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OD WÓJTA GMINY 

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciepielów,

przed nami 5 rok obecnej kadencji samorządu. Cztery 
lata 2019-2022, które pomimo pandemii, wojny za naszą 
wschodnią granicą i związanym z nią kryzysem energe-
tycznym oraz inflacją, jakby na przekór trudnościom, dla 
naszego samorządu były okresem ogromnego rozwo-
ju i realizacji wielu inwestycji na łączną kwotę po-
nad 45 milionów złotych (średnio rocznie ponad 11 
milionów złotych). Dzięki temu w najnowszym rankingu 
„Liderzy Inwestycji”, pisma samorządowego „Wspólnota”, 
w którym porównano, ile pieniędzy samorządy wydały na 
inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Gmina 
Ciepielów jest na piątym miejscu wśród gmin subregio-
nu radomskiego wyprzedzając takie bogate samorządy 
jak Zwoleń, Lipsko, Iłżę, Skaryszew, Kozienice. Wydatki 
„per capita” w gminie Ciepielów to kwota 986,29 zło-
tych na jednego mieszkańca gminy. W kraju dało to nam 
miejsce 518 wśród gmin wiejskich, co jest sporym wzro-
stem w stosunku do rankingu z 2021 roku, w którym 
byliśmy na 884 miejscu. Najważniejszym dla mnie, jako 
wójta gminy Ciepielów, wskaźnikiem jest przede liczba 
mieszkańców gminy Ciepielów. Od dawna cały nasz kraj 
zmaga się ze spadkiem liczby mieszkańców. Idąc w ślad 
za publikacją rankingu opracowanego przez magazyn sa-
morządowy „Wspólnota” na temat zmiany liczby ludności  
w latach 2004-2020 we wszystkich miastach i gminach 
w kraju, całkiem optymistycznie na tle pozostałych gmin 
powiatu lipskiego wypada nasza Gmina Ciepielów. Oczy-
wiście, każdy spadek ludności to niepokojące zjawisko 
związane zarówno z przewagą zgonów nad urodzeniami 
(tzw. starzeniem się społeczeństwa) ale i migracją lud-
ności poza teren dotychczasowego zamieszkania. Taka 
tendencja od wielu lat utrzymuje się nie tylko w Polsce, 
ale i w całej Europie. Dlatego rozwijając gminę, trzeba 
stawiać na takie inwestycje, które w jak największym 
stopniu spowolnią  proces związany ze spadkiem liczby 
ludności (aby jak najwięcej młodych ludzi zamiast 
przenosić się do miasta wybrało jednak pozostanie 
na terenie naszej wiejskiej gminy), zapewniając jak 
najlepsze warunki do zamieszkiwania na terenie gminy. 
Wodociągi, drogi, przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
gminne autorskie programy ekologiczne na dofinanso-

wanie z własnego budżetu gminy wymianę pieców c.o., 
instalacji solarnych, pomp ciepła, oczyszczalni ścieków, 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego umoż-
liwiające budowę nowych domów, infrastruktura sporto-
wo- rekreacyjna, place zabaw, ciągle modernizowana i 
doposażona oświata, 150 miejsc w przedszkolu z doce-
lową rozbudową do 175 miejsc przedszkolnych, budowa 
basenu przy szkole podstawowej, to wszystko daje nam 
najmniejszy spadek populacji w powiecie lipskim w latach 
2004 -2020 w wysokości tylko 5,64 procent spadku liczby 
mieszkańców. Dla porównania gmina Lipsko odnotowała 
spadek ludności 6,58 procent, gmina Rzeczniów odnoto-

wała spadek ludności w wysokości 9,58 procent. W gminie Sienno ubyło 10,49 procent populacji. W gminie Chotcza 
ubyło 11,26 procent populacji, a w gminie Solec nad Wisłą ubyło 15,52 procent populacji. Z powyższego wprost 
wynika, że przyjęty przeze mnie i większość popierającej mnie Rady Gminy w Ciepielowie (z wyjątkiem radnych  
z Ciepielowa i Świesielic), kierunek działania rozwoju naszej gminy jest jak najbardziej słuszny. Wydatkowanie w cią-
gu pierwszych czterech lat obecnej kadencji 45 milionów na inwestycje, ukierunkowane przede wszystkim na stwo-
rzenie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków rozwoju zarówno w szkole jak i poza szkołą, postawienie na 
odnawialne źródła energii, bezpośrednie dopłaty do gminnych programów ekologicznych (wymiany piec c.o., instala-
cji solarnych, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków), 100 % zwodociągowanie gminy, itp…, owocują nie tylko 
jednymi z najlepszych wskaźników wydatków inwestycyjnych w subregionie radomskim, ale przede wszystkim wpły-

wają na to, że w najmniejszym 
stopniu w regionie zmniejsza 
się liczba naszych mieszkań-
ców. Bo stworzenie dla Pań-
stwa, mieszkańców gminy 
Ciepielów, najlepszych wa-
runków do życia jest moim              
i radnych priorytetem. Podkre-
ślić należy, że w tym okresie   
( 2019 – 2022) nie zaciągali-
śmy żadnych pożyczek i kre-
dytów, systematycznie spłaca-
jąc dotychczasowe zadłużenie. 
Większość z 45 milionów zło-
tych wydatkowanych na in-
westycje, to środki pozyskane                              
z zewnętrznego dofinansowa-
nia, między innymi z Unii Eu-
ropejskiej, ale zdecydowana 
większość to środki pozyskane                          
z różnego rodzaju programów 
i dotacji rządu premiera Mo-
rawieckiego. Z całą odpowie-
dzialnością mogę stwierdzić, 
mając już osiemnastoletnie 
doświadczenie w zarządzaniu 
gminą, że ostatnie cztery lata 
to największa w historii pomoc 
Państwa – Rządu Polski dla 
naszego samorządu, bo sa-
morząd to Państwo, a Państwo 
to samorząd. Dla zobrazowa-
nia poziomów dofinansowania 
wystarczy porównać dofinan-
sowanie unijne (niewątpliwie 
bardzo potrzebne) zadania bu-
dowy minikompleksu sportowo 
– rekreacyjnego w Świesieli-
cach, do którego dokładamy 
61% własnych środków, 
tj. 283.461,-zł,  do dofinan-
sowania rządowego budo-
wy pięciu takich samych mini 
kompleksów sportowo- rekre-
acyjnych w Kałkowie, Choty-
zach, Wielgiem, Pcinie, Starym 
Ciepielowie, do których do-
kładamy tylko 232.690,-zł, 
tj. 10% wkładu własnego. 
Różnica w poziomie dofinan-
sowania na rzecz rządowego 
wręcz – przytłaczająca). Do 

budowy jednego mini kompleksu ze środków unijnych dokładamy więcej własnych środków niż do pięciu bliźniaczych 
mini kompleksów sportowo – rekreacyjnych realizowanych z dofinansowaniem rządowym z Polskiego Ładu. Liczby 
nie kłamią.  A przed nami 5 rok obecnej kadencji, w którym nie zwalniamy tempa i zamierzamy wykonać kolejne wie-
lomilionowe inwestycje. W przygotowanym na dzień 15 listopada projekcie budżetu gminy zaplanowałem wykonanie 
zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 26 milionów złotych, aczkolwiek w 2023 roku planuję jeszcze wykona-
nie modernizacji i budowy dróg za kwotę od 5 do 10 milionów złotych, ale to jeszcze przed nami, po przygotowaniu   
w pierwszym kwartale nowego roku niezbędnej dokumentacji przebudowy dróg 
gminnych. Zapowiada się naprawdę dobry rok, bo gdzie jak nie w Gminie CIEPIELÓW.

Za środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego 
wybudowaliśmy nowoczesną remizę strażacką w Bąkowej oraz pierwszy w powiecie basen pływacki dla uczniów  

i mieszkańców gminy Ciepielów
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PROJEKT BUDŻETU I INWESTYCJE 2023

Wg projektu budżetu opra-
cowanego na dzień 15 listo-
pada 2022 r. -Zarządzenie 
Wójta Gminy Ciepielów Nr 
66/2022 w sprawie przedsta-
wienia projektu uchwały bu-
dżetowej gminy Ciepielów na 
2023 r oraz projektu uchwały    
w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej na lata 
2023 – 2027, w budżecie 
gminy na 2023 rok, zapla-
nowano kontynuację już roz-

poczętych w roku 2022 zadań inwestycyjnych oraz realizację 
nowych zadań. Sam projekt budżetu zawiera oczywiście wkłady 
własne gminy, konieczne do realizacji zadań inwestycyjnych, nie 
ujmując środków, na które już posiadamy promesy inwestycyj-
ne. Środki te wprowadzane są bezpośrednio do budżetu gminy, 
po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniem umów. Dlatego też 
łącznie, biorąc pod uwagę środki z podpisanych umów, promes 
inwestycyjnych na inwestycje 2023 roku, łącznie zapla-
nowaliśmy ogromną kwotę ponad 26 milionów złotych. 
Przy planowaniu zadań wzięliśmy pod uwagę zwiększające się 
ceny inwestycji, na które niestety nie mamy wpływu z uwagi 

na sytuację geopolityczną wynikającą z ciągle trwającej woj-
ny na Ukrainie i związanym z tym kryzysem energetycznym  
i inflacją. Wśród inwestycji na pierwszy plan wysuwają się inwe-
stycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Strategicznych, których realizację rozpoczęliśmy w 2022 roku,  
a zakończymy w roku 2023:
 
1) Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskie-
go na PSP w Ciepielowie -1.249.936,-zł (998.695,-zł RFIS 
Polski Ład plus 251.241,-zł – 15% wkład własny). Zadanie po 
rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy  zostało rozpo-
częte w okresie wakacyjnym. Obecnie trwają prace budowlane 
związane z przebudową budynku wewnątrz, wykonano już prace 
instalacyjne, zmieniono układ pomieszczeń na potrzeby rozsze-
rzenia bazy lokalowej szkoły podstawowej. Zmianie uległ także 
wygląd zewnętrzny, rozebrano między innymi podjazd dla osób 
niepełnosprawnych. W budynku po ośrodku zdrowia powstaną 
nowe łazienki, gabinet logopedyczny, sekretariat, archiwum 
oraz pokój nauczycielski.

2) Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego             
w Wielgiem -2.696.910,-zł (2.422.423,-zł RFIS Polski Ład plus 
547.487,-zł – 15% wkład własny). To zadanie także jest reali-
zowane w cyklu dwuletnim. Obecnie trwają prace budowlane 
związane z rozbudową budynku przedszkola, następnie prace 
instalacyjno – wykończeniowe, na koniec zostanie w pełni za-
gospodarowany teren wokół przedszkola wraz z budową boiska 
ze sztucznej nawierzchni oraz placu zabaw. Wszystkie prace 
prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, 
pod nadzorem inspektorów zatrudnionych przez Urząd Gminy 
w Ciepielowie. Docelowo nasze przedszkole po rozbudowie bę-
dzie mogło przyjąć nawet 200 najmłodszych mieszkańców gmi-
ny Ciepielów, dla których właśnie tworzymy ponadstandardowe 

Największa w tej kadencji inwestycja oświatowa, rozbudowa budynku przedszkola 
wraz z zagospodarowaniem terenu stworzy ponadstandardowe warunki 

wychowania przedszkolnego dla 175 dzieci 

warunki wychowania przedszkolnego.
 
3) Budowa mini kompleksów sportowo- rekreacyj-
nych w Kałkowie, Chotyzach, Wielgiem, Pcinie, Starym                              
Ciepielowie - 2.316.897,-zł ( 2.085.207,-zł RFiS Polski Ład 
plus 232.690,-zł 10% wkład własny). Na tą inwestycję dostali-
śmy dofinasowanie z dwóch źródeł. Z Ministerstwa Sportu w wy-
sokości 50% kosztów inwestycji, natomiast z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Samorządowych aż 90% kosztów inwestycji. 

Oczywiście z dofinasowania ministerialnego zrezygnowaliśmy,             
a  po  przeprowadzeniu postępowania  przetargowego  w  cyklu
dwuletnim realizujemy zadanie w ramach środków rządowych. 
Inwestycja już robi wspaniałe wrażenie, a środki własne które 
przeznaczyliśmy na wykonanie inwestycji są naprawdę niewiel-
kie. Już niedługo będziemy się cieszyć z pełni profesjonalnych 
boisk ze sztuczną trawą, placów zabaw, siłowni, urządzeń do 
street workoutu. Dodatkowo w przyszłym roku nowe mini kom-
pleksy zostaną doposażone w altanki oraz oświetlenie hybry-
dowe.

W okresie dwuletnim realizujemy także zadanie z finansowa-
niem unijnym tj.
4) Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego                
w miejscowości Świesielice -455.099 (171.638,-zł PROW 
UE, 283.461– 61% wkład własny). Korzystając z naszego udzia-
łu w Stowarzyszeniu Dziedzictwo i Rozwój w ramach środków 
unijnych, wykonujemy szósty w gminie mini kompleks sportowo 
– rekreacyjny. Zadanie to jest dofinasowane w ramach zasad 
określonych w Unii Europejskiej, niestety tylko w 39%. Ale każ-
de dofinansowanie zadań realizowanych przez gminę, to mniej 
wydanych środków z budżetu, a dzięki pozyskanemu dofinaso-
waniu zawsze można wykonać inne zadanie, dążąc do 

zrównoważonego rozwoju całej gminy Ciepielów. Zadanie to 
musimy najpierw zrealizować i w całości sfinansować, dopiero 
później występujemy o zwrot środków z budżetu Unii Europej-
skiej, zupełnie inaczej niż w przypadku dofinasowania rządo-
wego. Także i ten mini kompleks sortowo -rekreacyjny będzie 
dodatkowo doposażony poprzez budowę altany wraz z zagospo-
darowaniem terenu oraz z dodatkowym oświetleniem hybrydo-
wym. 

Kolejnymi zadaniami zaplanowanymi w ramach w ramach Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Strategicznych to: 
5) Budowa SUW w Starym Ciepielowie – 3.850.000,-zł 
(3 500.000,-zł RFIS Polski Ład plus 350.000,-zł – 10% wkład               
własny). 

6)Budowa SUW w Świesielicach –3.850.000,-zł (3 500.000,-
zł RFIS Polski Ład plus 350.000,-zł – 10% wkład własny). 

7) Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice – 
Drezno wraz z modernizacją nawierzchni asfaltowej dro-
gi Świesielice – Anusin – Drezno -2 967.175,-zł (879.250,-
zł RFIS Polski Ład plus 247.925,-zł 10% wkład własny). Piąte, 
szóste i siódme zadanie dotyczy środków jakie nasza gmina 
otrzymała w ramach pierwszej edycji środków Rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Czterokrotnie prze-
prowadzaliśmy procedurę przetargu nieograniczonego, niestety                   
w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w pozosta-
łych przetargach kwota zaproponowana przez potencjalnych 
oferentów kształtowała się w graniach 20 milionów złotych.  
W związku z powyższym zmuszeni byliśmy unieważnić postę-
powania przetargowe. Takich sytuacji jak w naszej gminie, było 
wiele w całej Polsce, dlatego też rząd zmienił zasady wydatko-
wania pierwszej edycji środków rządowego Programu Inwesty-
cji Strategicznych Polski Ład, które pozwalają zmienić zakres 
wniosku i powtórnie przystąpić do procedury przetargowej. Wójt 
gminy po konsultacji z radnymi Rady Gminy podjął decyzję o 
zmianie zakresu wniosku i ograniczenia go do trzech zadań, tj 
budowy stacji ujęcia wody w Starym Ciepielowie i Świesielicach 
oraz budowie odcinka sieci wodociągowej Świesielice – Drezno 
wraz  z remontem nawierzchni drogi. Budowa odcinka sieci wo-
dociągowej i połącznie z nową stacją pozwoli na niezależnie od 
SUW-u w Ciepielowie dostarczanie wody do Drezna, Anusina  
i Dąbrowy.

8) Budowa drogi powiatowej Wielgie – Łaziska: 3.500.000,-
zł ( 175.000,-zł wkład własny gminy). Droga powiatowa rela-

Inwestycja dostosowania budynku po ośrodku zdrowia jest realizowana w cyklu 
dwuletnim, zgodnie z podpisaną umową w 2023 roku budynek powiększy zasoby 

szkoły podstawowej w Ciepielowie

cji Wielgie – Łaziska to niewątpliwie najgorszy odcinek drogi  
powiatowej na terenie naszej gminy. Jej przebudowa przez po-
przednie władze starostwa powiatowego obiecywana była przez 
kolejnych dwanaście lat, obietnice były szczególnie podkreślane 
przed każdymi kolejnymi wyborami w ramach kampanii wybor-
czej, oczywiście po wyborach o przebudowie drogi zapominano. 
Teraz dzięki złożonemu przez Starostwo wniosku w ramach dru-
giej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych z zapewnieniem pełnego dofinansowania ze stro-
ny gminy Ciepielów ( co potwierdził już wójt gminy Artur Szew-
czyk w stosownym porozumieniu ze Starostwem), mieszkańcy 
Wielgiego i Łazisk wreszcie doczekają się nowej nawierzchni 
na drodze powiatowej o długości prawie 6,5 kilometra. Będzie 
to już czwarta droga wybudowana przez Starostwo Powiatowe   
w Lipsku na terenie naszej gminy, a trzecia przy pełnym wspar-
ciu ze strony naszego samorządu.
 
9) Realizacja budowy poprawności efektywności ener-
getycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktu-
ry sportowej -2.500.000,-zł, (Polski Ład 2.450.000,-zł plus 
50.000,zł – 2% wkład własny Gminy). W ramach środków przy-
znawanych w naborze Rządowego Programu Inwestycji Strate-
gicznych Polski Ład, edycja PGR, otrzymaliśmy ogromne dofina-
sowanie 2,45 milion złotych, a co najważniejsze przy znikomym 
własnym wkładzie tylko 50 tyś. zł. W ramach zadania między 
innymi wykonamy pełne zagospodarowanie placu przy szkole              
w  Bąkowej,  a  w  jego  ramach  kort  do  tenisa  ziemnego  ze
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gimnastycznej PSP w Ciepielowie -30.000,-zł. w tym roku 
odnowiliśmy w całości salę gimnastyczną, wartość wykonanych 
prac to 50 tyś.,-zł. Teraz przystępujemy do opracowania doku-
mentacji technicznej wymiany nawierzchni sali gimnastyczne 
wraz urządzeniami oraz montażem siatek zabezpieczających 
oraz wymianą oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne. 
Projekt jest niezbędny do złożenia odpowiedniego wniosku o 
dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu. 

16) Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowa-
nia budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych 
-50.000,-zł. Urząd Gminy jaki jest każdy widzi. Wybudowany  
w kooperacji z Policją, Pocztą Polską i Telekomunikacją, miał  
i pełni wiele funkcji. Niestety w żaden sposób nie spełnia wymo-
gów dla osób niepełnosprawnych. Z urzędu korzystają wszyscy 
mieszkańcy, większość z nich to osoby starsze, które aby uzy-
skać pomoc muszą wejść na drugie piętro budynku. Przyszła 
pora na rozwiązanie tego problemu i dostosowanie budynku 
dla osób nie pełnosprawnych i starszych. Wg wstępnej koncep-
cji albo bezpośrednio przy wejściu do budynku albo od strony  
z paczkomatem wybudowana zostanie przeszklona winda umoż-

liwiająca dostanie się bezpośrednio na pierwsze lub drugie pię-
tro budynku. W związku z powyższym przebudowane zostanie 
wejście do budynku wraz podestem między wejściem do urzę-
du, a pocztą. 

17) Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg                   
gminnych – 155.000,-zł. W 2023 roku zamierzamy zmoder-
nizować drogi gminne, poprzez wybudowanie nowych odcinków oraz 
poprawę nawierzchni tych dróg, które tego najbardziej wymagają. 

sztuczną trawiastą nawierzchnią, duże wielofunkcyjne boisko       
z nawierzchnią sztucznej trawy do koszykówki, siatkówki i piłki 
nożnej wraz z piłkochwytami, boisko do piłki nożnej z naturalną 
trawą, ogrodzenie panelowe, plac zabaw ( bujak sprężynowy 
:koniczynka”, bujak sprężynowy „dinozaur”, zestaw zabawowy 
linearny „komin”, zestaw zabawowy linearny „stożek”, huśtaw-
ka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawo-
wy dwuwieżowy z dwoma zjeżdżalniami), siłownię zewnętrzną           
( urządzenia: biegacz, orbiterek, rower, jeździec, krzesło do wy-
ciskania, wyciąg górny, stepper, pajac, prasa nożna, wioślarz), 
zestaw do street workautu, stół do ping – ponga, stolik do sza-
chów, ławeczki, stacja do naprawy rowerów, stojak na rowery, 
kosze. Z zagospodarowania będą szczególnie zadowolone dzieci 
i panie ( panowie) świetliczanki zajmujące się w czasie wolnym 
od zajęć szkolnych dziećmi w PSP Bąkowa. W ramach inwestycji 
wykonana zostanie termomodernizacja budynku wraz z malo-
waniem elewacji. W budynku zmieniony zostanie system ogrze-
wania na olejowy, wymienione zostaną drzwi i okna, zamonto-
wane zostaną nowe podłogi typu gamrat, wszystkie pracownie 
zostaną wyposażone w indywidualne i ergonomiczne klasopra-
cownie. W roku 2022 na opracowanie dokumentacji technicznej 
już wydatkowaliśmy kwotę 60.000,-zł. Będzie pięknie. 

