicą wiejską w Ciepielowie Kolonii będzie bardziej funkcjonalny.
35) Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku Domu Ludowego w Wielgiem – 10.000,00 zł.

8

36) Budowa nowego placu zabaw dla najmłodszych dzieci
w ciepielowskim parku – 55.000,00 zł. W ramach naszej przynależności i działania w Lokalnej Grupie Działania „Dziedzictwo
i Rozwój” wykonaliśmy nowy plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Teraz wśród drzew, na ogrodzonym terenie placu najmłodsze
dzieciaki mogą spędzać wolny czas korzystając z przygotowanych dla nich atrakcji.
37) Dobudowa chodników z kostki brukowej na kompleksie
sportowo-rekreacyjnym w Ciepielowie – 20.000,00 zł. Wybudowaliśmy progi zwalniające oraz przeszkody podnoszące bezpieczeństwo spędzających wolny czas na kompleksie sportowo-rekreacyjnym, a także dodatkowy chodnik z kostki brukowej.
38) Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie –
223.000,00 zł. Początkowo planowaliśmy budowę boisk do
plażowej piłki siatkowej. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, wójt gminy postanowił, że zmieniono
plany inwestycyjne i ostatecznie podjęto działania w kierunku
wybudowania profesjonalnego toru rowerowego typu PUMPTRACK. Inwestycję wykonano po raz pierwszy w naszej gminie
w formie zaprojektuj i wybuduj.
39) Opracowanie projektu budowy mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kałków – 15.000,00 zł. Wykonanie projektu jest niezbędne do
realizacji budowy mini kompleksu,
która będzie wykonywana w latach
2022-2023 wraz z mini kompleksami
sportowo – rekreacyjnymi w Wielgiem, Chotyzach, Pcinie, Starym Ciepielowie i Świesielicach.
40) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ciepielowie Kolonii
etap II – 159.000,00 zł. Ostatnim
zadaniem wprowadzonym do tegorocznych inwestycji było wykonani
drugiego etapu modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Ciepielowie
Kolonii, Po wymianie dachu, ociepleniu ścian, teraz przyszła kolej na modernizację wewnątrz budynku.
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U
W dniu 9 września 2021 roku odbyły się coroczne gminne patriotyczno-religijne uroczystości 82 rocznicy Mordu Jeńców Wojennych
żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
z Lublińca. Program Uroczystości: – Hymn Państwowy,- Przywitanie zaproszonych gości oraz
przemówienie okolicznościowe, – Modlitwa
księdza majora Przemysława Tura kapelana
wojskowego elitarnej jednostki komandosów
z Lublińca w intencji pomordowanych żołnierzy,
– Apel poległych przeprowadzony przez harcerzy z Hufca w Lublińcu im 74 GPP z Lublińca, –
Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem, –
Występ artystyczny uczniów Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Ciepielowie, – Bieg pamięci
uczniów szkół podstawowych gminy Ciepielów
i miasta Lublińca – Tropem Wilczym. Uroczystość tradycyjnie rozpoczął gospodarz gminy
Ciepielów wójt Artur Szewczyk, który podziękował zebranym za tak liczny udział w uroczystości. Miejsce pamięci narodowej pod Dąbrową
zgromadziło prawie tysiąc osób, których obecność jest dowodem, że pomimo bólu i tragedii
poległych tu żołnierzy, pomimo bólu i cierpienia ich rodzin, ofiara przez nich złożona w obronie ukochanej Ojczyzny nie została złożona na
darmo. 9 września 1939 roku, to wyjątkowo
czarna data w historii naszego Państwa, wyjątkowo czarna data w historii całej Europy. 82 lata
temu po wybuchu najbardziej z barbarzyńskich
wojen jakie zna świat, tu w lesie pod Dąbrową,
w miejscu w którym Państwo stoicie, miał miejsce pierwszy na tak dużą skalę mord jeńców
wojennych, żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku
Piechoty z Lublińca. W uroczystości zorganizowanej przez samorząd gminy Ciepielów wraz
z samorządem miasta Lubliniec, wzięli udział: –
pani poseł na Sejm RP Anna Kwiecień, reprezentujący Premiera RP Mateusza Morawieckiego – Wicewojewoda Mazowiecki pan Artur
Standowicz, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty pan dyrektor Czesław Ziemniak,

R

P

D

Wieniec od Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego

pułkownik Zbigniew Zieliński, ksiądz
major kapelan Wojska Polskiego Przemysław Tur, – rodziny poległych żołnierzy 74 GPP z Lublińca na czele z rodziną
państwa Cesarzów, – Marian Berbesz
oraz Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa
74 GPP z Lublińca, – kombatanci oraz
mieszkańcy Lublińca zaangażowani
w utrwalanie pamięci po żołnierzach 74
GPPP na czele z panem Walentym Janikiem, – Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień major Marcin
Płaza, – ppłk. Łukasz Baranowski dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty
Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu, – żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego, – Komendant Powiatowy Policji w Lipsku inspektor Wojciech Brant, – Kierownik Posterunku
9
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Policji w Ciepielowie Mariusz Krawczyk, – Zastępca Komendanta
PSP w Lipsku brygadier Łukasz Maciejewski, – Komendant PSP
w Lublińcu starszy brygadier Janusz Bula, – druhowie OSP z Lublińca na czele z Naczelnikiem druhem Mateuszem Kmieciem, – strażacy OSP z jednostek w Ciepielowie, Łaziskach, Antoniowa, Bielan
i Bąkowej, – harcerze z Hufca im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
z Lublińca, – strzelcy z jednostki lipskiej, – pan burmistrz Lublińca
Edwarda Maniura, – przewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu pan
Krzysztof Olczyk, – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku Romuald Kowaleczko i pan Radosław Drąg, – pan Jacek Wielorański
burmistrz miasta i gminy Lipsko, – pan Marek Szymczyk burmistrza
miasta i gminy Solec nad Wisłą, – pana Janusz Witczak– wójt gminy
Chotcza, w jego zastępstwie Sekretarza Gminy Chotcza pan Tomasz
Fijoł, – pan Mariusz Strąk – wójt gminy Sienno, – Radni Rady Gminy
w Ciepielowie na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą i Wiceprzewodniczącym panem Witoldem Chojakiem,
– pani Halina Pyrka – kierownik placówki terenowej KRUS w Lipsku,
– pani Aneta Fundowicz – zastępca Inspektora Powiatowego Sanepidu w Lipsku, – pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie na czele
z panem Sekretarzem Gminy Marcinem Bieleckim i panią Skarbnik
Joanną Żuchowską, – sołtysi gminy Ciepielów, na czele z panią sołtys wsi Dąbrowa Danutą Hamelą i panem sołtysem wsi Drezno Zdzisławem Michalcem, – pani Agnieszka Podgórska- Zdyb Kierownik
SPZOZ w Ciepielowie, – pani Aneta Dudek Kierownik GOPS, – pani
Iwona Standowicz – Kierownik Gminnej Instytucji Kultury w Ciepielowie, – pan Władysław Bajkowski Twoje Radio Lipsko, – pani Katarzyna Górecka dyrektor szkoły podstawowej Nr 4 w Lublińcu im.
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca wraz z nauczycielami
i uczniami, – pani Małgorzata Rusinowska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie wraz z zastępcami dyrektora panią Zofią Kucharską i Marianną Ziębą oraz nauczyciele i uczniowie
ZSP w Ciepielowie, – pani Anna Kozieł dyrektor PSP w Bąkowej wraz
z nauczycielami i uczniami, – pan Mieczysław Mejzner dyrektor ZSP
w Lipsku, – pan Marcin Węgłowski dyrektor ZSP w Solcu nad Wisłą
wraz z nauczycielami i uczniami klasy mundurowej, – poczty sztandarowe szkół, OSP oraz instytucji samorządowych i państwowych,
– mieszkańcy gminy Ciepielów. Po przywitaniu, wójt gminy Ciepielów skierował do zgromadzonych na gminnej patriotyczno-religijnej uroczystości następujące słowa. Szanowni Państwo, drodzy
przyjaciele miejsca pamięci narodowej w Dąbrowie. Drodzy uczniowie. 82 temu, dokładnie w dniu 9 września 1939 roku, tutaj w lesie
pod Dąbrową rozegrał się jeden z pierwszych tragicznych aktów
II wojny światowej. Jedna z pierwszych i jedna z największych
zbrodni dokonanej na żołnierzach Wojska Polskiego w kampanii
wrześniowej 1939 roku. Po napaści Niemców na Polskę w dniu
1 września, tutaj w lesie pod Dąbrową, żołnierze z odległego o prawie 300 kilometrów Lublińca, stoczyli swój ostatni bój w obronie
ukochanej Ojczyzny. Wiemy z opracowań historycznych i relacji
bezpośrednich świadków, że nasi Polscy żołnierze walczyli do ostatniego naboju, pomimo przeważającej siły niemieckiej bohatersko
odpierali ataki wroga. Ale, gdy skończyła się amunicja, zgodnie
z prawami wojennymi musieli się poddać. Niestety wbrew wszelkim konwencjom wojennym, wbrew zasadom honoru żołnierskiego, Niemcy wszystkich polskich żołnierzy rozstrzelali. Dzisiaj spotykamy się, aby złożyć tym wszystkim bestialsko zabitym żołnierzom
należny im hołd. Hołd i pamięć, a nazwa bitwy pod Dąbrową na
zawsze znalazła miejsce na pomniku nieznanego żołnierza w Warszawie, co dodatkowo świadczy o randze wydarzenia z dnia 9 września 1939 roku. Drodzy uczniowie, dzisiejsze święto jest organizowane przede wszystkim dla Was, bo to Wy macie przekazać prawdę
historyczną kolejnym pokoleniom. Ci żołnierze, przed których pomnikiem i grobem dzisiaj stoicie, oddali swoje życie dla ukochanej
Ojczyzny, oddali je abyście Wy dzisiaj mogli żyć w Wolnej i Niepodległej Polsce, by w tej Polsce mówić w Ojczystym Polskim języku, by
10
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być Polakami. Chwała i Cześć bohaterom żołnierzom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca!!! Następnie w imieniu pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który bardzo
chciał wziąć udział w naszych gminnych patriotyczno-religijnych uroczystościach, ale obowiązki państwowe uniemożliwiły mu osobisty udział w spotkaniu pod Dąbrową, list od-

czytał pan Artur Standowicz – Wojewoda Mazowiecki.
Piękne, wzruszające słowa o tragicznych wydarzenia wojennych skierował do zebranej młodzieży nasz przyjaciel pułkownik Zbigniew Zieliński, harcerz, żołnierz Armii Krajowej,
oficer i żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik walk zbrojnych
II wojny światowej. Po wystąpieniu pana pułkownika, rodzi11
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na wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty za utrwalanie pamięci po żołnierzach 754 GPP odznaczyła wójta gminy
złotym medalem „Zasłużony Dla Obrony Terytorialnej”, a Komendant PSP w Lublińcu starszy brygadier Janusz Bula wręczył wójtowi okolicznościową statuetkę. Następnie w pięknych słowach pani poseł Anna Kwiecień podziękowała za
zaproszenie na uroczystość, będąc pod ogromnym wrażeniem organizacji święta, jego podniosłego religijno-patriotycznego charakteru. Kierując słowa do młodzież, podkreśliła, żeby zawsze pamiętać o prawdzie historycznej,
o tragicznych wydarzeniach do jakich doszło tutaj w lesie
pod Dąbrową, żeby zawsze pamiętali, że we wrześniu 1939
roku napaści na Polskę, a w jej konsekwencji mordu polskich
żołnierzy pod Dąbrową dokonali nasi sąsiedzi – Niemcy. Musimy o tym zawsze pamiętać, a to co pan wójt robi, aby za12

chować miejsce pod Dąbrową w naszej pamięci, zaszczepianie patriotyzmu wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży
zasługuje na największe uznanie. Jako ostatni zabrał głos
burmistrz miasta Lublińca, dziękując za udział we wspólnych,
bo po raz pierwszy z tak liczną reprezentacją władz, uczniów,
harcerzy i mieszkańców Lublińca. Podkreślił, że dla mieszkańców Lublińca pamięć o żołnierzach 74 GPP jest świętością,
a żołnierze tragicznie ginąc pod Dąbrową, na zawsze połączyli nasze samorządy. Dzisiaj w ramach naszej współpracy modlitwę odmówi kapelan wojskowy z Lublińca, a apel poległych przeprowadzą harcerze z hufca w Lublińcu. Uczniowie
szkoły z Lublińca pobiegną we wspólnym integracyjnym biegu, dodatkowo zostając na nocleg w zaprzyjaźnionej szkole
podstawowej w Ciepielowie. Piękna współpraca, piękna uroczystość, bardzo panu wójtowi i mieszkańcom Gminy Ciepie-
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lów dziękuję za te przepiękne pomniki i mauzoleum pod Dąbrową ku pamięci żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku
Piechoty z Lublińca. Po przemówieniach kapelan Wojska Polskiego, ksiądz major Przemysław Tur z jednostki komandosów z Lublińca w intencji pomordowanych żołnierzy pod Dąbrową oraz wszystkich polskich żołnierzy poległych w czasie
II wojny światowej odmówił modlitwę. Piękne słowa księdza
kapelana, wspólna modlitwa uczestników tegorocznych obchodów, to ogromnie ważny punkt uroczystości. Jak powiedział wójt gminy dziękując księdzu kapelanowi i wręczając
pamiątkową statuetkę za piękne słowa i modlitwę, nic w naszych obchodach nie liczy się tak jak modlitwa za pomordowanych żołnierzy. W kolejnym punkcie obchodów, harcerze
z Lublińca przeprowadzili uroczysty apel poległych. „Polegli
na polu chwały” – te słowa wymawiane przez uczestników
uroczystości roznosiły się po całym lesie pod Dąbrową.
Chwała i cześć bohaterom. Za utrwalanie pamięci po żołnierzach 74 GPP z Lublińca, specjalne okolicznościowe statuetki
z rąk wójta gminy odebrali: – pułkownik Zbigniew Zieliński,
ksiądz major Przemysław Tur, harcerze z Hufca w Lublińcu,
„Pro memoria” pan Edward Karpe z Lublińca, burmistrz Lublińca Edward Maniura oraz dyrektor ZSP w Ciepielowie Małgorzata Rusinowska. Symboliczną minutą ciszy upamiętniono wszystkich zmarłych w okresie 2020-2021, związanych
z miejscem pamięci pod Dąbrową na czele ze zmarłym panem Jerzym Pelcem Piastowskim, synem dowódcy 74 GPP,
autorem wielu książek i opracowań historycznych dotyczą-

cych bitwy i mordu pod Dąbrową. Po apelu poległych, wieńce i kwiaty przed grobem żołnierzy złożyli wszyscy zaproszeni
goście. Ogromne wrażenie na wszystkich zebranych zrobił
wieniec od pana Premiera Mateusza Morawieckiego, pierwszy wieniec od Premiera Rządu RP, który złożono w miejscu
pamięci narodowej pod Dąbrową, za co panu premierowi
ogromnie dziękujemy. Po złożeniu wieńców i kwiatów,
w pięknym występie artystycznym zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowa. Przepięknie odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę przez tak długie wieki. Otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłaniał tarczą
swej opieki. Od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed
Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyźnie wolność, racz nam
wrócić, Panie! zakończyła oficjalne rocznicowe obchody pod
Dąbrową. Pan wójt odczytał list Prezydenta RP o biegu „Tropem Wilczym” i ponad 450 uczniów w koszulkach biegowych
wraz z nauczycielami ze szkół podstawowych z Ciepielowa,
Bąkowej i zaprzyjaźnionego Lublińca wzięło udział w biegu
„Tropem Wilczym”. Wspaniała zabawa, piękne medale, bogate pakiety startowe, a przede wszystkim wspólna integracja,
rekreacja ruchowa i utrwalanie pamięci i ducha patriotycznego, to efekt wspólnego biegu przez Dąbrowę. Uroczystość
patriotyczno-religijna, połączona z historycznym biegiem, to
przepiękne wypełnienie misji Gminy Ciepielów krzewienia
prawdziwych postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Cześć i Chwała Bohaterom !!!
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W tym roku na terenie gminy wybudowaliśmy dwie nowe drogi.
Pierwsza gminna przez Bielany 1042 mb. za kwotę 129 191,00 zł.
Druga, to droga powiatowa relacji Bąkowa – Podolany o długości
1750 mb. za kwotę 595.481,00 zł. Droga powiatowa wybudowana jest przy wsparciu finansowym Gminy Ciepielów. Obiecywana
przez dwanaście lat, przez trzy ostatnie kadencje, wreszcie doczekała się budowy. Można, można, trzeba tylko dobrych chęci,
właściwej, normalnej współpracy i jest. W tym miejscu składamy

przez trzy ostatnie kadencje, dzisiaj staje się faktem. Trzeci rok
i wybudowana została trzecia droga powiatowa‼ W roku 2019
droga powiatowa przez Antoniów, w 2020 roku droga powiatowa
do fizjoterapii w Pcinie, w tym roku droga powiatowa Bąkowa –
Podolany. Dodatkowo władze powiatu radomskiego zakończyły
budowę drogi powiatowej od Iłży do Antoniowa. Droga znacząco
poprawia jakość przejazdu do Iłży. W związku z zaplanowaną do
budowy w przyszłym roku drogą powiatową Wielgie – Łaziska –

Budowa gminnej drogi w Bielanach

podziękowanie panu Staroście Sławomirowi Śmieciuchowi oraz
naszemu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiat w Lipsku panu Radosławowi Drągowi, za wspólnie zrealizowaną inwestycję, której
mieszkańcy Bąkowej i Podolan oczekiwali. To, co było niemożliwe

Ciepielów, wójt gminy zadeklarował już wsparcie finansowe dla
powiatu lipskiego w kwocie określone przez wnioskujący o to Zarząd Powiatu w Lipsku. Miejmy nadzieję, że i ta droga powiatowa
wreszcie doczeka się przebudowy.

Budowa drogi powiatowej Bąkowa – Podolany współfinasowanej przez Gminę Ciepielów

P

P

Za nami pół obecnej kadencji. Ponad 29 milinów złotych
pozyskanego z zewnątrz dofinansowania na nasze inwestycje.
Realizacja i rozpoczęcie wielu nowych projektów. Mam nadzieję, że nie zawiodłem Państwa zaufania, a zrealizowane zadania
zostały przyjęte przez Mieszkańców Naszej Gminy z aprobatą.
Szczegółowe informacje przekazane zostały Państwu w specjalnie przygotowanej na ten cel broszurce informacyjnej.
Szanowni Państwo, podsumowując pierwszą połowę obecnej kadencji, pragnę gorąco podziękować wszystkim, z którymi
miałem okazję pracować. Dziękuję za pomoc i słowa otuchy. Za
motywowanie do działania, dobrą radę, także za słowa mobili-
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zującej krytyki. Dziękuję przewodniczącemu oraz radnym Rady
Gminy, sołtysom, dyrektorom szkół i jednostek organizacyjnych
gminy, współpracownikom z Urzędu Gminy. Każdy z Was pracując dla dobra i rozwoju gminy Ciepielów, ma swój udział w realizowanych inwestycjach. Ogromne podziękowania składam
panu Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu, to dzięki
rządowemu wsparciu, udało się przyśpieszyć realizację gminnych inwestycji.
Warto zmieniać Naszą Gminę na lepszą. Poświęcić swój czas,
w pełni się zaangażować, aby Nam wszystkim mieszkańcom
Gminy Ciepielów żyło się po prostu lepiej.
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MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 2020
27 maja w dniu Samorządu Terytorialnego,
wójt gminy Ciepielów
Artur Szewczyk wraz
z panią Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Barbarą Rojecką-Kostyrą
oraz z panem Sekretarzem Gminy Marcinem
Bieleckim dokonali aktu
dekoracji
„Medalami
za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” pary, które
obchodziły 50 rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego w roku 2020.
Ze względów epidemiologicznych nie było możliwości zorganizowania
uroczystości wręczania
medali takiej, jak w latach poprzednich, a medale wręczono w domach złotych jubilatów
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Jubilatami, którym przyznano
„Medale za Długoletnie
Pożycie
Małżeńskie”
byli: Halina i Zdzisław
Dziuba, Zofia i Czesław
Figura, Henryka i Julian
Gajek, Anna i Henryk
Kaczmarzyk, Irena i Stanisław Lasek, Marianna
i Tadeusz Maziarz, Halina
i Zdzisław Michalec, Stanisława i Andrzej Pięta,
Krystyna i Jan Szepetowscy, Barbara i Stanisław
Walczyk, Zofia i Henryk
Wąsiel, Kazimiera i Franciszek Wojciechowscy,
Alicja i Jan Woźny, Zofia
i Jerzy Zając, Marianna
i Stanisław Zawadzcy.
Drodzy Jubilaci w dowód
Waszego społecznego
uznania dla trwałości
małżeństwa i rodziny, na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego w Ciepielowie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Państwu
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Gratulujemy tego

K

wspaniałego wyróżnienia bowiem na żaden medal nie pracuje
się tak długo…, a tylko ludzie, którzy naprawdę się kochają, nigdy się nie starzeją. Wszystkiego najlepszego!!!

2022

W biuletynie znajdziecie Państwo kalendarz na 2022 rok. Na drugiej stronie kalendarza
zamieszamy informator z aktualnymi numerami telefonicznymi pracowników Urzędu Gminy, placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki oraz Ośrodka
Zdrowia i Fizjoterapii w Pcinie. Nowością w nowym roku są dyżury Przewodniczącego Rady
Gminy (w każdy czwartek) i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (w każdy wtorek).
15
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SAMOCHÓD POŻARNICZY DLA OSP BĄKOWA
O tym jak bardzo potrzebna jest Ochotnicza Straż Pożarna,
najlepiej przekonaliśmy się podczas gwałtownej czerwcowej wichury. Ogromne zniszczenia, ale i wielka praca wykonana przez
naszych strażaków w zakresie udrożnienia dróg gminnych, zabezpieczenia zniszczonych dachów. Dlatego nie zwalniamy tępa w zakresie stworzenia jak najlepszych warunków naszym dzielnym

L

strażakom. Po zeszłorocznym pozyskaniu samochodu dla OSP
Łaziska, w tym roku piękny nabytek dla jednostki OSP z Bąkowej.
Samochód o wartości ponad 350 tysięcy złotych prezentuje się
przepięknie. A samochód to wóz bojowo-gaśniczy o pojemności
silnika 6871 cm3, marki STAR MAN, typ 12, 227 LA-LF, wyposażony
między innymi w agregat prądotwórczy Eisemann ED2400.

P

W ramach inicjatywy edukacyjnej „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy dotację w wysokości 126.300,00 zł, w tym: 96.300,00 zł dla szkoły podstawowej w Ciepielowie i 30.000,00 zł dla szkoły w Bąkowej. Laboratoria
Przyszłości- to zakup nowoczesnego wyposażenia dla naszych szkół. Do
naszych szkół trafi nowoczesny sprzęt w postaci drukarek 3D, mikrokon-

trolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne urządzenia wybrane przez dyrektorów szkół. Mamy już piękne pracownie przedmiotowe,
a będzie jeszcze piękniej.

E

S

Doceniając służbę i poświęcenie naszych strażaków ochotników,
Rada Gminy w Ciepielowie na wniosek wójta podniosła ekwiwalent
strażacki z dotychczasowych 12 zł za godzinę akcji ratowniczo – gaśniczej na 20 zł.
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Nadchodzą ważne zmiany dla beneficjentów programu, po nowelizacji przepisów prawa, od 1 stycznia 2022 roku obsługą programu
„Rodzina 500 plus” będzie zajmował się ZUS, a nie samorządy, do których dotychczas należała obsługa programu. Świadczenia wypłacane
obecnie przez gminy będą przez nie kontynuowane do końca okresu,
na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Wnioski o świadczenie 500 plus podobnie jak o świadczenie „ Dobry Start” od nowego
roku będzie można składać tylko drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
bankowość elektroniczną lub portal Empatia, a świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Już od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować wnioski o nowe
świadczenia, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzie-

D

P

Marszałek Piłsudski powiedział kiedyś: „Naród, który nie szanuje
swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma pra-

S

Z

G

N

ci, a od lutego 2022 roku na kolejny okres zasiłkowy. Istotną zamianą
jest również fakt, że Świadczenie wychowawcze od nowego roku nie
będzie podlegało koordynacji. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że
niezależnie od tego czy członek rodziny przebywa za granicą świadczenie będzie przysługiwało w Polsce w pełnej wysokości i nie będzie uzależnione od pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym państwie.