10) Budowa miejsc obsługi rowerów, oznaczenie szla-
ków turystycznych, zakup ciągnika wraz z oprzyrzą-
dowaniem do koszenia poboczy, przycinania krzewów 
przydrożnych, odmulania rowów oraz zakup 9 osobowe-
go mini autobusu w ramach Związku Gmin nad Iłżanką 
– 875.000,-zł (787.500,-zł RFIL plus 87.500,-zł -10% wkład 
własny gminy). Po rozstrzygnięciu potrójnego postępowania 
przetargowego, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk ( pre-
zes Zarządu ZGnI), wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka                                            
( członek Zarządu ZGnI) oraz Skarbnik ZGnI Teresa Czarnecka, 
reprezentując Związek Gmin nad Iłżanką, ze strony wykonaw-
cy firma FHU UNI-AGRO Dariusz Barszcz z Przytyka, podpisa-
li umowy na realizację zadania: Rozwój turystyki i rekreacji 
Związku Gmin nad Iłżanką poprzez wybudowanie turystycz-
nego szlaku pieszo-rowerowo- wodnego wraz z infrastrukturą. 
Umowa jest finansowana w ramach Rządowego Programu In-

westycji Strategicznych, a środki własne wpłacone przez każdą 
z czterech gminy, w tym także przez Gminę Ciepielów stanowią 
łącznie 10% wartości całego zadnia. Łączna wartość podpisanej 
umowy to kwota 3.418.937,-zł, środki własne wszystkich gmin 
to kwota 379.882,-zł. Bez wątpienia najlepsze dofinansowanie  
w historii działalności Związku Gmin and Iłżanką. W ramach za-
dania, obecnie wykonane są oznaczenia szlaków turystycznych 
pieszych i rowerowych wraz z budową miejsc obsługi rowe-
rów ( budowa altan wraz z wyposażeniem), trwa zakup busów 
do przewozu osób. Na stanie naszej gminy jest już zakupiony  
w ramach umowy, traktory z osprzętem do prac w pasie drogo-
wym ( koszenie poboczy, pogłębianie rowów, podcinka drzew  
i krzewów). Od nowego roku urządzenia stanowiące wyposaże-
nie traktora będziemy systematycznie wykorzystywać do kon-
serwacji rowów i poboczy przy drogach gminnych.

    Realizując inwestycje, planujemy kolejne zadania, tak aby 
proces inwestycyjny był prawidłowo przygotowany i gmina dys-
ponowała gotowymi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę. 
Przystępujemy do nowych opracowań, w tym: 
11) Opracowanie dokumentacji projektowej budynku 
świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz instalacją OZE w miejscowości Kałków -60.000.-zł. 

12) Opracowanie dokumentacji projektowej budynku 
świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz instalacją OZE w miejscowości Świesielice -60.000.-
zł.Wychdzodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Świesie-
lic i Kałkowa, wykorzystując posiadane mienie gminne w postaci 
działek będących własnością Gminy Ciepielów ( przypomnijmy, 
że za zgodą mieszkańców wsi Kałków, po konsultacjach wójta 
gminy Artura Szewczyka z panem radnym Januszem Matysia-
kiem gmina przejęła w drodze decyzji administracyjnej działkę 
w Kałkowie), a także po rozpoczęciu budowy na  tych działkach

mini kompleksów sportowo – rekreacyjnych, a także zaplano-
waniu w przyszłym roku budowy altan wraz z zagospodarowa-
niem i oświetlenia hybrydowego, wykorzystując pozostałą część 
działki, po zaprojektowaniu i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, 
wybudowane zostaną nowe świetlice wiejskie, w których miesz-
kańcy będą mogli realizować swoje przedsięwzięcia lokalne. Bu-
dynek będzie wyposażony w ogrzewanie elektryczne z instalacją 
fotowoltaiczną, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z wę-
złem sanitarnym. Częścią kuchenną, szatnią, pomieszczeniem 
gospodarczym i salą ogólną. Projekt przemyślany, jak najbar-
dziej funkcjonalny i energooszczędny w zakresie użytkowania. 
Zagospodarowanie terenu w zakresie sportowo – rekreacyjnym 
już jest w budowie, budynek świetlicy wspaniale wypełni całość.

13) Opracowanie dokumentacji projektowej budynku 
remizy strażackiej dla OSP Ciepielów wraz z zagospo-
darowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości 
Ciepielów -80.000.-zł. Po wybudowaniu zupełnie od podstaw 
nowej remizy OSP w Bąkowej, a także po odnowieniu wszyst-
kich pozostałych strażnic w Antoniowie, Ciepielowie, Bielanach 
i Łaziskach wraz z zagospodarowaniem terenu, przyszedł czas 
aby w całości rozwiązać zarówno problemy lokalowe strażaków  
z OSP Ciepielów jak i gminnej instytucji kultury jaką jest bi-
blioteka. Przez lata obie te instytucje nie miały szczęścia do 
własnych budynków. OSP Ciepielów, to największa, najbar-
dziej mobilna i najbardziej uczestnicząca jednostka OSP w na-
szej gminie. Druhowie uczestniczą nie tylko w pożarach oraz 
w akcjach przy usuwaniu klęsk żywiołowych, ale w ogromnym 
stopniu są zaangażowani w niesienie pomocy przy wypadkach 
na drodze krajowej. Wyjazdów w ciągu roku jest bardzo dużo,  
a miejsce lokalizacji strażnicy bezpośrednio przy drodze kra-
jowej dodatkowo niebezpieczne przy wyjeździe na akacje dla 
samych strażaków. Dlatego też najwyższy czas na stworzenie 
strażakom odpowiednich warunków do ich społecznej służby. 
Projektowany budynek będzie większą kopią wybudowanej 
strażnicy OSP w Bąkowej. Ten sam projektant, zaprojektuje 
nowy budynek wg poprzedniej koncepcji, ale z trzema boksa-
mi garażowymi, tak aby budynek spełniał wszelkie standardy. 

Oczywiście budynek będzie zaprojektowany wraz z odnawial-
nymi źródłami energii, fotowoltaiką, solarami i pompą ciepła. 
Koncepcyjnie budynek miałby być wybudowany na tzw. „kopcich 
górkach”, oczywiście jak władzą gminy uda się w drodze decyzji 
administracyjnej przejąć ten teren, na razie radni z Ciepielowa 
wraz z radnym powiatowym z Ciepielowa sprzeciwiają się temu 
aby działka przeszła na stan gminy, w konsekwencji aby nie do-
szło do wybudowania na tym terenie nowej strażnicy, ale miej-
my nadzieje, że rozpatrujący skargę wojewoda przyzna rację 
gminie i będzie można ten teren właściwie zagospodarować na 
potrzeby mieszkańców Ciepielowa i całej gminy. 

14) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
Gminnego Centrum Kultury w Ciepielowie (domu kultury, 
ultranowoczesnej biblioteki, miejsca spotkań seniorów, 
kina i sali estradowej wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz instalacją OZE -130.000,-zł. W tym samym czasie, co 
projektowanie i budowa nowej strażnicy, chcemy rozwiązać pro-
blem gminnej biblioteki. W dotychczasowo zajmowanym przez 
straż i bibliotekę budynku, planujemy stworzyć nowoczesne 
Gminne Centrum Kultury. W jego skład wejdzie ultranowocze-
sna biblioteka, sale wystawowe z multimedialną wystawą histo-
rii gminy Ciepielów, ośrodek kultury, miejsce spotkać seniorów 
oraz sala kinowo estradowa. Planujemy rozbudowę budynku i od 
strony tylnej dobudowanie sali kino-estradowej. Część obecnie 
wykorzystywana na garaże OSP, będzie przebudowana w cało-
ści z zewnątrz przeszklona. Dodatkowo teren wokół zostanie na 
nowo zagospodarowany, powstaną także nowe miejsca parkin-
gowe. 

15) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu sali 
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ne i dynamiczne na różne odległości i o różnym stopniu zaawan-
sowania, np. tzw. strzelanie na celność i skupienie. Na zakoń-
czenie spotkania wójt przedstawił informację o zaawansowaniu 
inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Inwe-
stycji Strategicznych, a także budowie pierwszego w powiecie 
basenu przyszkolnego w Ciepielowie. Bardzo dobre spotkanie, 
które już niedługo przyniesie wymierne korzyści dla rozwoju 
naszej gminy, a pan senator to osoba, która z ogromnym zaan-
gażowaniem zabiega o sprawy mieszkańców gminy Ciepielów.

34) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energoosz-
czędne we wsi Podolany -25.000,-zł. Systematycznie mo-
dernizujemy oświetlenie uliczne, wymieniając dotychczaso-
we oprawy z żarówkami sodowymi na nowe energooszczędne 
oświetlenie ledowe. W przyszłym roku wykorzystując dofinaso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. MIAS Mazow-
sze, planujemy pięć inwestycji we wsiach Świesielice, Gardzieni-
ce Kolonia, Podolany, Kawęczyn oraz Kunegundów – Czarnolas. 
Dodatkowo przystępujemy do opracowania odpowiednich do-
kumentów tj. audytu energetycznego, projektu kompleksowej 
modernizacji całego gminnego oświetlenia ulicznego. Chcieliby-
śmy zmienić wszystkie sterowniki, tak aby nikt, nie mógł samo-
dzielnie zmieniać ustawień oświetlenia z czym niestety mamy 
ciągle problemy, powodujące późniejsze usterki w funkcjono-
waniu oświetlenia. Nie mniej ważna jest też potrzeba zmniej-

szenia wydatków na energię, co przy obecnej ilości 1500 opraw 
oświetleniowych jest poważnym wydatkiem w budżecie gminy 
Ciepielów. Inwestycję pełnej modernizacji oświetlenia ulicznego 
zamierzamy przeprowadzić równolegle do modernizacji dróg.  