N
wa do przyszłości”. My mieszkańcy Gminy Ciepielów budując przyszłość
nie zapominamy o przeszłości. Dlatego w przededniu Dnia Wszystkich
Świętych wraz z uczniami klas piątych szkół podstawowych z Bąkowej i Ciepielowa złożyliśmy wieńce,
kwiaty i zapaliliśmy biało-czerwone
znicze na wszystkich pomnikach
i grobach związanych z II wojną
światową. Odwiedziliśmy groby
żołnierzy na cmentarzu w Antoniowie (grób – pomnik żołnierzy września 39) i w Ciepielowie (między
innymi grób rodziny „Kowalskich”,
grób Władysława Owczarka, grób
rodzinny państwa Siepietowskich,
grób lotnika Mariana Futro, grób
wójta Bogdana Czapli, grób żołnierzy z Dąbrowy), miejsce pamięci
narodowej w Mariankach, miejsce
pamięci narodowej w Starym Ciepielowie i Świesielicach, miejsce pamięci narodowej w Dąbrowie, miejsce pamięci w Chotyzach (pomnik
płk. Władysława Owczarka). Nasza
wizyta na żołnierskich grobach to
dla młodzieży, przede wszystkim
żywa lekcja historii, w której pan
wójt Artur Szewczyk przedstawił
uczniom naszych szkół wydarzenia
związane z II wojną światową. Jest
przesłaniem dla młodych pokoleń,
do pokojowego współżycia między
narodami tak, aby nigdy do takich
tragedii jak w II wojnie światowej
nie dochodziło.

I

Dofinasowanie pozyskujemy nie tylko dla Gminy, ale także dla
Związku Gmin nad Iłżanką, którego jesteśmy członkami, a nasz wójt
jest prezesem ZGnI. W ramach programu „Polski Ład” pozyskaliśmy
3.543.750,00 zł na rozwój turystyki i rekreacji Związku Gmin nad Iłżanką. Wybudowana zostanie nowoczesna sieć szlaków pieszo-rowerowo-wodnych pięciu gmin wchodzących w skład Związku: Iłża, Mirów, Kazanów, Ciepielów, Chotcza. Wybudowane zostaną miejsca postojowe
zapewniające rekreację, odpoczynek, obsługę rowerów z wizualizacją
historyczno-przyrodniczą. Dodatkowo zakupione zostaną busy niskoemisyjne oraz urządzenia konserwujące szlaki turystyczne.
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Właśnie minęły 3 lata od oddania naszej największej
sportowo-plenerowej inwestycji Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ciepielowie. I pomyśleć ilu było przeciwników tej inwestycji. Jak bardzo przeszkadzano najpierw
w sądowej batalii o przejęcie tego terenu na własność
gminy, bo według niektórych najlepiej jakby tam na przysłowiowych „stodółkach” pasły się krowy. Mamy nadzieję,
że Tym wszystkim przeciwnikom musi być dzisiaj bardzo
głupio, chociaż w ich przypadku nie liczylibyśmy na żadną
skruchę. Bo dla niektórych nie liczy się rozwój gminy, nie
liczy się dobro dzieci, liczy się tylko to, aby przeszkadzać,
samemu nic nie robiąc. Zawistna polityczna przeciwność
w budowie kompleksu zaszła do tego stopnia, że instytucja odpowiedzialna za dopuszczenie do użytkowania
inwestycji dokonała swoich czynności ostatniego z możliwych dni po złożeniu przez Gminę Ciepielów takiego
wniosku. Kiedy? W poniedziałek, w dniu bezpośrednio po
wygranych przez wójta wyborów. Przypadek? Nikt, chyba w to nie uwierzy. Ale dzisiaj nasz kompleks działa już
trzeci rok, dając mieszkańcom gminy Ciepielów, tym dużym i tym małym, tym młodym i tym starszym możliwość
aktywnego spędzania wolnego czasu. Wiemy, że z kompleksu korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Ciepielów.
Tego nie możemy zabronić, ale już na wiosnę, na prośbę
mieszkańców wprowadzimy zasady pierwszeństwa w korzystaniu, zwłaszcza z kortu do tenisa ziemnego przez
mieszkańców gminy Ciepielów. To dla mieszkańców gminy
Ciepielów wybudowaliśmy nasze obiekty i to oni powinni
mieć prawo do z nich korzystania w pierwszej kolejności.
Zasady będą wyraźnie określone wraz z rozpoczęciem się
wiosny 2022. 3 lata kompleksu, a w jego ramach przypomnijmy funkcjonuje: – miasteczko ruchu drogowego, –
plac zabaw, – siłownia parkowa, kort do tenisa ziemnego,
bieżnia do pchnięcia kulą, stacja do naprawy rowerów
IBOMBO, strefa WORKAUT, budynek szatniowo-sanitarny,
strefa minigolfa, PUMPTRACK, wielofunkcyjne boisko do
koszyków i siatkówki, boisko do badmintona, bieżnia okólna czterotorowa, bieżnia 100 m, bieżnia do skoku w dal,
boisko piłkarskie, ogrodzenie, progi zwalniające, podjazd dla osób niepełnosprawnych, parkingi, oświetlenie i monitoring. Nasz kompleks od
samego otwarcia ciągle się rozwija i rozbudowuje. Powstały nowe parkingi i chodniki z kostki brukowej, progi zwalniające poprawiające bezpieczeństwo na przyległej do kompleksu ulicy. Powstał obiekt do mini

R

golfa, Wybudowaliśmy strefę profesjonalnego workautu dla dzieci i dorosłych. Zainstalowano stację do naprawy rowerów IBOMBO. Wreszcie ostatnia nasza inwestycja – pierwszy w powiecie profesjonalny tor
rowerowy PUMPTRACK. A w przyszłym roku dodatkowo tor rowerowy
dla najmłodszych Pumptrack Kids. Można, można a Dlaczego? – Bo, Kochamy Naszą Gminę.

A
Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych. CWPN ACADEMICA to największa
cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism
naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, która umożliwia dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej za pomocą dedykowanych
terminali, zlokalizowanych w bibliotekach partnerskich. Dzięki
ACADEMICE czytelnik zyskuje bezpłatny dostęp do ponad 3 milionów publikacji, w tym artykułów, monografii, całych numerów czasopism, współczesnego piśmiennictwa naukowego ze
wszystkich dziedzin, a także najnowszych wydań podręczników
akademickich, tekstów źródłowych i literatury pięknej. Korzystanie z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych „Academica”
jest bezpłatne. Z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych
ACADEMICA mogą korzystać użytkownicy zarejestrowani w wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie, rejestracji czytelników dokonuje bibliotekarz. Użytkownik otrzymuje indywidualne dane dostępu login – będący numerem karty
bibliotecznej oraz hasło. Po zalogowaniu użytkownik systemu
ACADEMICA ma dostęp do wszystkich publikacji naukowych.
18

Publikacje chronione prawem autorskim (dostęp ograniczony)
można czytać po dokonaniu rezerwacji, wyłącznie na dedykowanym terminalu w bibliotece. Terminal jest dostępny w godzinach
pracy biblioteki. Publikacje niechronione prawem autorskim są
dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące systemu ACADEMICA i sposobu korzystania z jego zasobów znajdują się na stronie https://
academica.edu.pl/. Zapraszamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni. Przekonaj się jak ogromne możliwości dostępu do wiedzy daje ACADEMICA.
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KOMPUTERY DLA SZKOŁY
Wspaniała
wiadomość dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
W ramach programu pn.
„Mazowiecki program
przygotowania
szkół,
nauczycieli i uczniów
do nauczania zdalnego”
realizowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego – dofinansowanie w wysokości ponad 55 tysięcy
złotych otrzyma szkoła
w Bąkowej. W ramach
projektu Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych,
laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora
multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogra-

100 L P
Najstarszym mieszkańcem Gminy Ciepielów jest pana Jan Sulima
z Ciepielowa. 5 listopada w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyła się
uroczystość setnych urodzin pana Jana Sulimy. W uroczystości udział
wzięli: – Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, – Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów, – Waldemar
Czapla Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie, Barbara Rojecka –
Kostyra Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ciepielowie, solenizant

W

BĄKOWEJ

mowań wspierających naukę zdalną. Taki sam program obecnie
jest realizowany w szkole podstawowej w Ciepielowie. Władzom
Samorządu Województwa Mazowieckiego serdecznie dziękujemy.

J

S

pan Jan Sulima z rodziną. W imieniu mieszkańców gminy Ciepielów pan
wójt złożył życzenia jubilatowi Z wielką radością wszyscy mieszkańcy
Gminy Ciepielów świętują wraz z Panem setną rocznicę urodzin. Taki
dzień, jak dzisiaj, jest wyjątkowym świętem. Niewielu ludziom Opatrzność Boska pozwala osiągnąć wiek, o którym marzymy wszyscy i niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny Jubileusz. Z należnym
Panu szacunkiem mam zaszczyt przekazać Panu w imieniu władz samorządowych oraz wszystkich
mieszkańców Gminy Ciepielów z okazji Jubileuszu
– 100 urodzin serdeczne
gratulacje, wyrazy uznania
dla przeżytych lat i życzenia wszelkiej pomyślności
i pogody ducha na kolejne lata. Niech każdy dzień
wnosi w Pana życie wiele
ciepła i miłości i niech życie upływa Panu w spokoju
i zdrowiu”. Ciesząc się z Panem i Rodziną tymi pięknymi urodzinami, życzę
jeszcze wielu długich lat
życia w otoczeniu Rodziny, Przyjaciół i satysfakcji
własnego dobrze przeżytego życia. Przewodniczący
Rady Gminny wraz z panią
Kierownik USC wręczyli
jubilatowi kwiaty i urodzinowy prezent. Następnie
pan Kierownik delegatury
Urzędu Wojewódzkiego
odczytał list z życzeniami
skierowany do pana Jana
Sulimy przez Premiera RP
Mateusza Morawieckiego.
A tort jak przystało na setne urodziny był opatrzony
napisem 200 lat. Panie
Janie wszystkiego najlepszego !!!
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Zniszczone dachy budynków
mieszkalnych i gospodarczych,
setki połamanych i powyrywanych
z korzeniami drzew, zniszczone linie energetyczne, to efekt czerwcowej nawałnicy jaka przeszła
nad Gminą Ciepielów. Najbardziej
dotknięte skutkami pogodowego
kataklizmu zostały miejscowości
Pcin, Ciepielów Kolonia, Stary Ciepielów i Kawęczyn. Ze skutkami
żywiołu walczyli strażacy (ogromne słowa wdzięczności wszystkim
druhom OSP oraz strażakom z PSP
w Lipsku). Bezpośrednio po ustąpieniu nawałnicy wójt i pracownicy
Urzędu Gminy wstępnie oszacowali skutki kataklizmu. Następnie
zwołany został przez wójta Gminny
Sztab Kryzysowy, potem komisja
oszacowała powstałe (zgłoszone)
szkody. Po dokonaniu wizji lokalnej, najbardziej poszkodowanym
mieszkańcom, za pośrednictwem
Gminnego Ośrodka Pomocy rozpoczęto przyśpieszoną procedurę
wypłacania pomocy materialnej.
Skutki wichury w postaci widoku
setek powalonych ogromną wichurą drzew będziemy jeszcze długo
pamiętać.