Podczas spotkania z naszym senatorem, wiceministrem Obrony 
Narodowej Wojciechem Skurkiewiczem, które odbyło się w sie-
dzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, wójt gminy 
Artur Szewczyk rozmawiał między innymi o budowie obwodnicy 
Ciepielowa, organizacji uroczystości 83 rocznicy mordu żołnierzy 
74 GPP z Lublińca w Dąbrowie, w tym  o udziale żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej w uroczystości oraz o gminnych inwesty-
cjach realizowanych przez gminę Ciepielów w ramach Rządowe-
go Programu Inwestycji Strategicznych, a także o możliwości 
dofinansowania profesjonalnej wirtualnej strzelnicy w gminie 
Ciepielów. Pan wójt zapoznał pana ministra za-
kresem zaawansowania prac nad obwodnicą, 
w których ze strony gminy Ciepielów spełniono 
już wszystkie wymogi i uzgodnienia o które wy-
stępowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Warszawie. Pan minister obiecał, 
że w ramach swoich obowiązków senatorskich 
podejmie wszelkie kroki, aby przetarg na budo-
wę obwodnicy Ciepielowa i modernizacji drogi 
krajowej nr 79 na odcinku Ciepielów do granic 
gminy Lipsko został jak najszybciej przeprowa-
dzony. Przyjmując zaproszenie na uroczystości 
pod Dąbrową zapewnił, że Wojska Obrony Te-
rytorialnej na czele z pułkownikiem Łukaszem 
Baranowskim – Szefem Oddziału Współpracy 
Cywilno- Wojskowej Dowództwa Wojsk Obro-
ny Terytorialnej zabezpieczą uroczystość. W 
dalszej rozmowie pan minister z entuzjazmem 
przyjął wiadomość, że gmina Ciepielów jest 
zainteresowana budową strzelnicy wirtualnej, 
udzielając informacji o wymaganiach jakie Mini-
sterstwo Obrony Narodowej stawia w ogłosze-
niu dotyczącym budowy strzelnic wirtualnych. 
Między innymi muszą one być tak skonstruowa-
ne, aby można było w nich strzelać z użyciem 
bezprzewodowych, laserowych symulatorów 
(replik) co najmniej czterech karabinków i pi-
stoletów. Każdy z nich musi być wyposażony w 
funkcję wyzwalania strzału oraz działanie róż-
nych mechanizmów broni, np. imitację odgło-
su i zjawiska odrzutu. Strzelnica powinna mieć 
odpowiednią liczbę stanowisk, tak aby jedno-
cześnie mogły z niego korzystać cztery osoby.  
A cały system ma umożliwić strzelanie statycz-

Dodatkowo chcemy uzupełnić system oznakowani na drogach 
oraz wybudować na gminnych drogach progi zwalniające. W tym 
celu za kwotę 155 tysięcy złotych chcemy w pierwszym kwartale 
2023 roku opracować niezbędną dokumentację techniczną.

18) Budowa altan wraz z zagospodarowaniem terenu 
na mini kompleksach sportowo-rekreacyjnych w Kałko-
wie, Chotyzach, Świesielicach, Pcinie, Starym Ciepielo-
wie i Antoniowie -155.000,-zł. Uzupełnieniem powstających 
mini kompleksów będą nowe altany, które dodatkowo zwiększą 
atrakcyjność tych miejsc, dając także zarówno przy deszczu jak 
i słońcu, możliwość schronienia się pod dachem i odpoczynek. 

19) Zakup hybrydowych lam oświetleniowych na mini 
kompleksy sportowo-rekreacyjne -150.000,-zł. Tam gdzie 
nie będzie można rozbudować oświetlenia w oparciu o już funk-
cjonujące oświetlenie uliczne, będziemy chcieli zamontować no-
woczesne oświetlenie hybrydowe, które nie będzie wymagało 
podłączenia do sieci elektrycznej.

20) Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła  
w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepielów 
-80.000,-zł.

21) Dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolekto-
rów słonecznych na budynkach mieszkalnych obszarze 
gminy Ciepielów -80.000,-zł. 

22) Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów -80.000,-
zł. Na nasze autorskie gminne programy ochrony środowiska, 
przewidujące przyznanie każdemu wnioskodawcy kwoty 4 tysię-
cy złotych bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczyliśmy łącz-
nie rekordowe 240 tysięcy złotych. Realizacja programu zgodnie 
z Uchwałą Rady Gminy będzie kontynuowana do 2024 roku. Ra-
zem chrońmy środowisko, bo od tego należy przyszłość nasza  
i naszych dzieci.

23) Wykonanie pracowni przedmiotowych dla Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie ul. Plac Zwycię-
stwa -150.000,-zł. W każdej naszej szkole uczniowie mają do 
swojej dyspozycji indywidualne szafki, szkoły są gruntownie 
modernizowane i odnawiane, co roku dyrektorzy uzupełniają 
sprzęt sportowy i pomoce naukowe. Rozpoczęliśmy także zmia-
nę wyposażenia klasopracowni. W tym roku wszystkim naszym 
uczniom zarówno szkole w Ciepielowie jak i w Bąkowej chcemy 
zapewnić możliwość nauki w najnowocześniejszych ergonomicz-
nych klasopracowniach. Na ten cel przeznaczamy 150 tysięcy 
złotych ( dla szkoły w Ciepielowie), w Bąkowej klasopracownie 
są częścią projektu modernizacji szkoły. Nie tylko basen, nie 
tylko część sportowo -rekreacyjna, teraz także i klasopracownie 
będą na najwyższym, ponadstandardowym poziomie. 

24) Budowa ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Ciepielo-
wie -155.000,-zł. Istniejące ogrodzenie czas świetności ma już 
dawno za sobą, czas na małe zmiany, także i na oczyszczalni 
ścieków. 

25) Renowacja postumentu „orła” pomnika na Dąbro-
wie- 30.000.-zł. Jedynym elementem, którego nie zmodernizo-
waliśmy przy przebudowie naszego gminnego miejsca pamięci 
narodowej to postument orła. Wówczas poddaliśmy go tylko re-
nowacji. Niestety zabieg ten nie przetrwał zbyt długo. Korozja 
jest na tyle postępująca, że trzeba wymienić ten element po-
mnika na Dąbrowie. 

26) Zakup wyposaże-
nia edukacyjno-admi-
nistracyjnego budynku 
szkoły podstawowej ul. 
Lekarska w Ciepielowie 
-50.000,-zł. Zgodnie z 
podpisaną umową w przy-
szłym roku zakończona zo-
stanie inwestycja dostoso-
wania budynku po ośrodku 
zdrowia na potrzeby szkoły 
podstawowej w Ciepielowie. Po zakończeniu inwestycji zakupio-
ne zostanie nowe wyposażenie budynku w niezbędne meble 
oraz materiały edukacyjne. 

27) Modernizacja systemu drogowskazów i oznaczeń 
dróg i ulic na terenie gminy -45.000,-zł. W planach na przy-
szły rok jest nie tylko modernizacja dróg, ale także modernizacja 
systemu drogowskazów i oznaczeń dróg. Tam gdzie mieszkań-
cy zgłaszali potrzebę dodatkowego ustawienia drogowskazów,  
a także w miejscach gdzie drogowskazy zostały zniszczone 
ustawimy nowe oznaczenia. Prosimy o zgłaszanie uwag w tej 
sprawie radnym lub bezpośrednio do Urzędu Gminy. 

28) Zakup urządzenia do hydromasażu z przeznaczeniem 
dla Ośrodka Fizjoterapii w Pcinie -125.000,-zł. Nasza gminna 
fizjoterapia w Pcinie, co roku poprzez zakupy realizowane przez 

Urząd Gminy uatrakcyj-
nia swoją rehabilitacyj-
ną ofertę. Marzeniem 
rehabilitacyjnym było 
urządzenie do hydro-
masażu. Na zakup prze-
znaczamy 125.000,zł,  
a w ramach tych środ-
ków zakupione zostanie 
łóżko do hydromasażu 
na sucho. Jest to no-
woczesne urządzenie, 
które  umożliwia skorzy-
stanie z różnych technik 
masażu podczas jed-
nego zabiegu. Oprócz 

siedmiu podstawowych trybów masażu oferuje stworzenie indy-
widualnej kombinacji, co daje użytkownikowi możliwość wyboru 
tempa masażu oraz jego intensywności. Urządzenie ma zaawan-
sowane funkcje: 4 dysze masujące, poduszki powietrzne na sto-
py oraz automatyczny pomiar wzrostu użytkownika. Korzystanie 
z zabiegów na suchym łóżku wodnym przynosi odczuwalny efekt 
terapeutyczny, odpręża i relaksuje. W kolejnych latach myślimy 
o zakupie komory 

29) Moderni-
zacja oświetle-
nia ulicznego na 
energooszczędne 
ledowe na tere-
nie gminy wraz 
z opracowaniem 
d o k u m e n t a c j i 
k o m p l e k s o w e j 
zmiany całości 
oświetlenia w 
gminie Ciepielów 
wraz ze sterowa-
niem na 

energooszczędne ledowo – hybrydowe - 450.000,-zł. Do-
datkowo pod możliwość pozyskania dofinansowania w ramach 
programu MIAS; 

30) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energoosz-
czędne we wsi Gardzienice Kolonia -50.000,-zł, 

31) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energoosz-
czędne we wsi Kawęczyn -50.000,-zł. 

32) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energoosz-
czędne we wsi Kunegundów -Czarnolas -50.000,-zł. 

33) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energoosz-
czędne we wsi Świesielice -50.000,-zł. 

ROZMOWY O GMINIE Z MINISTREM SKURKIEWICZEM 
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Dzieci w naszej gminie są najważniejsze. 
Dzisiaj w szkole w Bąkowej odbyło się 
drugie w naszej gminie ślubowanie pierw-
szoklasistów. Trzynastu pierwszaków, po 
prezentacji swoich szkolnych osiągnięć, 
odśpiewanym z ogromnym zaangażo-
waniem hymnie , wierszykach i tańcu z 
flagami zostało przyjętych do szkolnego 
grona. Przed ślubowaniem dzieci, ślubo-
wanie złożyli rodzice, którzy przyrzekli 
pomagać dzieciom i szkole w rozwoju i 
wychowaniu swoich pociech. Aktu ślubo-
wania pierwszoklasistów dokonali pani 
dyrektor PSP w Bąkowej Anna Kozieł 
oraz wójt gminy Artur Szewczyk, który 
pierwszoklasistom wręczył pamiątkowe 
medale. Wychowawczynią pierwszaków 
jest pani Agnieszka Rolnik, młody ale 
doświadczony nauczyciel będący gwa-
rancją wysokiego poziomu nauki i wy-
chowania. Na zakończenie uroczystości 
radni Rady Gminy w Ciepielowie;- pani 
Ewa Nizińska, – pani Renata Szczodra, 
– przewodniczący Waldemar Czapla i wi-
ceprzewodniczący Witold Chojak wręczyli 
najmłodszym uczniom szkoły w Bąkowej 
pluszowe misie, które nierozerwalnie są 
symbolem ślubowania w Gminie Ciepie-
lów. Serdeczne gratulacje dla wszystkich 
nowych uczniów, ich rodziców i nauczy-
cieli.