I

KRUS

Podczas sesji Rady Gminy w Ciepielowie, przedstawione został podstawowe informacje na temat ubezpieczenia społecznego rolników. Za
pośrednictwem biuletynu przedstawiamy najważniejsze i najbardziej
przydatne rolnikom wiadomości. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym
rolników wyodrębnia 2 rodzaje ubezpieczenia: – ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, – ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Przewiduje także dwie formy objęcia ubezpieczeniem: – z mocy
ustawy, czyli obowiązkową, dla rolników i domowników prowadzących
działalność w gospodarstwach o powierzchni przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, – na wniosek, czyli dobrowolną dla rolników i domowników
prowadzących działalność na gruntach nie przekraczających 1 ha przeliczeniowego. W/w ustawa dotyczy spełniających określone warunki
rolników, małżonków rolnika oraz domowników, którzy: – posiadają
obywatelstwo polskie, – przebywają na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub
w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy; – są obywatelami państw
członkowskich UE, jeżeli przepisy UE nie stanowią inaczej.
Zasady przejścia na emeryturę. Kobieta – skończony 60 rok życia,
minimum 25 letni okres podlegania ubezpieczeniu rolniczemu (można
doliczyć pracę u rodziców po 16 roku życia do 31.12.1982r, pod warunkiem, że nie było w tym czasie pracy zawodowej) oraz przekazane
gospodarstwo rolne. Mężczyzna –
skończony 65 rok życia, minimum
25 letni okres podlegania ubezpieczeniu rolniczemu (można doliczyć
pracę u rodziców po 16 roku życia do
31.12.1982 r., pod warunkiem, że nie
było w tym czasie pracy zawodowej)
oraz przekazane gospodarstwo rolne. Gospodarstwo należy przekazać
osobie pełnoletniej, można umową
dzierżawy na 10 lat i umowa musi
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być potwierdzona przez urząd gminy. Umowę dzierżawy można spisać
z dzieckiem pełnoletnim. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy.
Przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia
łącznie następujące warunki: 1. jest trwale lub okresowo całkowicie
niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, 2. całkowita niezdolność
do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach wymienionych poniżej w pkt 1 i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania
tych okresów, 3. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez
wymagany okres wynoszący co najmniej: – rok – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat,
– 2 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,
– 3 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat,
– 4 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 25 lat do 30
lat, – 5 lat – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 30 lat; wymagane 5 lat powinno przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do
pracy. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od dnia 1 października 2019 r. weszła w życie ustawa
z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie
dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Warunkiem
ubiegania się o ww. świadczenie jest
złożenie wniosku wraz z wypełnionym przez lekarza zaświadczeniem
N14 oraz oceną pacjenta według
skali Barthel. Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości nie
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wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia
uzupełniającego i świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków
publicznych oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych,
z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w ww. ustawie, nie może
przekroczyć 1600 zł miesięcznie. Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika
i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną wszczyna się na pisemny wniosek złożony: – osobiście, -za
pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym, – przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP, – w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
czy też podpisem zaufanym, – za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego stanowiącego odpowiednio kopię tego zgłoszenia albo tych wniosków sporządzonych
w postaci innej niż elektroniczna. Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w sytuacji
objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją
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w związku z COVID-19 w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia
za pracę, które: – od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 1.400 zł. Do przyznawania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną stosuje się
przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
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Z opóźnieniem związanym
z pandemią koronawirusem, pana
Sylwester Sulima ze Starego Ciepielowa został odznaczony Medalem
za Zasługi dla Rolnictwa. Medal
w imieniu ministra rolnictwa wręczył Przewodniczący Rady Gminy
w Ciepielowie Waldemar Czapla
i Wiceprzewodniczący Witold Chojak. Pan Sylwester Sulima jest znanym w środowisku pszczelarzem
oraz aktywnym działaczem Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Lipskiej
– Doceniając zasługi oraz aktywną
działalność społeczną, minister Jan
Krzysztof Ardanowski odznaczył
mieszkańca naszej gminy medalem.
Pszczelarstwo to jedna z gałęzi rolnictwa, która nie jest tak dobrze
dostrzegalna jak inne, dlatego odznaczenie, które otrzymał pan Sylwester tym bardziej cieszy. A bycie
pszczelarzem to nie tylko ciężka praca, ale również wielka pasja, a także dbanie o środowisko naturalne.
Dbając o środowisko, dbamy o naszą przyszłość, miód uzyskiwany od
pszczół cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
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Jak to mówią, do Iłży na lody, do Gminy Ciepielów na boisko i plac zabaw. W ramach Lokalnej Grupie Działania „Dziedzictwo i Rozwój” za kwotę
55.000,00 zł wykonaliśmy nowy plac zabaw dla najmłodszych dzieci. W parku wśród drzew, na ogrodzonym terenie placu najmłodsze dzieciaki
mogą bezpiecznie się bawić nawet w czasie letnich upałów.
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Od 8 listopada 2021 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane według nowych zasad – będzie obowiązywał nowy wzór wniosku, a osoba, która ukończyła 12 rok
życia będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców oraz
własnoręcznego czytelnego podpisu. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych względami medycznymi, urzędnik będzie
mógł zwolnić z obowiązku złożenia podpisu lub odcisków palców. Czynność odbioru nowego dowodu również będzie wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie. Przy odbiorze dowodu nastąpi weryfikacja odcisków palców zawartych w warstwie
elektronicznej dowodu. Ważne: Jeśli Twój dowód osobisty jest
nadal ważny – nie musisz go wymieniać. Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie. Jeśli
Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o wydanie dowodu
osobistego dla dziecka możesz złożyć elektronicznie (obywatel.
gov.pl). Nowy dowód osobisty posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych
państw. UWAGA: DOTYCHCZAS WYDANE DOWODY OSOBISTE
ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ ZGODNIE Z DATĄ WAŻNOŚCI
W NICH ZAMIESZCZONĄ. NIE BĘDZIE KONIECZNOŚCI WYMIENIAĆ ICH NA NOWE!

D

K

Miła wiadomość dla wszystkich miłośników książki ze szkoły
podstawowej w Ciepielowie. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. 12 tysięcy
dotacji plus 3 tysiące wkładu własnego gminy, pozwoli na zakup
nowych książek do szkolnej biblioteki za łączną kwotę 15 tysięcy
złotych.

P

2021 B Z

Pomimo rosnących cen, zwiększenia ilości wywożonych odpadów, ogromnej ilości realizowanych inwestycji – kolejny roku
(począwszy od 2012 roku) nie podnosimy podatków i opat lokalnych. Także opłata za wywóz odpadów pozostanie kolejny rok
niezmieniona. 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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20 października odbyło
się ślubowanie pierwszoklasistów w szkole podstawowej w Bąkowej. Wspaniała
trzynastka nowych pierwszaków pięknie zaprezentowała
się, w pełni zasługując na
włączenie do szkolnego grona. Serdeczne gratulacje dla
nowych uczniów, ich rodziców i nauczycieli. A dla dzieci
oczywiście nie zabrakło prezentów od samorządu szkolnego i rodziców. Tradycyjnie
w naszej gminie, wszyscy
pierwszoklasiści otrzymują
od wójta gminy misie przytulasie. A dla przypomnienia
piękne słowa wypowiedziane przez dzieci podczas ślubowania. „Już w przedszkolu
dzieci wiedzą. Co to Wisła,
co to Bałtyk. Że na Śląsku
leży węgiel. A znów góry to
są Tatry. Taki polski elementarz. Raz zobaczysz i pamiętasz. Nasze polskie ABC.
Każde dziecko o nim wie.
Wchodzi w głowę wchodzi
w serce. Jak literka po literce. Coraz lepiej czytasz je
Nasze polskie ABC.
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W ramach rządowego programu Cyfrowa Gmina, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 165.120,00 zł. Symboliczny czek, wójt gminy
Ciepielów Artur Szewczyk otrzymał podczas spotkania w Iłży od Ministra Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, Wicewojewody Mazowieckiego

Artura Standowicza, Poseł na Sejm RP Anny Kwiecień, oraz Poseł na
Sejm RP Agnieszki Górskiej. Serdecznie dziękujemy. Program „Cyfrowa
Gmina” to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Otrzymane
dofinansowanie można wykorzystać na nabycie sprzętu IT, oprogramowania oraz szkolenia niezbędne do zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Dzięki uzyskanemu
wsparciu Gmina zwiększy dostęp do e-uslug.
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Pamiętamy!!! Już tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia
do wszystkich naszych kombatantów doręczyliśmy świąteczne paczki.
Życzymy zdrowia i wesołych świat!!!
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W odległym, ale jakże przyjacielskim dla naszej gminy Lublińcu, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy ufundowanej przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniającej 100-lecie
trzech Powstań Śląskich 1919-1920-1921.
W imieniu mieszkańców Gminy Ciepielów wójt gminy złożył
wiązankę biało czerwonych kwiatów, w dowód naszej wdzięczności dla bohaterskich mieszkańców Śląska. Gdyby nie ich odwaga i bohaterskie czyny, nigdy losy mieszkańców gminy Ciepielów
i miasta Lublińca nie połączyłby się w historii Polski, bo Polski nie
byłoby w Lublińcu… Chwała i cześć bohaterom!!
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Nie pytaj, co Gmina Ciepielów może
zrobić dla Ciebie, zapytaj, co Ty możesz
zrobić dla swojej społeczności, dla swojej
Gminy ” – parafrazując jedno z najważniejszych zdań wypowiedzianych 50 lat temu
przez amerykańskiego prezydenta przez
Johna F. Kennedy’ego, mieszkańcy wsi Dąbrowa w czynie społecznym jak przystało
na 1 maja, przeprowadzili akcję sadzenia
krzewów ozdobnych na mini kompleksie
sportowo-rekreacyjnym w Dąbrowie. Pomysłodawcą akcji była niezawodna pani
sołtys Danuta Hamela wraz z radą sołecką,
która przy finansowym wsparciu mieszkańców Dąbrowy za kwotę 1820,00 zł zakupiła
140 sztuk zimozielonych krzewów. Wspólna praca ponad dwudziestu mieszkańców
Dąbrowy, integracja, dbałość o wybudowany obiekt, to wzór do
naśladowania dla nas wszystkich mieszkańców gminy Ciepie-
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Kontynuując bardzo dobrą współpracę z Mazowieckim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej, której efektem było
pozyskanie w ubiegłym roku samochodu pożarniczego dla OSP
w Łaziskach, wójt gminy odbył spotkanie w siedzibie Mazowieckiego Komendanta w Warszawie. Rozmawiano o zabezpieczeniu
przeciwpożarowy gminy Ciepielów. Pierwszym efektem spotkania był podarowany od pana Komendanta, ale jakże urokliwy
pendrive – samochód strażacki. Drugim efektem jakże owocnego spotkania, przekonali się strażacy z OSP w Bąkowa, którzy
wzbogacili się o samochód pożarniczy Star Man.
Samochód to wóz bojowo-gaśniczy o pojemności silnika
6871 cm3, marki STAR MAN, typ 12, 227 LA-LF, wyposażony między innymi w agregat prądotwórczy Eisemann ED2400.
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Zespół budynków w centrum Ciepielowa wybudowany jako baza
Gimnazjum, po wprowadzeniu w życie ustawy likwidującej gimnazja,
został zagospodarowany na potrzeby szkoły podstawowej. Od budowy
minęło już kilkanaście lat, co najlepiej widać było po stanie ogrodzenia.
Budynek także nie spełniał już norm w zakresie termomodernizacyjnym. Dlatego też wójt gminy postanowił przeprowadzić kompleksową

24

D

lów. Można, można, bo gdzie jak nie w Dąbrowie, gdzie jak nie
w Gminie Ciepielów. Dziękujemy bardzo, jesteście wspaniali !!!!
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poprawę efektywności energetycznej budynku. Zaplanowane
prace miały z jednej strony poprawić efektywność energetyczną
budynku, z drugiej strony efekt
wizualizacyjny poprzez nową estetyczną elewację zewnętrzną.
Obiekt Publicznej Szkoły Podstawowej stanowi zespół budynków
przeznaczonych na cele dydaktyczno-sportowe i składa się z:
1. Budynek główny – zlokalizowany równolegle do ulicy Kochanowskiego. Budynek o wymiarach
zewnętrznych 25,20×14,45 m. Powierzchnia zabudowy 364,14 m2.
Powierzchnia użytkowa około
550 m2. W budynku zlokalizowane
są sale dydaktyczne, pokoje administracyjno-biurowe. Budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany około roku
1930. 2. Budynek dydaktyczny –
zlokalizowany równolegle do ulicy
Szkolnej, składający się dwóch części wyższej, dwukondygnacyjnej,
podpiwniczonej oraz części niższej
podpiwniczonej, jednokondygnacyjnej. W budynku zlokalizowane
są sale dydaktyczne, łazienki w części niższej dodatkowo pomieszczenia techniczne i kotłownia olejowa
oraz zewnętrznej klatki schodowej. Budynek wybudowany w latach 2000. Wymiar 51,35×11,10,
klatka schodowa o wymiarach
4,90×7,25. Powierzchnia zabudowy ok. 602 m2, powierzchnia użytkowa (wewnętrzna całkowita) 1 306,0 m2, zlokalizowany w części południowej kompleksu od ul. Źródłowej, wybudowany w latach 2000,
konstrukcja dachu stalowa, pokrycie dachu stanowią płyty warstwowe.
3. Sala sportowa wykonana w technologii tradycyjnej słupy żelbetowe,
ściany gr. 24 cm murowane z gazobetonu docieplone styropianem gr.
10 cm. Wymiary: hala sportowa 25,20×13,90 m, łącznik 6,45×11,90 –
powierzchnia zabudowy 427,0 m2, powierzchnia użytkowa (wewnętrzna całkowita) 363,24 m2.
W projekcie wykonanym w roku 2020 przyjęto docieplenie ścian
w systemie bezspoinowego systemu ociepleń. Projektuje się: docieplenie ścian nadziemia styropianem grafitowym gr. 12 o współczynniku
przewodzenia ciepła 0,033 oraz pokrycie tynkiem silikatowym w kolorystyce według projektu docieplenie ścian nadziemia budynku głównego
od strony ul. Szkolnej styropianem grafitowym gr. 20 o współczynniku