CZUJNIKI SMOGU 
W ramach działań edukacyjno-ekologicz-
nych na budynkach szkoły podstawowej 
przy Plac Zwycięstwa  w Ciepielowie oraz 
szkoły podstawowej w Bakowej zainsta-
lowaliśmy zestaw pomiarowy zanieczysz-
czeń powietrza w ramach Projektu Edu-
kacyjna Sieć Antysmogowa. Każdy może 
w prosty sposób, za pośrednictwem ko-
munikatów wyświetlanych na urządzeniu, 
poznać bieżący stan powietrza. Urządze-
nia zainstalowano bezpłatnie, a ich wła-
ścicielem jest NASK. Bo, Gmina Ciepie-
lów to Twoje najlepsze miejsce na ziemi, 
naturalnie przyjazne, dbajmy wspólnie o 
nasze środowisko.

W związku z zakończeniem kadencji dy-
rektora Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Ciepielowie, wójt gminy ogłosił 
i przeprowadził procedurę wyboru no-
wego dyrektora. Dwunastoosobowa ko-
misja złożona z przedstawicieli rodziców, 
rady pedagogicznej, związków zawodo-
wych, Kuratorium Oświaty jako organu 
nadzoru nad placówką oświatową, wój-
ta gminy jako organu prowadzącego, 
jednogłośnie wybrała dotychczasową 
panią dyrektor Małgorzatę Rusinowską. 
Serdecznie gratulujemy, tym bardziej, 
że przed panią dyrektor już niedługo 
nie lada wyzwanie, bowiem jako jedyny 
dyrektor w regonie w zakresie zarzą-
dzanych budynków, będzie się musiała 
zmierzyć z funkcjonowaniem w placówce 
oświatowej pływackiego basenu przy-
szkolnego. Pani dyrektor swoją funkcję 
będzie pełnić w latach 2022 – 2027.

W ramach programu ministe-
rialnego „Poznaj Polskę” na któ-
ry pozyskaliśmy 30 tyś zł dofi-
nansowania, wszyscy uczniowie 
klas 1-3 ze szkół podstawowych 
w Ciepielowie i w Bąkowej wzięli 
udział w jednodniowej wyciecz-
ce ( 16 tyś, zł dotacja z mini-
sterstwa i 4 tyś .zł wkład własny 
Gminy Ciepielów), klasy 4-8  
z PSP Bąkowa ( 4 tyś, zł dotacja 
z ministerstwa i 1 tyś .zł wkład 
własny Gminy Ciepielów) oraz 
dwudniowa wycieczka dla klasy 
VII PSP w Ciepielowie ( 10 tyś, 
zł dotacja z ministerstwa i 2,5 
tyś .zł wkład własny Gminy Cie-
pielów). 4 listopada uczniowie  
z najmłodszych klas ze szkoły  
z Bąkowej, odwiedzili Warszawę          
i zwiedzili Centrum Nauki  
Kopernik oraz Łazienki Kró-
lewskie, a na koniec wycieczki 
oczywiście obowiązkowo zjedli 
posiłek w MacDonalds. 
  W dniach 17-18 listopada 
2022 r. siódmo – i ósmoklasi-
ści ze szkoły podstawowej w 
Ciepielowie wzięli udział w wy-
cieczce do Wielkopolski (Śmie-
łów – Gniezno – Poznań). Młodzież odwiedziła miejsca dziedzictwa narodowego, miejsca – które każdy Polak przynajmniej raz w 
życiu powinien zobaczyć, by docenić dokonania w dziedzinie nauki oraz pogłębić wiedzę z zakresu historii Polski. W dniach 17-18 
listopada uczniowie klas I-III udali się na jednodniową wycieczkę do Lublina. Każda grupa zwiedziła Lubelską Trasę Podziemną 
oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Po zwiedzaniu zmęczeni, ale zadowoleni odwiedzili kolejny punkt wyprawy oczywiście MacDonalds.  
Wszyscy ze smakiem zjedli zakupione zestawy po czym wrócili bezpiecznie do czekających z niecierpliwością pod szkołą rodziców. 
Przy wysiadaniu z autobusu na każdego ucznia czekała niespodzianka zestaw MacDonalds do domu na kolację.

Oprócz sześciu, nowych mini kompleksów sportowo–rekreacyj-
nych w miejscowościach Świesielice, Pcin, Wielgie, Stary Cie-
pielów, Kałków i Chotyzach, nie zapominamy o najmniejszych 
miejscowościach naszej gminy. W miejscowości Kochanów po-
wstał siedemnasty gminny plac zabaw. Łączny koszt realizacji 
to kwota 50.000,-zł. Plac zabaw wzorem wszystkich naszych 
dotychczasowych realizacji został ogrodzony, wybudowano ze-
staw zabawowy dla dzieci oraz siłownię plenerową. Dodatko-
wo w miejscowości Podgórze rozszerzyliśmy ofertę placu zabaw  
o montaż urządzeń siłowni zewnętrznej za 15.000,-zł.

Z inicjatywy wójta gminy Ciepielów we współpracy z Gminny 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciepielowie rozpoczynamy 
realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W ra-
mach programu bezpłatną pomoc żywnościową otrzyma 600 
mieszkańców Gminy Ciepielów. Pomoc otrzymają osoby/ro-
dziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte 
ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, 
długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód z miesią-
ca poprzedzającego złożenie oświadczenia nieprzekraczający: 
1707,20 netto dla osoby samotnie gospodarującej, – 1320,00 
zł netto dla osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 
220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzysta-
nia z pomocy społecznej. Dystrybucja żywności odbywa się  
w terminach ustalonych przez GOPS, a żywność wydawana jest  
w Domu Ludowym w Wielgiem. Pracownicy socjalni wydają żyw-
ność wyłącznie dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W skład paczki wchodzi 
7 produktów: groszek z marchewką, szynka drobiowa, szynka 
wieprzowa, makaron jajeczny, powidła śliwkowe, filet z makreli, 
koncentrat pomidorowy. Pracownicy socjalni każdorazowo kon-
taktują się telefonicznie z osobami/rodzinami zakwalifikowany-
mi do Programu i podają termin odbioru żywności.

ŚLUBOWANIE W BĄKOWEJ 

POZNAJ POLSKĘ 

KONKURS - DYREKTOR ZSP W CIEPIELOWIE

17 PLAC ZABAW W GMINIE

ŻYWNOŚĆ DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
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Zgodnie ze złożoną wspólnie przez wójta gminy Artura  
Szewczyka oraz panią Ewę Nizińską radną Rady Gminy w Ciepie-
lowie obietnicą wyborczą, że w Bąkowej zostanie wybudowana 
nowa remiza strażacka, dotrzymując danego słowa, w tym roku 
zakończyliśmy budowę nowego, powstałego zupełnie od pod-
staw obiektu z przeznaczeniem 
na siedzibę strażaków z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bąkowej. 
Na budowę strażnicy, wójtowi 
gminy udało się pozyskać ogrom-
ną kwotę 1.000.000,-zł dotacji  
z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Po przeprowadze-
niu przetargu nieograniczonego, 
w którym udział wzięło ośmiu 
oferentów ( najdroższa oferta 
opiewała prawie na 1,6 milion 
złotych), komisja przetargowa 
wybrała ofertę najtańszą firmy 
firma Development Kinga Rych-
ter z Makowca. Dzięki temu, że 
inwestycja rozpoczęła się w roku 
2021, udało się do końca budowy 
utrzymać kwotę na którą pod-
pisano umowę, tj. 993.840,-zł,  
a już poza umową po dokona-
nych z wykonawcą rozliczeniach, 
remizę dodatkowo wyposażyli-
śmy w instalację fotowoltaiczną. 
Kilka słów o parametrach tech-
nicznych. Powierzchnia użyt-
kowa- 166,88m2 Powierzchnia 
całkowita- 202,26m2 Powierzch-
nia wewnętrzna -174,78m2 Po-
wierzchnia zabudowy- 202,26m2 
Kubatura- 1100,00m3. Obiekt 
zaprojektowano jako budynek 
wolnostojący, o jednej kondy-
gnacji nadziemnej, bez podpiw-
niczeń, w konstrukcji tradycyjnej 
murowej. Funkcjonalnie budynek 
podzielono na dwie części, część 
remizy z salą spotkań oraz z za-
pleczem socjalnym, oraz część 
garażu dla samochodu OSP funk-
cjonalnie powiązanej z częścią 
remizy. Strażacy będą mogli ko-
rzystać z pomieszczeń socjalnych 
zlokalizowanych w części remizy. 
Fundamenty budynku o kon-
strukcji żelbetowej monolitycznej 
w postaci ław żelbetowych mo-
nolitycznych. Ściany murowane 
z bloczków wapienno piaskowych 
wzmocnione słupami, rdzeniami  
i wieńcami żelbetowymi. Podciągi 
i nadproża żelbetowe monolitycz-
ne. 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 za-
projektowano, aby jak najbar-
dziej swą formą nawiązywała do 
zabudowy sąsiedniej oraz har-
monijnie wtapiała się w otoczenie  
i istniejący krajobraz. Projek-
towany budynek zlokalizowano 
z południowo zachodniej części 
działki zgodnie z liniami zabudo-
wy. Wymiary budynku to 21,50m x 11,60m. Szerokość elewacji 
frontowej wynosi 21,50m od strony podjazdu i głównego wejścia 
do obiektu. Wysokość budynku to jedna kondygnacja, wysokość 
od poziomu terenu do okapu wynosi 3,53m oraz 4,79m w części 
wyższej, zaś do kalenicy 6,94m oraz 7,57m. Od strony północ-

BUDOWA REMIZY OSP W BĄKOWEJ ZAKOŃCZONA  

ZIELONE SZKOŁY 2023 

NOWY PARKING

nicznymi. W części budynku świetlicy przewidziano wiatrołap, 
komunikację, salę spotkań na około 40 osób, zaplecze kuchen-
ne, pomieszczenia wc mężczyzn wraz z natryskiem (przezna-
czone także dla strażaków) oraz wc kobiet (przeznaczone także 
dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenie gospodarcze. 
W sąsiedniej części wybudowano garaż dla samochodu straży 
pożarnej, a w nim wygospodarowano miejsce na specjalistyczne 
regały na sprzęt strażacki oraz szafki ubraniowe. Obie części 
zostały połączone za pośrednictwem przedsionka. Oświetlenie 
naturalne sali poprzez okna, powierzchnia okien zgodna z wy-
mogami przepisów technicznych. Pomieszczenie porządkowe 
zostały wyposażone w zlew porządkowy oraz z szafę na środki 
czystości i sprzęt porządkowy. Teren w całości został ogrodzo-
ny. Budowa została zakończona w terminie, jednakże z uwagi 
na brak wykonania przyłącza energetycznego ( obecnie już jest 
wykonane), jesteśmy w trakcie odbiorów wymaganych prze-
pisami prawa. Oficjalnie budynek zostanie przekazany w dniu  
4 maja 2023 roku podczas obchodów dnia strażaka. Nadmienić 
należy, że teren na którym wybudowana została nowa straż-
nica, staraniem wójta gminy Artura Szewczyka został przejęty 
na stan własnościowy gminy Ciepielów ( jak wyglądał wcześniej 
każdy zainteresowany pamięta), stanowi obecnie całościowe 
zagospodarowanie z mini kompleksem sportowo - rekreacyjny 
(boisko ze sztucznej nawierzchni, plac zabaw i Otwarta Strefa 
Aktywności). Całość oraz jakość wykonanych prac prezentuje 
się naprawdę pięknie. Z zakrzaczonego, zaniedbanego miejsca 
w centrum Bąkowej wyrosła nam piękna wizytówka całej gminy 
Ciepielów. Zakończona inwestycja to inwestycja bezpreceden-
sowa w historii naszej gminy, w 100% zrealizowana za środki 
pozabudżetowe. Nigdy w historii naszej gminy nie budowaliśmy 
w całości za środki zewnętrzne przekazane przez rząd Mate-
usza Morawieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw  
Lokalnych.