przewodzenia ciepła 0,033 oraz pokrycie tynkiem silikatowym w kolorystyce według projektu docieplenie ścian cokołowych nadziemia styropianem EPS 100 gr. 12 o współczynniku przewodzenia ciepła 0,033
oraz pokrycie tynkiem mozaikowym w kolorystyce według projektu
docieplenie ścian podziemia na głębokość 1,0 m styropianem wodoodpornym gr. 12 o współczynniku przewodzenia ciepła 0,031 oraz izolacją
folią kubełkową. Po wykonaniu docieplenia przegrody – ściany murowane będą spełniać wymagania w zakresie izolacyjności, a wykonanie
docieplenia znacznie podniesie komfort użytkowania oraz izolacyjności budynku, co wiąże się z obniżeniem kosztów utrzymania budynku.
Grubość docieplenia dobrano na podstawie obliczeń współczynnika
przenikania ciepła „U” uwzględniając współczynnik przewodzenia ciepła
zastosowanych materiałów. W wyniku obliczeń otrzymano: • budynek
główny – współczynnik U=0,148 W/(m2*K) • budynek dydaktyczny –
współczynnik U=0,153 W/(m2*K) • budynek dydaktyczny ściana podziemia – współczynnik U=0,206 W/(m2*K)
• budynek sali sportowej – współczynnik
U=0,147 W/(m2*K). Wykonawcą inwestycji była firma Development Kinga Rychter
z Makowca, najtańszy z oferentów przetargu nieograniczonego. Koszt całej inwestycji
wraz z nadzorem budowlanym to kwota
500.000,00 zł. W ramach prac wykonaliśmy kompleksową poprawę efektywności
energetycznej budynku szkoły, dodatkowo
poprawiając ogrodzenie, odwodnienie,
ułożenie kostki brukowej wokół budynku.
Aby spełnić wymogi bezpieczeństwa wykonaliśmy drugie wejście do sali gimnastycznej. Szkoła otrzymała piękną kolorową, ale
gustownie dobraną elewację. Na elewacji
zainstalowano napisy i herby Gminy Ciepielów. Teraz wszyscy wiedzą, że to szkoła
przyjazna dla dzieci, a sam budynek dawnego gimnazjum to już jedynie wspomnienie.

25

Nasza Gmina – nr 84/85

Ś

C

Piękna uroczystość ślubowania pierwszoklasistów odbyła się
w szkole podstawowej w Ciepielowie. Wielką niespodzianką dla
dzieci i rodziców była obecność na uroczystości ORDYNARIUSZA
DIECEZJI RADOMSKIEJ KSIĘDZA BISKUPA MARKA SOLARCZYKA,
a piękne słowa skierowane przez księdza Biskupa do najmłodszych
z pewnością na długo pozostaną w ich malutkich sercach. Wszyscy
44 uczniowie, po wspaniałej prezentacji, złożyli przed panią dyrektor Małgorzatą Rusinowską ślubowanie, tym samym zostali włączeni do grona szkoły podstawowej. Serdeczne gratulacje dla nowych
uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Tradycyjnie w naszej gminie,
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Wybudowaliśmy czternasty, piętnasty
i szesnasty plac zabaw w naszej gminie.
Nowe, bliźniacze w sowim zakresie place zabaw powstały w Mariankach (75.000,00 zł),
Podgórzu (60.000,00 zł) i w Dreźnie
(60.000,00 zł). Na wszystkie trzy inwestycje
pozyskaliśmy dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie po 10.000,00 zł na
zadanie ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw. W ramach prac wykonano między innymi panelowe ogrodzenie
placu wraz z furtką, zamontowano zestaw
zabawowy dla dzieci, karuzelę, bujaki, huśtawkę, kosz na śmieci, altanę z grillem i wybrukowaniem terenu. Dodatkowo w Mariankach uporządkowaliśmy zaniedbany
teren i zniwelowano teren pod plac zabaw.
Za nieodpłatne użyczenie terenu pod plac
zabaw w Podgórzu serdecznie dziękujemy
państwu Chojnackim z Podgórza.
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wszyscy pierwszoklasiści otrzymali od wójta gminy Artura Szewczyka misie przytulasie, które mają zadanie umilić im pierwszy okres
nauki szkolnej. W podziękowaniu dla wspaniałego gościa – Księdza
Biskupa Marka, dzieci przekazały Księdzu Biskupowi specjalnego
misa – pierwszoklasistę dodatkowo z kokardą i niebieskim biretem.
Wspaniałe dzieciaki, piękna uroczystość. Dzieci to przyszłość naszej
gminnej Ojczyzny. Z całego serca dziękujemy Księdzu Biskupowi
Markowi Solarczykowi za udział w naszej szkolnej uroczystości.
Zgodnie z mottem księdza biskupa Marka „Omnia possibilia credenti”, czyli „Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy”.
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Największą inwestycją obecnej kadencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy Ciepielów
jest budowa nowej remizy dla Ochotniczej Straży
Pożarnej. Zgodnie ze złożoną przez wójta gminy
obietnicą wyborczą, w tym roku rozpoczęła się budowa nowego obiektu. Budowa zlokalizowana jest
na działce, którą wójtowi udało się pozyskać na
rzecz gminy. W części działki wybudowany został
mini kompleks sportowo rekreacyjny (boisko ze
sztucznej nawierzchni, plac zabaw i Otwarta Strefa
Aktywności), który stanowić będzie uzupełnienie
nowo budowanego budynku remizy strażackiej. Inwestycja ta w 100% sfinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Pozyskanie tych środków to ogromny sukces naszego samorządu, a realizowanie inwestycji w 100% za
środki pozabudżetowe to sytuacja bezprecedensowa. Nigdy w historii naszej gminy nie budowaliśmy
w całości za środki zewnętrzne. Najpierw więc była
cudowna wiadomość o 1.000.000,00 zł dotacji dla
Gminy Ciepielów na budowę nowej remizy OSP
w Bąkowej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, następnie kolejna wspaniała wiadomość
o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego.
Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych na budowę remizy OSP w Bąkowej. Większość ofert mieściła się w zakresie środków zabezpieczonych w budżecie gminy, a najniższa oferta
nie przekraczała miliona złotych pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Złożono osiem ofert, z czego najdroższa opiewała
prawie na 1,6 milion złotych. Komisja przetargowa
wybrała ofertę najtańszą firmy firma Development
Kinga Rychter z Makowca. Obiekt zaprojektowano
jako budynek wolnostojący, o 1 kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczeń, w konstrukcji tradycyjnej murowej. Funkcjonalnie budynek podzielono
na dwie części, część remizy z salą spotkań oraz
z zapleczem socjalnym, oraz część garażu dla samochodu OSP funkcjonalnie powiązanej z częścią
remizy. Strażacy będą mogli korzystać z pomieszczeń socjalnych zlokalizowanych w części remizy.
Fundamenty budynku o konstrukcji żelbetowej
monolitycznej w postaci ław żelbetowych monolitycznych. Ściany murowane z bloczków wapienno piaskowych wzmocnione słupami, rdzeniami
i wieńcami żelbetowymi. Podciągi i nadproża żelbetowe monolityczne. Dach wielospadowy (forma
dachu czterospadowego, dach podzielono na dwie
części, ze względów funkcjonalnych dach nad garażem podwyższono, nad pozostałą częścią remizy
część niższa dachu), pokrycie blachą dachówkową.
Formę obiektu zaprojektowano, aby jak najbardziej swą formą nawiązywała do zabudowy sąsiedniej, aby harmonijnie wtapiała się w otoczenie
i istniejący krajobraz. Projektowany budynek zlokalizowano z południowo zachodniej części działki zgodnie z liniami zabudowy. Wymiary budynku
to 21,50×11,60 m. Szerokość elewacji frontowej
wynosi 21,50 m od strony podjazdu i głównego
wejścia do obiektu. Wysokość budynku to jedna
27
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kondygnacja, wysokość od poziomu terenu do okapu wynosi
3,53 m oraz 4,79 m w części wyższej, zaś do kalenicy 6,94 m oraz
7,57 m. Od strony północno wschodniej zlokalizowano wejście
główne do budynku oraz wjazd do garażu samochodu OSP, przed
budynkiem zaprojektowano plac manewrowy oraz parkingi dla
samochodów osobowych. Obiekt w pełni dostępny jest dla osób
niepełnosprawnych, przed budynkiem zaprojektowano 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Od
strony północnej, od strony dojazdu do zaprojektowano placyk
na kontenery śmietnikowe, zgodnie z przepisami technicznymi
(minimalna odległość od okien w budynku przeznaczonym na
pobyt ludzi wynosi 10 m) oraz zbiornik na nieczystości ciekłe,
zgodnie z przepisami technicznymi. W części budynku świetlicy przewidziano wiatrołap, komunikację, salę spotkań na około
40 osób, zaplecze kuchenne, pomieszczenia wc mężczyzn wraz
z natryskiem (przeznaczone także dla strażaków) oraz wc kobiet
(przeznaczone także dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenie gospodarcze. W sąsiedniej części przewidziano garaż
dla samochodu straży pożarnej, w garażu wygospodarowano
miejsce na specjalistyczne regały na sprzęt strażacki oraz szafki ubraniowe. Obie części zostały połączone za pośrednictwem
przedsionka, co jest zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.
Oświetlenie naturalne sali poprzez okna, powierzchnia okien
zgodna z wymogami przepisów technicznych. Pomieszczenie porządkowe zostanie wyposażone w zlew porządkowy montowany
na wysokości 50 cm oraz z szafę na środki czystości i sprzęt porządkowy. Teren będzie ogrodzony, nie będzie ogólnie dostępny,
do obiektu prowadzą dojścia utwardzone, chodnik projektowany. Projektowana Inwestycja nie będzie wywierała żadnych negatywnych skutków dla zabudowy sąsiedniej i ich użytkowników
i jest zgodna z zapisami decyzji o lokalizacji celu publicznego.
Skala i forma obiektu utrzymana została w charakterze miejsca
lokalizacji. Charakterystyczne parametry techniczne powierzchniowo kubaturowe: Powierzchnie i kubatura projektowanego
budynku: Powierzchnia użytkowa – 166,88 m2 Powierzchnia całkowita – 202,26 m2 Powierzchnia wewnętrzna – 174,78 m2 Powierzchnia zabudowy – 202,26 m2 Kubatura – 1.100,00 m3 Liczna
kondygnacji – 1, bez podpiwniczeń. Inwestycja realizowana jest
w cyklu dwuletnim 2021-2022.
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GMINNA DOTACJA KLUBU SPORTOWEGO
– TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Drugi rok z rzędu realizujemy system dotacyjny seniorskiej
drużyny piłkarskiej. Zgodnie z budżetem gminy na 2021 rok,
na zajęcia sportowe-organizację zajęć, treningów i rozgrywek
sportowych międzyklubowych przeznaczono 20 tysięcy złotych.
Umowę podpisano z klubem GKS Lider Video Ciepielów. W ramach realizacji umowy, klub zorganizował pierwszy turniej piłki
nożnej. Patronat nad turniejem objął wójt gminy. W turnieju
udział wzięły zaproszone przez zarząd klubu GKS Video Ciepielów drużyny. Nie zabrakło emocji, pięknych bramek i dobrej
zabawy. Turniej wygrała drużyna Paskudne Dziki MLPH. Gratujemy. Podium ukształtowało się następująco: 1) Paskudne Dziki
MLPH, 2) GKS Lider Video Ciepielów, 3) Iłżanka Kazanów. W turnieju wzięły udziel drużyny: Gracja Tczów, Zwolenianka Zwoleń,
Krępianka Rzeczniów, Wisła Solec a także Drużyna z Ciepielowa.
Dziękujemy i Pozdrawiamy wszystkich uczestników.
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Zapewnienie naszym uczniom ponad standardowych warunków nauki to nasz plan na
obecną kadencję. Przyjęte z ogromnym aplauzem przez uczniów i nauczycieli nowoczesne
pracownie tematyczne do nauki języków obcych i pracowni komputerowych zakupione
w ubiegłym roku tylko nas utwierdziły, że przyjęty kierunek zmian jest jak najbardziej właściwy. Dlatego, systematycznie podnosimy jakość warunków nauki w placówkach oświatowych naszej gminy. Za kwotę 125 tysięcy złotych zupełnie od podstaw stworzyliśmy trzy
nowoczesne pracownie, tym razem pracownię fizyczną (pomarańczową – kolor krzesełek),
biologiczno-geograficzną (zieloną – kolor krzesełek) i humanistyczną: historia i język polski
(fioletową – kolor krzesełek). Nowoczesne ergonomiczne stoliki i krzesełka, sprzęt laboratoryjny w postaci cyfrowych mikroskopów, mobilnego cyfrowego labolatorium Einsteina, robotów edukacyjnych Jimu Astrobot, mulitimedialnych przedmiotowych programów
edukacyjnych, wizualiztorów lumensa, wyposażenia multimedialnego, między innymi interaktywnych 75 cali 4K, zestawów do wideokonferencji, komputerów nauczycielskich wraz
z monitorami dotykowymi, szaf, tablic sucho ścieralnych itp. Teraz takich całkowicie nowych
pracowni mamy już w placówkach oświatowych osiem, a do końca kadencji planujemy metamorfozę wszystkich pozostałych klasopracowni, włącznie z klasami nauczania zintegrowanego. A wszystko po to, aby nasze dzieciaki miały jak najlepszy start, co miejmy nadzieję
wpłynie na ich wybory życiowe w przyszłości…

G

C

P

W naszej Gminie Mikołajki to także smutna, pełna zadumy i refleksji
rocznica zbrodni jakich dopuścili się Niemcy na rodzinach Kowalskich, Kosiorów, Obuchniewiczów, Skoczylasów. Rodzin, które zginęły niosąc pomoc
Żydom. Tradycyjnie jak co roku wójt gminy Artur Szewczyk złożył w imieniu
wszystkich mieszkańców gminy Ciepielów wieniec w hołdzie pomordowanym. A dla przypomnienia historii: – w dniu 6 grudnia 1942 roku na terenie
dwóch wsi: Rekówka i Stary Ciepielów, za udzielanie pomocy żydom – sąsiadom i znajomym licznie zamieszkującym Ciepielów przed wojną, Niemcy zamordowali 33 Polaków, między innymi siedmioosobową rodzinę Kowalskich
oraz sześciosobową rodzinę Obuchowiczów w Starym Ciepielowie, 14 osób
z rodziny Kosiorów oraz małżeństwo Skoczylasów z Rekówki. Byli paleni żywcem, lub wrzucani do ognia po uprzednim rozstrzelaniu. Pamiętajmy „Niewiele jest takich miejsc na świecie, w których mieszkali bohaterowie. Gmina
Ciepielów jest takim miejscem !” My mieszkańcy Gminy Ciepielów jesteśmy
i powinniśmy być dumni, że w naszej gminie mieszkali tacy wspaniali ludzie,
którzy ratowali innych wiedząc, że za udzieloną pomoc grozi śmierć! A tak,
prawdopodobnie już w przyszłym roku będzie wyglądał pomnik, realizowany w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej w hołdzie pomordowanym Polakom – mieszkańcom naszej gminy. Chwała i cześć bohaterom!!!
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W tym rok, do dwóch dotychczasowych programów gminnej
ochrony środowiska, czyli do dofinansowania pieców c.o. i przydomowych oczyszczalni ścieków wprowadziliśmy trzeci program dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych. Należy podkreślić, że nasza
gmina jest jedyną gminą w regionie realizującą takie programy z własnego budżetu gminy. Nie jest to obowiązkiem gminy, ale my chcemy
dać mieszkańcom dodatkowy
argument
aby chronić nasze
środowisko naturalne.
Łącznie ze wszystkich
naszych programów
finansowanych z własnych środków budżetowych, skorzystało
65 gospodarstw domowych. Łącznie na
wszystkie programy
wydatkowano ponad
700 tysięcy złotych,
w tym kwota gminnego dofinasowania stanowiła ponad 316 ty-

sięcy złotych. W poszczególnych programach finasowanie
wyglądało następująco:
1. Wymiana kotłów c.o.: – Liczba zrealizowanych wniosków – 21 szt. Łączny koszt – 285 186,47 zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji – 117 086,35 zł.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków: – Liczba
zrealizowanych wniosków – 35 szt. Łączny koszt – 325 509,35 zł.
Łączna kwota wypłaconych dotacji – 163 569,57 zł
3. Budowa instalacji kolektorów słonecznych: – Liczba
zrealizowanych wniosków – 9 szt. Łączny koszt – 90 960,00 zł.
Łączna kwota wypłaconych dotacji – 36 000,00 zł. W przyszłym
roku programy zostaną dodatkowo rozbudowane o dofinansowanie instalacji pomp ciepła. A wszystko to aby chronić nasze
środowisko, aby nam wszystkim żyło się zdrowiej.
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Rok 2022 zapowiada się jako rok wielkich zmian i ogromnych
inwestycji. Pozyskane w drugiej połowie roku dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” w wysokości ponad 12 milionów złotych, a także środki własne przeznaczone na realizacje
gminnych zadań, spowodują, że budżet naszej gminy w stopniu do
tej pory niewyobrażalnym będzie zdominowany przez inwestycje.
Nasza gmina zawsze stawiała na wydatki inwestycyjne, bo inwestycje to rozwój, a ich brak to stagnacja i cofanie się w tył. Inwestując
dążymy do zrównoważonego rozwoju całej gminy, a na tym zależy
każdemu dla którego liczy się dobro mieszkańców gminy.
W przyszłym roku zamierzamy zrealizować i rozpocząć inwestycje o wartości ponad 20 milionów złotych. A plany inwestycyjne naszej gminy na rok 2022 przedstawiają się następująco:
1) Najważniejszym zadaniem będzie, Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody
– 12.546.293,00 zł. Zadanie zawierać będzie łącznie trzy niezależne
inwestycje. Pierwsza to budowa nowoczesnej biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie. Drugie zadanie to
budowa nowej Stacji Ujęcia Wody w Świesielicach. Trzecie zadanie
to budowa nowej Stacji Ujęcia wody w Starym
Ciepielowie.
2) Dokończenie budowy basenu przy szkole podstawowej w Ciepielowie – łączna wartość dwuletniego zadania 2.700.000,00 zł.
Rozpoczęte w tym roku zadanie zaplanowano
na lata 2021-2022.
3) Dokończenie budowy remizy OSP
w Bąkowej – łączna wartość zadania
1.000.000,00 zł. Także i to zadanie rozpoczęte
w tym roku będzie kontynuowane i zakończone w roku 2022.
4) Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem – 4.500.000,00 zł.
Głównym celem zadania jest zwiększenie
możliwości nauki przedszkolnej dla 175 dzieci. Nowe przedszkole
w Wielgiem, a przede wszystkim warunki stworzone dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy spowodowały, że coraz więcej
rodziców chce, aby ich pociech korzystały z oferty przedszkola. Dlatego też po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę w przyszłym roku ruszamy z budową, a inwestycja
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zaplanowana została na lata
2022-2023.
5) Budowa mini kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Pcinie, Kałkowie, Chotyzach, Starym
Ciepielowie i Wielgiem
– 3.000.000,00 zł. Zadanie
zaplanowano także w cyklu
dwuletniej realizacji 20222023. Powstaną zupełnie
nowe mini kompleksy nawiązujące do dotychczasowych rozwiązań,
jednakże z większymi boiskami ze sztucznej nawierzchni oraz dodatkowymi atrakcjami rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu.
6) Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Świesielicach – 400.000,00 zł. Zadanie to będziemy realizować w ramach inwestycji Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”.
Każda gmina wchodząca w skład grupy może zrealizować jedno zadanie z dofinansowaniem unijnym do 250.000,00 zł, nasza gmina
będzie realizować budowę mini kompleksu w Świesielicach.

7,8,9,10,11) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w miejscowościach Kałków, Kochanów – Sajdy, Pasieki, Ranachów i Stare Gardzienice – 170.000,00 zł. Na pięć
zadań z zakresu wymiany oświetlenia będziemy starali się o pozyskanie łącznie 50.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw.
12) Opracowanie planu przebudowy
dróg gminnych na terenie gminy Ciepielów –
80.000,00 zł. W przyszłym roku chcemy wykonać
niezbędną dokumentację techniczną budowy nowych dróg i modernizacji istniejących na potrzeby
złożenia wniosku i realizacji programu budowy
dróg gminnych 2022-2023.
13) Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Wielgie – Łaziska – 87.500,00 zł. Zgodnie z wnioskiem Starosty lipskiego, który zwrócił
się do wójta gminy z prośbą o zabezpieczenie
środków w wysokości 10% wartości projektowej
drogi powiatowej, środki takie zostały zabezpieczone w budżecie gminy. Miejmy nadzieję, że
wreszcie doczekamy się modernizacji tej drogi,
środku zabezpieczone czekamy na działanie władz
powiatowych.
14) Dofinasowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach gminnego programu ekologicznego – 50.000,00 zł. Jest
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to kolejny rok realizacji programu,
zachęcamy do korzystania z dofinansowania.
15) Dofinasowanie kosztów
budowy instalacji kolektorów
słonecznych w ramach gminnego programu ekologicznego
– 50.000,00 zł. Program to kontynuacja programu wprowadzonego
w roku ubiegłym.
16) Dofinasowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze
gminy w ramach gminnego programu ekologicznego – 50.000,00
zł. W przyszłym roku rozszerzamy działanie tego programu o możliwość dofinansowania pomp ciepła.
17) Utwardzenie ciągów pieszych na cmentarzu w Wielgiem
– 158.000,00 zł. Na wniosek parafian parafii w Wielgiem, sołtysów i radnych oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Wielgiem będziemy chcieli przeprowadzić to zadanie, którego głównym celem jest
utwardzenie ciągów pieszych oraz wokół zabytkowego XVI wiecznego kościoła na cmentarzu w Wielgiem.
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Będzie to pierwsze takie zadanie w naszej gminie.
18) Opracowanie dokumentacji technicznej poprawy efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej
wraz z zagospodarowaniem terenów sportowych – 60.000,00 zł.
Szkoła w Bakowej ma przejść gruntowną modernizację, która z jednej strony poprawi efektywność energetyczną (ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), modernizację ogrzewania, wymianę wszystkich podłóg, a także nowe zagospodarowanie
terenów sportowych. Na to zadanie będziemy
starli się pozyskać środki w ramach kolejnych naborów w Rządowym Programie „Polski Ład”.
19) Zagospodarowanie wschodniej części
Placu Zwycięstwa w Ciepielowie – etap II –
158.000,00 zł. Po wybudowaniu fontanny, będziemy chcieli przebudować chodniki z podświetleniem ledowym, elementy architektury parkowej,
nasadzenia krzewów i drzew.
20)
Budowa
PUMPTRACKA
KIDS
150.000,00 zł. Chcielibyśmy na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Ciepielowie wybudować
tor rowerowy dla małych dzieci. Zapowiada się
naprawdę bardzo dobry, pełny inwestycyjnych
wyzwań…
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Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie przeprowadziła konkurs
pn. „Czy znasz życie i mowę swych przodków? – Zapytaj babcię, zapytaj
dziadka”, skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Ciepielów, mający na celu kultywowanie tradycji ludowych – poznanie mowy, obyczajów i życia przodków. Autorem pytań był Pan Marian Kwiecień – świętokrzyski regionalista, pasjonat kultury ludowej. Honorowy patronat nad
wydarzeniem sprawował Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk. W konkursie wzięło udział 56 osób. Uczestnicy musieli udzielić poprawnej
odpowiedzi na 41 pytań, które jak sama nazwa konkursu wskazywała,
dotyczyły regionalnej mowy, życia i zwyczajów naszych przodków. Aby
odpowiedzieć na pytania konkursowe, należało skorzystać z dostępnych
źródeł wiedzy. Najcenniejszym źródłem była jednak rozmowa z reprezentantami starszego pokolenia, jak wskazywało hasło konkursowe: Zapytaj babcię, zapytaj dziadka. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie
udało się ocalić od zapomnienia, choć małą cząstkę wiedzy o życiu naszych przodków i zainteresować nią młode pokolenie. Komisja powołana
przez organizatora dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców. I miejsce
– ex aequo Lucyna Bańcerowska i Hubert Stępień, II miejsce – ex aequo
Anna Wulczyńska, Zbigniew Ciepielowski i Wojciech Stępień, III miejsce – ex aequo Antonina Miller, Nikola Żuchowska, Paweł Pajączkowski,
Michał Choroś. Laureaci, jak również wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz piękne nagrody książkowe
ufundowane przez pana Wójta. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
zaangażowanie w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
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Nasz główny cel – Nauczyć Pływania Wszystkie Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych naszej gminy. Inwestycja obiecana przez
wójta w kampanii wyborczej dotrzymana! Budowa basenu przy szkole
podstawowej w Ciepielowie stała się faktem dokonanym. Wójt gminy
pod rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego w dniu 20 maja 2021
roku podpisał dwuletnią umowę na budowę basenu. W przetargu wzięło udział siedmiu oferentów, którzy złożyli oferty budowy basenu od
2.456.575,98 zł do 4.485.009,87 zł. Komisja przetargowa na wykonawcę inwestycji wybrała firmę DEKA Edyta Kępińska z Białki z gwarancją
84 miesięcy. Łączna wartości inwestycji wraz nadzorem inwestorskim
to prawie 2.600.000,00 zł. Budowa, co należy szczególnie podkreślić
realizowana jest przy pomocy dofinansowania pozyskanego w ramach
Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie to kwota
1.500.000,00 zł. Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie. Projektowany budynek jest wolnostojący, murowany, parterowy o wymiarach
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28,64×12,75 m i wysokości 5,84 m, połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem sali gimnastycznej, przykryty dachem jednospadowym
– pokrycie papą termozgrzewalną. Budynek basenu jest dostosowany
do obsługi osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających
się na wózkach inwalidzkich. Niecka basenu została zaprojektowana ze
stali nierdzewnej o długości 16 metrów. Charakterystyczne parametry
techniczne budynku: Wysokość budynku: 5,84 m Liczba kondygnacji:
1. Powierzchnia zabudowy: 332,98 m2 Kubatura całości:1693,10 m3
Powierzchnia użytkowa: 286,80 m2. Długość budynku: 28,64 m. Szerokość elewacji frontowej: 12,75 m. Budowa zakończy się w przyszłym
2022 roku. A basen także będzie dostępny dla dorosłych mieszkańców
gminy, na zasadach określonych po uruchomieniu basenu. Spełniamy dziecięce marzenia, bo gdzie jak gdzie, ale w Gminie Ciepielów
– Gminie Inwestującej w Przyszłość, po prostu dbamy o rozwój dzieci,
a głównym naszym celem jest nauczenie wszystkich dzieci pływać!!!
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Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie z okazji Tygodnia Bibliotek przeprowadziła konkurs NA WIERSZ PROMUJĄCY KSIĄŻKI, CZYTANIE I BIBLIOTEKĘ. Honorowy patronat nad konkursem sprawował
Wójt Gminy Ciepielów Pan Artur Szewczyk. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką, promocja czytelnictwa,
poszukiwanie nowych talentów, wzmacnianie postaw zachęcających
do częstego odwiedzania biblioteki i sięgania po książki. W konkursie
wzięło udział trzynaście osób. Komisja oceniła wiersze zwracając uwagę
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Jak wszyscy widzimy pandemia koronawirusa nie ustępuje i nic
nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie sytuacja zostanie rozwiązana. Specjaliści z zakresu medycyny uważają, że jedynym sposobem
na walkę z pandemią są powszechne szczepienia przeciwko Covid 19.
W naszej gminie szczepienia realizowane są poprzez punkt szczepień
zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia
w Ciepielowie. Natomiast różnego rodzaju punkty szczepień są i mogą być
realizowane poza naszym gminnym
ośrodkiem zdrowie. Specjalną akcję
promocyjną szczepień z jednoczesną
możliwością zaszczepienia się zorganizował dla mieszkańców gminy Wojewoda Mazowiecki oraz Wójt Gminy
Ciepielów. Akcja odbyła się 5 września
2021 r. (niedziela) w mobilnym punkcie
szczepień na parkingu przed Urzędem
Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów. Punkt szczepień
był ogólnodostępny od godz. 8.00 do
15.00. W czasie akcji podawana będzie
jednodawkowa szczepionka (Johnson&Johnson) – szczepienie jest bez
wcześniejszej rejestracji, konieczne jest
posiadanie dowodu osobistego. Aby
zachęcić mieszkańców gminy, ale także
osoby spoza gminy Ciepielów, wójt gminy dla każdego nowo zaszczepionego
przygotował specjalne niespodzianki
w postaci gadżetów gminnych; – koszulek, plecaków, czapeczek, ale także
pięknie wydanych książek kulinarnych.
Każdy kto się zaszczepił tego dnia opuścił punkt szczepień podwójnie zado-