Edukacja jest najlepszą inwestycją, a więc inwestuj w siebie  
i poszerzaj swoje horyzonty, bo „wiedza jest drugim słońcem 
dla tych, którzy ją posiadają”. Po kilku latach doświadczeń w za-
kresie organizacji zielonych szkół dla uczniów gminy Ciepielów, 
od 2023 roku poszerzamy naszą ofertę o trzeci wyjazd na zie-
loną szkołę, tym razem dla najlepszych uczniów klas siódmych  
i ósmych. W roku 2023 zorganizujemy całkowicie bezpłatne pię-
ciodniowe wyjazdy na zielone szkoły, w następujących termi-
nach: 1) Toruń – Jastrzębia Góra-Gdańsk-Westerplatte-Gdynia 
– Sopot ( wszyscy uczniowie klas piątych ze szkół w Bąkowej  
i Ciepielowa) 15-19 maja 2023r. 2) Wieliczka – Zakopane- 
Słowacja- Kraków Słowację ( wszyscy uczniowie klas szóstych 
ze szkół w Bąkowej i Ciepielowa) 22 -26 maja 2023r. 3) War-
mia i Mazury – Wilno – Troki na Litwie ( dla 50 najlepszych 
uczniów klas siódmych i ósmych ze szkół w Bąkowej i Ciepielo-
wa) 29 maja -2 czerwca 2023r. Na trzecią zieloną szkołę po-
jadą najlepsi uczniowie, wg. średniej ocen z pierwszego półro-
cza roku szkolnego 2022/2023 z jak najlepszym zachowaniem. 
W zielonej szkole uczniowie klas siódmych i ósmych mogą wziąć 
udział tylko raz, w siódmej lub w ósmej klasie. To nagroda za 
najlepsze oceny. Nic, tylko trzeba się uczyć.

Powoli zmieniamy obli-
cze naszej gminy. Nowo 
wybudowany parking 
za szkołą w Ciepielowie 
za kwotę 85.000,-zł, to 
inwestycja poprawiają-
ca estetykę zagospoda-
rowania terenu szkoły, 
jednocześnie znacząco 
zwiększająca ilość jakże 
potrzebnych miejsc par-
kingowych. 

no wschodniej zlokalizowano wejście główne do budynku oraz 
wjazd do garażu samochodu OSP, przed budynkiem zaprojek-
towano plac manewrowy oraz parkingi dla samochodów osobo-
wych. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, 
przed budynkiem zaprojektowano jedno miejsce parkingowe 

przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Od strony północnej, 
od strony dojazdu zaprojektowano placyk na kontenery śmietni-
kowe, zgodnie z przepisami technicznymi (minimalna odległość 
od okien w budynku przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi 10m) 
oraz zbiornik na nieczystości ciekłe, zgodnie z przepisami tech-
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ŚLUBOWANIE W PSP CIEPIELÓW

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 

NOWY SPRZĘT DO FIZJOTERAPII 

XVI GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

38 pierwszaków PSP w Ciepielowie, po pięknym przedstawie-
niu, odśpiewanym hymnie, wierszykach i tańcu z flagami zo-
stało przyjętych do szkolnego grona. Aktu ślubowania dokonali 
wspólnie pani dyrektor ZSP w Ciepielowie Małgorzata Rusinow-
ska, wicedyrektor Zofia Kucharska, która wręczyła pamiątkowe  
dyplomy oraz wójt gminy Artur Szewczyk, który pierwszoklasi-
stom przekazał pamiątkowe medale. Dzieci po dwóch miesią-
cach nauki zaprezentowały się wspaniale, co z pewnością za-
wdzięczają wychowawcom Zofii Pileckiej i debiutującej w roli 
nauczyciela i wychowawcy szkoły podstawowej Katarzynie Oleś, 

Na ceny prądu nie mamy wpływu, na 
oszczędzanie energii już tak; Za 144 tysię-
cy złotych we wsiach Kałków (48.000,-zł),  
Ranachów B (24.000,-zł), Pasieki(24.000,-
-zł), Kochanów–Sajdy (24.000,-zł) i w Sta-
rych Gardzienicach (24.000,-zł) zainsta-
lowaliśmy nowe energooszczędne lampy 
ledowe. 94 tysiące złotych wydatkowaliśmy 
z budżetu własnego gminy Ciepielów, zaś 50 
tysięcy złotych pozyskaliśmy w ramach pro-
gramu „Mazowsze dla sołectw 2022”.

Po zmodernizowaniu w obecnej kadencji  
fizjoterapii w Pcinie za prawie 1 milion zło-
tych i zakupie nowego wyposażenia fizjote-
rapeutycznego za kwotę 150 tysięcy złotych, 
w tym roku za kolejne 100 tysięcy złotych 
sfinansowaliśmy dodatkowe urządzenia do 
naszej gminnej „fizjoterapeutycznej pereł-
ki” w Pcinie. W ramach uzyskanego wspar-
cia finansowego z programu „Szczepmy 
się”, zakupiliśmy między innymi: aparat do  
laseroterapii wraz z osprzętem, aparat do 
ultradźwięków, spirometr oraz urządzenie 
do ćwiczeń o zmiennym oporze z oprzyrzą-
dowaniem. Nasza fizjoterapia należy do naj-
lepiej wyposażonych gminnych fizjoterapii  
w Polsce.

„Pisać dobrze ten potrafi, kto uczy się ortografii.” Osiemnaście 
lat temu w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbył 
się po raz pierwszy finał Gminnego Konkursu Ortograficznego 
„Mistrz Ortografii”. Do finału przystąpiło wówczas 27 uczniów  
z klas I – III ze szkół podstawowych w gminie Ciepielów.  
W kolejnym roku 
udział wzięli rów-
nież uczniowie klas 
IV- VI, a wraz ze 
zmianami w sys-
temie oświaty do-
łączali uczniowie 
gimnazjum, później 
klasy VII oraz VIII i 
tak corocznie prze-
prowadzano elimi-
nacje ortograficzne 
do 2019 roku. W 
marcu 2020 roku 
zostały zawieszo-
ne zajęcia stacjo-
narne w szkołach. 
Przez kolejne dwa 
lata, ze względu 
na pandemię, nie 
odbywał się rów-
nież konkurs orto-
graficzny. Po tym, 
jakże trudnym cza-
sie, małymi krocz-
kami wracamy do 
realizowania zadań 
z harmonogramu 
konkursów i zawo-
dów, toteż w dniu 6 
kwietnia 2022 roku 
w Publicznej Szkole 
Podstawowej od-
był się XVI Gmin-
ny Konkurs Orto-
graficzny „Mistrz 
Ortografii”. Ho-
norowy Patronat, 
jak we wszystkich 
edycjach, sprawo-
wał Wójt Gminy  
Ciepielów Artur 
Szewczyk, który był jednocześnie fundatorem nagród dla wszyst-
kich uczestników. Organizatorem konkursu pozostaje  Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Koordynatorami eliminacji 
ortograficznych były: w kategorii klas I–III pani Małgorzata Ru-
sinowska; w kategorii klas IV–VIII pani Agnieszka Stępień – na-
uczycielka języka polskiego. Eliminacje gminne przeprowadzono 
w Sali gimnastycznej przy budynku szkoły na ul. Lekarskiej. Do 
udziału w XVI Gminnym Konkursie Ortograficznym przystąpiło 
63 mistrzów ortografii w poszczególnych klasach z Publicznych 
Szkół Podstawowych w Ciepielowie i w Bąkowej. Celem kon-
kursu było doskonalenie umiejętności ortograficznych, budze-

nie wrażliwości na poprawność pisowni oraz integracja uczniów. 
Przystępują do niego laureaci eliminacji szkolnych konkursów, 
dlatego poziom umiejętności jego uczestników jest wysoki. 
Zważając na to, iż w konkursie uczestniczą szkolni mistrzowie  
i wicemistrzowie ortografii, aby wyłonić najlepszych, spośród 

najlepszych, zadania musiały sprawiać uczestnikom znaczną 
trudność. Zestawy zadań konkursowych opracowane zostały 
przez panie uczące w klasach drugich i trzecich  oraz nauczyciel-
ki języka polskiego. W tym wyjątkowym dniu uczniowie w stro-
jach galowych prezentowali się  niezwykle dostojnie i elegancko, 
panowała podniosła atmosfera. Kiedy już wszyscy zajęli wyzna-
czone miejsca, pani dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolne-
go w Ciepielowie – Małgorzata Rusinowska dokonała otwarcia  
i uczestnicy otrzymali zestawy konkursowe, następnie rozpoczę-
li zmagania ortograficzne. Niektórzy uczniowie swoimi rozwiąza-
nymi i skojarzeniami wywołali uśmiech u sprawdzających zesta-

jak również pani dyrektor Małgorzacie Rusinowskiej, dbającej 
o najwyższy poziom nauki i wychowania w szkole, co ostatnio 
docenił Minister Edukacji Narodowej przyznając pani dyrektor 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, tym samym zaliczając panią 
dyrektor do grona najlepszych dyrektorów w Polsce. Tradycyjnie 
w naszej gminie, wójt Artur Szewczyk oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Witold Chojak wręczyli pierwszoklasistom pluszo-
we misie, które zawsze będą czekały na dzieci po powrocie ze 
szkoły. Bo, wszyscy wiedzą, że dzieci w naszej gminie są naj-
ważniejsze
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wy konkursowe, ponieważ przeczytali oni między innymi takie 
rozwiązanie zagadki: „Choć nie szyje nic, jak wiecie, pełno igieł 
ma na grzbiecie.” – Babcia, napisał jeden z uczniów, ktoś inny 
w skojarzeniach podał: „Mąż i żona przed ślubem – szczęśliwi.” 
Mimo tych drobnych potknięć, a przy bardzo skomplikowanych 
tekstach, naszpikowanych trudnymi wyrazami i wyrażeniami, 
uczniowie zaprezentowali wysoki poziom. W wyznaczonym cza-
sie, 45 minut, zakończyli pracę nad testami. Po ortograficznym 
wysiłku wszyscy udali się do stołówki szkolnej na  słodki poczę-
stunek. Kulminacyjnym punktem dnia było ogłoszenie wyników. 
Na twarzach dzieci widać było napięcie i podekscytowanie. Wójt 
Gminy wraz z Panią Dyrektor nagradzał zwycięzców, składał 
gratulacje i wręczał dyplomy oraz pięknie wydane książki. Pani 
Małgorzata Rusinowska, jako przewodnicząca komisji konkur-
sowej, odczytała nazwiska zwycięzców w poszczególnych gru-
pach wiekowych: klasy II: Natalia Gajek - I miejsce, Bartłomiej 
Pawlik -II miejsce, Joanna Greś - III miejsce. Klasy III: Julia 
Zaborska -I miejsce, Hubert Stępień -II miejsce, Julia Garbacz 
- III miejsce. Klasy IV: Lena Sulima -I miejsce, Martyna Kosiór 
-II miejsce, Liliana Myszka –III miejsce. Klasy V: Dawid Niziołek 
-I miejsce, Klaudia Kuc -II miejsce, Natalia Jędraszek -III miej-
sce. Klasy VI: Lena Mroczek - I miejsce, Michał Mosek -II miej-
sce, Roksana Kielich - III miejsce. Klasy VII: Katarzyna Łojek  
-I miejsce, Gabriela Dypa -II miejsce, Laura Synderowska -III 
miejsce. Klasy VIII: Julia Leszczyk -I miejsce, Antonina Miller 
-II miejsce, Natalia Mazurek -III miejsce. Wszystkie dzieci bio-
rące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i upo-
minki – pięknie wydane publikacje książkowe zachęcające do 
poznawania dziedzictwa narodowego i piękna naszej ojczyzny. 
Następnie dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielo-
wie podziękowała Panu Wójtowi za objęcie patronatu nad kon-
kursem oraz ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników. 
Pani dyrektor skierowała również słowa wdzięczności do wszyst-
kich nauczycieli – za wkład pracy w organizację konkursu oraz 
za wysiłek włożony w przygotowanie uczestników do gminnych 
eliminacji. Podsumowania konkursu dokonał pan Artur Szew-
czyk, który podkreślił, że szesnasty Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny „Mistrz Ortografii wciąż wzbudza duże zainteresowanie i 
wywołuje wiele emocji zarówno wśród uczniów, jak i nauczycie-
li. Przemawiający słowa uznania skierował do dzieci, gratulował 
im wszechstronnej wiedzy ortograficznej oraz zaakcentował, że 
udział w konkursie jest ich wielkim sukcesem, gdyż są szkolnym 

Kolejne 100 ton niebezpiecznego azbestu zniknie z terenu Gmi-
ny Ciepielów, dzięki pozyskanej dotacji na jego usunięcie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotacja w wysoko-
ści 31.860 zł, stanowi 100% kosztu kwalifikowanego zadania. W 
obecnej kadencji już 800 ton niebezpiecznego azbestu zniknie 
z terenu naszej gminy, bo Gmina Ciepielów, to Twoje najlepsze 
miejsce na ziemi, naturalnie przyjazne.

15 listopada 2022r. w Przedszkolu Samorządo-
wym w Wielgiem odbyło się Pasowanie na Przed-
szkolaka dzieci z grupy „Misie”. Uroczystość roz-
poczęła się od powitania gości i przedstawienia 
krótkiej części artystycznej, w której dzieci zapre-
zentowały swoje umiejętności – dając tym samym 
dowód, jak dużo już potrafią. Były piosenki, wier-
sze i taniec. Dla przedszkolaków było to wielkie 
przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zado-
wolenia ze swoich pociech. Po części artystycznej, 
dzieci obiecały : zgodnie bawić się w przedszkolu, 
przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać 
pani i pomagać kolegom, być dzielnym przed-
szkolakiem. Po złożonej obietnicy, panie dyrektor 
Małgorzata Rusinowska, Marianna Zięba i Zofia 
Kucharska dokonały uroczystego pasowania każ-
dego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego 
ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy 
pasowania oraz książeczki, które zakupił i wręczył 
wójt gminy Artur Szewczyk. Na koniec czekała na 
dzieci słodka niespodzianka przygotowana przez 
rodziców. Dzieci do występu przygotowały Panie: 
Małgorzata Kawałek i Beata Lenart. 

Uruchomiliśmy ósmą nowoczesną pracownię 
szkolną. Łącznie na ten cel w obecnej kaden-
cji wydatkowaliśmy kwotę 305 tysięcy złotych,  
a nowa pracownia to pracownia humanistyczna za 
kwotę 35 tysięcy złotych ( język polski i historia) 
Interaktin dla 24 stanowisk uczniowskich. W skład 
nowo uruchomionej pracowanie wchodzą: -biurko 
nauczycielskie Interaktin z monitorem dotykowy 
LED zintegrowany z blatem biurka nauczyciela 
21,5″ Full HD wraz z komputerem stacjonarny 
nauczyciela. Szafy, szafki oraz regały. Ergono-
miczne fotele dla uczniów i nauczyciela oraz er-
gonomiczne stoliki uczniowskie. Monitor interak-
tywny LED 75″ o rozdzielczości 4K z Androidem. 
Dodatkowym wyposażeniem pracowni są pomoce naukowe  
w postaci DIDAKTA – HISTORIA- Program multimedialny obej-
muje zadania i ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery 
warianty wykorzystywania wiadomości z historii. Program edu-
kacyjny służy do powtórzenia ważnych wiadomości z historii 
świata i Europy. Jest przeznaczony dla dzieci z klas 4-8 szkoły 
podstawowej. DIDAKTA JĘZYK POLSKI – pakiet 1,2,3,4-Mul-
timedialny program edukacyjny Didakta – Język polski służy 

zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do 
doskonalenia języka polskiego. JUŻ UMIEM – JĘZYK POLSKI SP 
4-6-Zestaw zawiera 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw 
oraz 150 kart pracy. Karty pracy, poza zagadnieniami przygo-
towującymi do języka polskiego takimi jak umiejętności gra-
fomotoryczne, funkcje wzrokowe i językowe oraz koncentracja  
i pamięć, obejmują przede wszystkim zagadnienia związane ze 
świadomością językową, przewidziane w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie 
języka polskiego na II etapie edukacyjnym. SZKOLNY ESCAPE 
ROOM HISTORIA-To ciekawe powtórzenie przez uczniów wiado-
mości w formie zabawy, a do tego nie wymaga wcześniejszego 
przygotowania pomieszczenia. Uczniowie sprawdzają wiedzę 
zarówno z historii Polski (poruszane są takie tematy jak Pol-

mistrzami ortografii. Przygotowanie do konkursu wymagało od 
piszących systematycznej i wytrwałej pracy, która w finale przy-
niosła znakomite rezultaty i pozwoliła odnieść sukces. Taka for-
ma pracy nad poprawnością ortograficzną uczniów, to nie tylko 
ćwiczenia, czasami uciążliwe, ale również wspaniała zabawa, 
umożliwiająca sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości,  
a także kształtująca w uczniach współzawodnictwo. Wójt Gminy 
zaprosił do udziału w kolejnych edycjach Gminnego Konkursu 
Ortograficznego, gdyż w ten sposób rozwijamy zainteresowa-
nia i uzdolnienia naszych uczniów, a także promujemy estetykę  
słowa pisanego, która powinna być wizytówką każdego  
wykształconego człowieka.
 

USUWANIE AZBESTU 

ŚLUBOWANIE MISI

NOWA PRACOWNIA W SZKOLE

DZIĘKUJEMY ZA POMOC

ska pierwszych Piastów czy PRL – od 1945 r. do 1975 r.) jak  
i historii powszechnej (np. Odrodzenie i wielkie odkrycia geogra-
ficzne czy II wojna światowa). Atrakcyjne zadania opracowano 
w dwóch wariantach (do wyboru): łatwiejszym i trudniejszym. 
Nic, tylko się uczyć, bo warunki jakie dzień po dniu stwarzamy 
dla naszych uczniów są najlepsze z najlepszych.

Z całego serca dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc.  
Dziękujemy za Państwa dobroć i solidarność z ludźmi, którzy  
w wyniku wojny znaleźli się w dramatycznej sytuacji i potrze-
bują naszej pomocy. Dzięki tygodniowej zbiórce na POMOC 
UKRAINIE zgro-
madziliśmy pokaź-
ną ilość żywności, 
leków, środków 
czystości, które  
w pierwszej kolej-
ności przekazali-
śmy Uchodźcom 
z Ukrainy przeby-
wającym na tere-
nie naszej Gminy. 
Serdecznie Dzię-
kujemy wszystkim, 
którzy nieodpłat-
nie przyjęli oso-
by z Ukrainy pod 
swój dach. Kocha-
ni, akcja pomocy 
dla UKRAINY trwa 
dalej, wszystkich 
zapraszamy do 
dalszej pomocy, a 
za dotychczasową 
pomoc serdecznie 
dziękujemy!
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Na zaproszenie burmistrza Lublińca i Stowarzyszenia Rodzina 
Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, wójt 
gminy Artur Szewczyk wziąłem udział w spotkaniu rodziny woj-
skowej. W imieniu mieszkańców gminy Ciepielów na cmenta-
rzu wojskowym, wójt złożył w hołdzie pomordowanym wiązan-
kę kwiatów, a podczas spotkania zorganizowanego na zamku  

Nasze przedszkole po wykonanej w 2016 roku adaptacji budyn-
ku przeznaczone było dla 125 dzieci ( przypomnijmy, że do roku 
2016 do przedszkola uczęszczało tylko 25 dzieci). Na prośbę 
rodziców, po decyzji wójta gminy zwiększono ( kosztem salki 
gimnastycznej ) liczbę dzieci do 150. W związku z nową inwe-

Zgodnie z obietnicą, na kompleksie 
sportowo - rekreacyjnym w Ciepielo-
wie, w części gdzie w ubiegłym roku za 
kwotę 250 tysięcy złotych wybudowa-
liśmy pierwszy w powiece tor rowero-
wy PUMPTRACK, teraz wykorzystując 
zakrzaczony wcześniej teren działki 
bezpośrednio przylegającej do drogi 
krajowej, wykonaliśmy unikatowy w 
regionie  tor dla najmłodszych dziecia-
ków PUMPTRACK KIDS. Koszt nowej 
inwestycji to 150 tysięcy złotych, w 
całości pochodzący ze środków z poza 
budżetu gminy, a stanowiących nagro-
dę jaką nasza gmina uzyskała w ra-
mach  programu „Szczepmy się”. Teraz 
z dwóch torów mogą korzystać zarów-
no małe jaki duże dzieci. Pamiętajmy, 
żeby wszyscy korzystający z torów 
stosowali się do zaleceń regulamino-
wych i obowiązkowo byli wyposażeni 
w kaski ochronne.