B
na ich zgodność z tematyką, przekaz, budowę i wrażenia ogólne. Spośród uczestników laureatami zostali ex aequo: Marcel Czapla, Katarzyna Wężykowska, Kamil Pajączkowski, Zbigniew Ciepielowski. Laureaci
konkursu, ale także wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe ufundowane przez Pana Wójta Gminy Ciepielów
Artura Szewczyka. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, gratulujemy inwencji, życzymy dalszych sukcesów w tworzeniu
utworów.
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wolony. Po pierwsze z zabezpieczeniem przeciwko koronawirusowi,
a po drugi z otrzymanym upominkiem. Akcja spotkała się z bardzo dużą
przychylnością mieszkańców gminy, którzy w liczbie ponad 40 osób
przyjęli szczepionkę. A gmina dodatkowo za wzrost wskaźnika szczepień otrzymała 250.000,00 zł. SZCZEPMY SIĘ !!!
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Chyba największą tegoroczną niespodzianką dla dzieci i młodzieży
w naszej gminie było wybudowanie profesjonalnego toru rowerowego
PUMPTRACK. Inwestycję wykonano po raz pierwszy w naszej gminie
w formie zaprojektuj i wybuduj. Najpierw opracowano specjalny program funkcjonalno-użytkowy, następnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Komisja przetargowa wybrała ofertę
najtańszą, która jednocześnie spełniała wszystkie wymogi formalne
wymagane postępowaniem przetargowym. Wykonawcą zadania była
firma Rad Tracks z Iławy. W ramach prac wykonano między innymi:
– wykonanie rekreacyjnego toru rowerowego typu „Pumptrack” z montażem regulaminu, – plantowanie terenu i założenie trawnika z rolek,
– wykonanie utwardzonego placu odpoczynku wyposażonego w ławki,
stojaki rowerowe, kosz, – zabezpieczenie odcinka istniejącej sieci kanalizacyjnej, – wykonanie ogrodzenia panelowego. Dodatkowo za środki
pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu, a zabezpieczone na zadanie
w budżecie wykonano dodatkowy chodnik łączący dotychczasowe zagospodarowanie terenu na kompleksie z nowo powstałym torem rowerowym. Łącznie wszystkie wykonane prace kosztowały 250.000,00 zł.
Po zakończeniu wszystkich prac firma Rad Tracks przygotowała spe-
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cjalny pokaz jazdy na rowerach i hulajnodze. Zaprezentowano profesjonalną jazdę po torze, pompowanie, które pozwala jeździć po torze
bez pomocy kręcenia pedałami, zwracając przede wszystkim uwagę na
zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z toru, a więc jazdę
tylko i wyłącznie w kasku zabezpieczającym głowę. Na torze w miejscu
startowym ustawiony jest specjalny regulamin określający zasady bezpiecznego korzystania z toru. Wspaniała zabawa, w której każdy mógł
spróbować swoich umiejętności „pompowania rowerowego”, dodatkowo była filmowana i fotografowana za pośrednictwem drona. Ktoś
może zadać pytanie czy było warto? Żeby się o tym naprawdę przekonać trzeba się wybrać z dziećmi na Pumptracka i skorzystać z jazdy,
która daje dzieciakom niespotykaną przyjemność i frajdę. A nasz Pumptrack, to jedyny taki rowerowy tor w regionie. Tor dla naszych dzieci, bo
gdzie jak nie w Gminie Ciepielów, gdzie dzieci są najważniejsze! A już
w przyszłym roku planujemy wybudowanie drugiego Pumptracka Kids
– dla najmniejszych dzieci, który będzie zlokalizowany w bezpośrednim
sąsiedztwie dużego Pumptracka wykorzystując w całości teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ciepielowie.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie oraz Filia Biblioteczna w Wielgiem zaprasza dzieci i ich rodziców do udziału w projekcie realizowanym w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka — wielki człowiek”.
W naszych placówkach na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka
wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki. Edycja projektu
2021/2022 skierowana jest do dzieci w wieku
przedszkolnym, urodzonych w latach 20152018. Każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat,
które odwiedzi naszą bibliotekę, otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
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uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także
drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe
inspiracje czytelnicze. Wizyta w bibliotece
uczy dziecko samodzielności, podejmowania
własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę. Dzięki akcji dziecko pozna
ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa – Bibliotekę i zostanie pełnoprawnym
uczestnikiem życia kulturalnego. Serdecznie
zapraszamy do udziału w projekcie! Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na
całe życie! Więcej informacji znajdziecie na
stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie http://www.ciepielow.naszabiblioteka.com/ oraz http://wielki-czlowiek.pl/.
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Dzięki podpisanemu porozumieniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Urzędzie Gminy w Ciepielowie powstał Punkt Obsługi
w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Dzięki temu
mieszkańcy Gminy Ciepielów mogą bezpośrednio w swojej gminie złożyć wniosek na dofinansowanie wymiany starego pieca
na bardziej ekologiczne ogrzewanie i ocieplenie domu. W ramach podpisanego porozumienia gmina Ciepielów pozyskała
30 tysięcy złotych na działalność punktu, co jednak najważniej-

sze, zwiększenie szans przez mieszkańców na domowe inwestycje w globalną ochronę środowiska naturalnego. Pracownikiem
udzielającym pomoc mieszkańcom naszej gminy w zakresie programu udziela pani Barbara Nowotnik.
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W tym roku, dzięki pozyskanej dotacji w wysokości
30.000,00 zł z WFOŚiGW usunęliśmy z terenu naszej gminy 100 ton szkodliwego azbestu. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, jednocześnie realizując nasze
gminne działania proekologiczne postanowiliśmy, że jeszcze
w tym roku (do 15 grudnia) w ramach własnych środków w kwocie 32 tysięcy złotych usuniemy z terenu gminy kolejne 100 ton
azbestu. Bo Gmina Ciepielów, Twoje najlepsze miejsc na ziemi,
naturalnie przyjazne.
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Jak to mówią chcesz żeby było lepiej, zacznij zmiany od samego siebie. Dlatego też promując gminne
programy ekologiczne, przyznając dofinansowanie
mieszkańcom, sami dajemy przykład podejmując działania proekologiczne. W tym roku wszystkie obiekty
należące do Gminy Ciepielów wyposażyliśmy w indywidualne ekologiczne oczyszczalnie ścieków. Za łączną
kwotę 70 tysięcy złotych wykonaliśmy takie ekologiczne oczyszczalnie przy budynku remizy OSP w Bielanach , przy budynku remizy OSP w Antoniowie, przy
budynku Domu Ludowego w Wielgiem. Przy remizie
OSP w Łaziskach i przy świetlicy wiejskiej w Ciepielowie Kolonii oprócz ekologicznej oczyszczalni wykonaliśmy przyłącze wodociągowe do budynków. Dbajmy o środowisko, korzystajmy z gminnych programów proekologicznych i z programu Czyste Powietrze, a z pewnością
pozytywne zmiany odczujemy wszyscy.
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Wykonane przed kilkoma latami tablice sołeckie niestety
nie wytrzymały próby upływającego czasu. Dodatkowo materiał z którego były wykonane – drewno, to materiał wyjątkowo podatny na naszego klimatu. Dlatego też zdecydowaliśmy
się na wymianę wszystkich tablic, dodatkowo w zależności od
wielkości sołectwa ustawiliśmy więcej tablic. Zastosowaliśmy
jedne wzór, który różni się tylko nazwą sołectwa. Mapa gminy z kolażem zdjęć oraz część tablicy przeznaczona na sołeckie
ogłoszenia. Tablice wykonane są w stelażu metalowym, solidnie
zamontowanym w podłożu. Przy okazji montażu tablic sołeckich
uzupełniliśmy tablice tematyczne w centrum Wielgiego, w Ciepielowie na nowo powstającym skwerze z fontanną, nowe tablice ustawiliśmy na placu przy remizie w Antoniowie.
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6 grudnia to dzień, na który czekają mali i duzi, bowiem tego
dnia przychodzi Święty Mikołaj z pełnym workiem prezentów.
Dla przedszkolaków i uczniów placówek oświatowych gminy, ten
dzień pełen niespodzianek zaczął się już podczas dowozów do
szkoły. W tym dniu autobusami kierowali prawdziwi Mikołaje,
rozdając wszystkim dzieciom w autobusie czekoladowe cukierki.
Sponsorem słodyczy był Urząd Gminy w Ciepielowie.
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W okresie letnim wyremontowaliśmy wszystkie gminne „murowane” przystanki. Część z nich było zniszczonych w związku
upływem czasu, który także i dla przystanków jest nieuchronny,
a część zniszczona przez wandali. Odnowione zostały elewacje,
ławki, całkowicie wymieniliśmy pokrycia dachowe wraz z obróbką blacharską. Jak długo będą w stanie po przeprowadzonej modernizacji, nie wiadomo, bo przecież my sami powinniśmy dbać
o gminne mienie i nie dopuszczać do aktów wandalizmu. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi w przypadku zaobserwowania
niszczenia przystanków i w razie takiej sytuacji zawiadomienie
Policji. Środki wydane na odnawianie przystanków można spożytkować na inne zdecydowanie ważniejsze cele.
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W tym roku wreszcie udało się przeprowadzić uroczystości Złoty
Godów zarówno za rok 2020 (w maju) jak i za rok 2021 (w grudniu).
Druga uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w dniu
13 grudnia 2021 roku. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostali odznaczeni: Halina i Jan Gołąbek z Wielgiego, Marianna i Stanisław Grzeszczyk ze Stary Ciepielowa, Wiesława i Tadeusz Hmielewscy
z Ciepielowa Kolonii, Anna i Marian Kaczmarzyk z Łazisk, Stanisława
i Ryszard Mroczek z Ciepielowa, Henryka i Henryk Pierzchała z Anusina,
Helena i Henryk Przepiórka z Pcina, Helena i Stanisław Spyra z Pcina,
Halina i Marian Stępień z Wielgiego, Maria i Andrzej Woźniak ze Starego Ciepielowa, Wanda i Henryk Żurawny z Wielgiego. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia jubilatom wręczyli pani Anna
Kwiecień poseł na Sejm RP, wójt gminy Ciepielów, Przewodniczący Rady
Gminy Waldemar Czapla, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara
Rojecka-Kostyra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Witold Chojak.
Piękna uroczystość z ogromnym podziękowaniem dla wszystkich naszych złotych jubilatów. – Wierzę , że przez te wspólnie spędzone pięćdziesiąt lat – chwil radosnych, pełnych szczęścia i miłości było zdecydowanie więcej niż chwil smutku i trosk. Gratulujemy tego wspaniałego
wyróżnienia bowiem na żaden medal nie pracuje się tak długo…, życzę
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Państwu wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim zdrowia, bo młodość to Państwo mają, bo tylko ludzie, którzy naprawdę się kochają,
nigdy się nie starzeją – powiedział do jubilatów wójt gminy. Pani poseł
Anna Kwiecień życzyła złotym jubilatom kolejnych takich wspaniałych
uroczystości w zdrowiu, jednocześnie dziękując za to, że jubilaci są fundamentalnym wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń. Rodzina,
dzieci, wnuki i prawnuki to najlepsze co może spotkać małżonków, to
dla rodziny warto razem żyć, przezwyciężać wszelki trudy i znoje codziennego życia. A nagrodą jest właśnie rodzina, uśmiech wnuków
i prawnuków, dla których dziadkowie są autorytetem. – Życzę Państwu
abyście jesień swojego życia spędzili z najbliższą rodziną, przyjaciółmi,
otoczeni tylko życzliwymi ludźmi. Swoim życiem, 50 wspólnie spędzonymi latami zasłużyliście na to aby bez trosk o jutro żyć i cieszyć się
rodziną. Wszystkiego najlepszego, życzę Państwu razem spędzonych stu
lat. Po życzeniach odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy
wręczyła pani poseł Anna Kwiecień. A po oficjalnej część uroczystości,
lampką szampana i tortem specjalnie przygotowanym na jubileusz Złotych Godów rozpoczęto weselną biesiadę. Wszystkim naszym złotym
jubilatom życzmy wszystkiego najlepszego. Sto lat niech nam żyją!!
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W

O PRD

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wyróżniło lokalnych
samorządowców. Podczas uroczystości, która odbyła się
w Zwoleniu przedstawiono informację o działalności Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zwoleniu na przestrzeni dwudziestu lat jej istnienia. Następnie wręczono odznaki honorowe
„Zasłużony dla drogownictwa” nadane przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka pracownikom Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, firmy członkowskiej Ogólnopolskiej

Z

OSP – N

W

Odbyły się walne zebrania sprawozdawczo
wyborcze we wszystkich gminnych jednostkach
OSP. Po złożeniu wymaganych przepisami prawa
sprawozdań oraz udzielenia absolutorium dotychczasowym władzom, dokonano wyboru nowych władze. Jednostka OSP Antoniów składająca się z 26 druhów wybrała następujące władze
w osobach: Karol Madejski (Prezes), Zbigniew
Chmielewski (Wiceprezes), Kazimierz Nowotnik
(Naczelnik), Rafał Chmielewski (kierowca). OSP
Bąkowa składająca się z 38 członków: Paweł Nachyła (Prezes), Michał Markowski (Naczelnik),
Andrzej Wietrzyński (kierowca). OSP Bielany
– 23 druhów, w tym Jan Kaczmarski (Prezes),
Zbigniew Wasek (Wiceprezes), Dominik Kominek (Naczelnik), Marcin Szymański (kierowca).
OSP Ciepielów 26 członków, w tym Przemysław
Stępień (Prezes), Maciej Mażysz (Naczelnik),
Przemysław Stępień, Józef Sykut (kierowcy). OSP
Łaziska 58 członków, w tym Janusz Kominek (Prezes), Michał Nachyła ( Wiceprezes), Paweł Wójcik (Naczelnik), Paweł Wójcik (kierowca). Po przeprowadzeniu wszystkich walnych zebrań, odbyło się także zebranie i wybór nowych władz
Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ciepielów. Podczas zebrania druhowie wybrali nowy zarząd gminny w składzie Artur Szewczyk (Prezes), Paweł Wójcik (Wiceprezes), Józef Sykut
(Komendant Gminny), Zbigniew Wasek (Sekretarz), Henryk Ostrowski
(Skarbnik), Zbigniew Chmielewski, Maciej Mażysz, Michał Nachyła, Ka-

W

P

Naszą gminę odwiedziła pani Anna Kwiecień Poseł na Sejm RP.
Podczas spotkania w Urzędzie Gminy, pan wójt Artur Szewczyk
przedstawił pani poseł informację o realizacji przez gminę zadań
inwestycyjnych w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Omówiono między innymi zaawansowanie prac związanych z budową remizy OSP w Bąkowej i budową
basenu przyszkolnego w Ciepielowie. O inwestycjach nie rozmawiano przypadkiem, bowiem to pani Poseł Anna Kwiecień była
tym „dobrym duchem”, któremu zawdzięczamy pozyskane środki.
1 milion złotych na budowę remizy OSP w Bąkowej i 1,5 miliona
złotych na budowę basenu. Jak powiedział wójt podczas spotkania
pani poseł będzie podczas otwarcia inwestycji występowała w roli
matki chrzestnej. Serdecznie dziękujemy pani poseł za dotychczasową pomoc. Po wizycie w Urzędzie Gminy,
pani poseł odwiedziła
budowę basenu i nowo
wyremontowanej szkoły podstawowej w Ciepielowie. Basen i zakres wykonanych prac
wzbudził w pani poseł
nieukrywany zachwyt.
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Izby Gospodarczej Drogownictwa. Specjalnymi statuetkami
wyróżniono lokalne samorządy,
w tym Gminę Ciepielów. Z rąk
dyrektora PRD Jacka Bors statuetkę odebrał Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów.

G

OSP

rol Madejski, Witold Małaczek (członkowie prezydium). Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Andrzej Wietrzyński (Przewodniczący), Przemysław
Stępień (Sekretarz), Jan Oko (członek). Delegatami na Zjazd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP zostali Prezes Artur Szewczyk, Wiceprezes Paweł
Wójcik i Komendant Gminny Józef Sykut. Gratulujemy wyboru nowych
władz Związku OSP i życzymy jak najlepszej współpracy na rzecz rozwoju OSP na terenie gminy Ciepielów.

P
Jak stwierdziła pani poseł Anna Kwiecień, basen robi imponujące
wrażenie i z istniejącą już infrastrukturą sportową podstawowa
szkoła w Ciepielowie będzie najlepszą tego typu wiejską placówką
oświatową. Wszyscy będą zazdrościć warunków jakie mają uczniowie szkoły w Ciepielowie. Po wizycie na budowie basenu, pani poseł
odwiedziła drugi budynek szkoły podstawowej w Ciepielowie. Termomodernizacja całego szkolnego kompleksu i nowe tematyczne
pracownie, to coś wspaniałego. Cieszę się, że wspólnie z władzami
gminy Ciepielów i panią dyrektor Małgorzatą Rusinowską mogę się
przyczynić do rozwoju gminy Ciepielów i jakże ważnego dla przyszłości młodych ludzi, tworzenia doskonałych warunków edukacyjnych – powiedziała pani poseł Anna Kwiecień na zakończenie wizyty
w Ciepielowie.
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Z BOŻONARODZENIOWĄ WIZYTĄ
Po wizycie Ordynariusza Diecezji Radomskiej Księdza Biskupa Marka Solarczyka na uroczystości ślubowania pierwszoklasistów w szkole podstawowej w Ciepielowie, w podziękowaniu za
udział w szkolnej uroczystości z życzeniami Bożonarodzeniowymi, odwiedziliśmy księdza Biskupa w radomskiej Kurii. Uczniowie
wraz z panią dyrektor złożyli życzenia od całej szkoły, natomiast
pan wójt w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów
życzył Księdzu Biskupowi spokoju, wiary, nadziej, miłości, przy-

U

KSIĘDZA BISKUPA

jaźni i ciepła nie tylko w nadchodzące, najpiękniejsze ze Świąt,
ale i w całym przyszłym 2022 roku. Kolędę „Gdy się Chrystus rodzi” specjalnie dla księdza biskupa przepięknie zagrała Oliwka
Szczodra. Ksiądz Biskup życzenia przyjął z niezwykłą serdecznością i promiennym uśmiechem, dzieci obdarowując ręcznie wypiekanymi piernikami. Piękne spotkanie, w najcudowniejszym
okresie w roku, w czasie Bożonarodzeniowych Świąt!!!

MODERNIZACJA ŚWIETLICY I PLAC ZABAW W CIEPIELOWIE KOLONII
W związku z nadwyżką budżetową i pozyskaniem dodatkowych środków do budżetu gminy w roku 2021, pod koniec roku
podjęto decyzję o przeprowadzeniu zadania pod nazwą modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciepielowie Kolonii. W ubiegłych
latach dokonano zmiany pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, przeprowadzono termomodernizację budynku wraz
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, teraz przyszedł czas
na modernizację pomieszczeń wewnątrz budynku. Prace można było wreszcie wykonać ponieważ do budynku podłączono
wodę z gminnej sieci wodociągowej oraz wykonano ekologiczną
oczyszczalnię ścieków. Warto przypomnieć że cały teren świetlicy w Ciepielowie Kolonii został wcześniej ogrodzony, a na
placu w ramach środków z Ministerstwa Sportu zainstalowano
urządzenia sportowo – rekreacyjne w ramach programu Otwartych Stref Aktywności. Na placu brakowało tylko urządzenia do
zabaw dla najmłodszych. Na prośbę mieszkańców w budżecie
na 2021 rok zabezpieczono środki
w wysokość 15.000,-zł na ten cel, ale
dopóki nie wykonano na placu przyłącza wodociągowego i ekologicznej
oczyszczalni nie można było zamontować zestawu do zabawy dla dzieci.
Bezpośrednio po uporządkowaniu
terenu oraz jego nieznacznemu przeobrażeniu, polegającemu na przeniesieniu części kostki brukowej z miejsca na plac zabaw w miejsce bramy
wjazdowej zainstalowano urządzenia
placu zabaw. Następnie przystąpiono
do prac modernizacyjnych wewnątrz

budynku. W ramach prac między innymi: - dokonano wyburzeń
ścian, wstawienia nowych otworów drzwiowych, wybudowano
nowe ścianki działowe, całkowicie wymieniono instalację elektryczną, zamontowano nową instalację wodno – kanalizacyjną,
po skuciu i likwidacji dotychczasowych podłóg ułożono terakotę.
Wykonano nowe ściany wewnętrzne, łazienkę wraz z płytkami
podłogowymi, ściennymi i instalacją ceramiki sanitarnej. W budynku wyodrębniono także kuchnię, którą w całości wykończono do użytkowania. Przeprowadzenie prac wewnątrz budynku
było bardzo utrudnione, z jednej strony okresem zimowym,
z drugie strony brakiem prądu bo kilka lat temu, kiedy budynek
był nieużytkowany i nie był jeszcze formalnie własnością gminy, aby nie ponosić opłat zrezygnowano z przyłącza energetycznego. Teraz brakuje już tylko zasilania energią elektryczną, ale
w tym zakresie Urząd Gminy złożył już wniosek o przyłączenie
budynku do sieci energetycznej.
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