Inwestycja w dzieci jest inwestycją w przyszłość. Dzięki temu, 
mamy najmniejszy spadek w populacji powiecie lipski w la-
tach 2004 -2020 w wysokości tylko 5,64 procent spadku licz-
by mieszkańców, przy ponad 12% spadku liczby mieszkańców  

Po przewie związanej z pandemią, znowu z Iłży ruszył rowerowy 
rajd Związku Gmin nad Iłżanką. Ponad stu uczestników, uczniów 
klas siódmych szkół podstawowych z Mirowa, Iłży, Kazanowa, 
Ciepielowa i Chotczy wyruszyło na 
dwudniowe poznawanie uroków 
doliny Iłżanki. Według powiedzenia 
„Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie” rowerzyści mogli zobaczyć, to 
co ich otacza, ale czego w dniu co-
dziennym nie dostrzegają. Podczas 
odpoczynku w Kazanowie, spotkali 
się z przedstawicielami ruchu dro-
gowego z Powiatowej Komendy 
Policji w Zwoleniu na czele z pa-
nem Naczelnikiem Jakubem Skibą, 
następnie spędzili noc w Ciepielo-
wie, gdzie wieczorem skorzystali 
z atrakcji Kompleksu Sportowo - 
Rekreacyjnego, w tym miasteczka 
ruchu drogowego i toru rowerowe-
go PUMP TRACK. Podczas zabawy 
na kompleksie, prezes Związku 
Gmin nad Iłżanką, którym jest 
wójt gminy Ciepielów Artur Szew-
czyk wręczył uczestnikom raj-
du pamiątkowe plecaki i koszulki  

Dzień Europy, to święto pokoju i jedności w Europie, obcho-
dzone co roku przez wszystkich obywateli Unii Europejskiej. 
Święto przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji 
Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 
1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw za-
granicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej  
w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Z okazji 
Dnia Europy w szkole podstawowej w Ciepielowie odbył się kon-
kurs wiedzy o Unii Europejskiej. Pomysłodawcą i organizatorem 
konkursu była nauczycielka WOS pani Aleksandra Rusinowska. 
Konkurs został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Cie-
pielów, który ufundował piękne nagrody książkowe dla wszystkich 
uczestników. W konkursie wzięło udział 7 drużyn 3 i 4 osobowych 
z klas VI-VIII. Każda drużyna losowała państwo członkowskie 
UE, na temat którego uczniowie  przygotowali prezentację.  
Następnie uczestnicy wzięli udział w quizie wiedzy o Unii Euro-
pejskiej. Losowali pytania za 3 lub 6 punktów.  Komisja konkur-
sowa oceniła pomysł, wykonanie i prezentację plakatu na mak-
simum 10 punktów oraz wiedzę uczestników quizu. Zwycięzcami  

Z WIZYTĄ W LUBLIŃCU REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

PUMPTRACK KIDS

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

RAJD ROWEROWY ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ

DZIEŃ EUROPY

w Lublińcu na ręce prezesa stowarzyszenia przekazał podziękowa-
nie „W dowód wdzięczności za utrwalanie wspólnej pamięci żoł-
nierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, którzy polegli  
w dniu 8 września 1939 roku w Dąbrowie w gminie Ciepielów, aby 
pamięć po ofierze krwi bohaterów września 1939 roku nie poszła na 
marne, i niech żyje ku przestrodze na wieczne czasy……

konkursu została grupa dziewcząt z klasy VIIIa Antonina Miller, 
Oliwia Mordak, Maja Nowakowska i Aleksandra Szewczyk. Miejsce 
drugie zajęli chłopcy z klasy VIIIc Kacper Komisarski, Bartłomiej 
Rogoziński i Patryk Norowski. Miejsce trzecie zajęły dziewczęta 
z klasy VIIIb Oliwia Kot, Natalia Mazurek i Wiktoria Zając. Pan 
wójt Artur Szewczyk wręczył laureatom jak i pozostałym uczest-
nikom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Jeszcze 
raz gratulujemy wszystkim biorącym udział w konkursie i zachę-
camy do 
udziału w 
kolejnych 
k o n k u r -
sach.

stycją, aby zapewnić na czas budowy większe warunki bezpie-
czeństwa, liczba przyjętych na nowy rok szkolny 2022/2023 
miała zostać zmniejszona do wcześniejszych 125 dzieci. Po za-
kończonej rekrutacji w dniu 30 marca 2022 roku, z inicjatywy 
wójta gminy zostało zorganizowane spotkanie, w którym wzię-
li udział: – pani dyrektor ZSP M. Rusinowska, – wicedyrektor 
przedszkola M. Zięba i przedstawiciele Rady Rodziców. Na ze-
braniu zostały omówione bieżące sprawy dotyczące przedszkola 
i rekrutacji. Rodzice zapoznali się z projektem rozbudowy przed-
szkola. Inwestycja ma stworzyć nawet dwustu przedszkolakom 
jak najlepsze warunki rozwoju na każdym etapie ich dorastania,  
poprzez przebywanie z rówieśnikami w placówce i korzystanie  
z jej bogatej oferty, a tym samym umożliwienie rodzicom reali-
zacji własnych przedsięwzięć związanych z pracą. Po konsulta-
cji z rodzicami i paniami dyrektor, pomimo planowanej budowy  
i niewątpliwie związanych z tym utrudnień, wójt gminy posta-
nowił, że wszystkie 150 dzieci powyżej trzeciego roku życia 
zgłoszone przez rodziców do tego rocznej rekrutacji zostanie 
przyjętych do przedszkola. Bo dzieci w gminie Ciepielów są naj-
ważniejsze.

w innych gminach naszego powiatu. I to jest fakt. Po opraco-
waniu kompleksowej dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na 
budowę przystępujemy do rozbudowy przedszkola. Na reali-
zację tego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie z Rządowe-
go Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 825 000 
zł, środki własne stanowią tylko 15%. Rozbudowa obejmuje  
wybudowanie nowych pomieszczeń dydaktycznych i pomocni-
czych wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budo-
wę placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, boiska ze sztuczną 
nawierzchnią oraz elementów małej architektury. Wewnętrzny 
plac zabaw powstanie także w jednej z nowo wybudowanych 
sal. W ogłoszonym przetargu złożono sześć ofert, w przedzia-
le cenowym od 2.849.910,-zł do 3.862.200,-zł.W wyniku prze-
prowadzonego przetargu za 2.849.910,-zł firma DEVELOPMENT  
z Makowca zrealizuje rozbudowę przedszkola samorządowego 
w Wielgiem wraz zagospodarowaniem terenu. Jest to druga 
umowa podpisana w ramach Rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych. Na realizację tego projektu uzyskaliśmy dofi-
nansowanie w kwocie 3.825.000,-zł, środki własne stanowią 
tylko 15% co przy wartości podpisanej umowy daje kwotę tylko 
427 486 zł. Bez wątpienia najlepsze dofinasowanie w historii 
naszej gminy. Inwestycja, która jest realizowana w cyklu dwu-
letnim, zakończona zostanie w roku 2023 i ma stworzyć przed-
szkolakom jak najlepsze warunki rozwoju na każdym etapie ich 
dorastania, poprzez przebywanie z rówieśnikami w placówce  
i korzystanie z jej bogatej oferty, a tym samym umożliwienie 
rodzicom realizacji własnych przedsięwzięć związanych z pracą.

z logo Związku. Drugiego dnia rowerzyści wyruszyli w drogę  
do Chotczy. Wszyscy uczestnicy mieli zapewnione bezpłatne  
wyżywienie, transport, opiekę medyczną, ubezpieczenie. 
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Budując przyszłość nie możemy zapominać o przeszłości.  
Dlatego, tradycyjnie w przededniu Dnia Wszystkich Świętych wraz  
z uczniami klas szóstych szkół podstawowych z Bąkowej  
i Ciepielowa złożyliśmy wieńce, kwiaty oraz zapaliliśmy biało – 
czerwone znicze na pomnikach i grobach związanych z II woj-
ną światową i historią gminy Ciepielów. Odwiedziliśmy groby 
żołnierzy na cmentarzu w Antoniowie ( grób – pomnik żołnie-
rzy września 39) i Ciepielowie ( między innymi; grób rodziny 
„Kowalskich”, grób Władysława Owczarka, grób lotnika Mariana 
Futro, grób wójta Bogdana Czapli, grób żołnierzy z Dąbrowy,  
dr Mariana Papuzińskiego), miejsce pamięci narodowej w Sta-
rym Ciepielowie i Świesielicach, miejsce pamięci narodowej  

Jedyny taki projekt w Polsce, tylko dla uczniów GMINY  
CIEPIELÓW. Po dwóch latach pandemii powróciliśmy z naszym 
gminnym projektem zielonych szkół. Na podkreślenie zasłu-

PAMIĘTAMY !

JEDYNY TAKI PROJEKT W POLSCE !

NOWA ALTANA W WÓLCE DĄBROWSKIEJ

w Dąbrowie, miejsce pamięci w Chotyzach (pomnik płk. Włady-
sława Owczarka), a na zakończenie wieniec i znicze złożyliśmy 
przed pomnikiem Jana Sońty „Ośki” przed szkołą w centrum 
Ciepielowa. Nasza wizyta na żołnierskich grobach, to dla mło-
dzieży, przede wszystkim żywa lekcja historii, w której pan wójt 
Artur Szewczyk przedstawił uczniom naszych szkół wydarzenia 
związane z II wojną światową. Jest przesłaniem dla młodzieży 
gminy Ciepielów, do pokojowego współżycia między narodami, 
tak aby nigdy do takich tragedii jak w II wojnie światowej nie 
dochodziło. Będąc na cmentarzach w naszej gminie nie zapomi-
najmy o mogiłach żołnierskich.........

guje fakt, iż od 2016 roku jest to jedyny taki, całkowicie bez-
płatny dla uczniów projekt wycieczek realizowany w Polsce. To  
prospołeczna wizytówka naszej gminy, która zapewnia wszyst-

kim uczniom poznanie piękna ojczystego kraju. Właśnie dzięki 
takim działaniom samorządu, wszystkie dzieci mają równe szan-
se, aby w trakcie nauki na terenie gminy Ciepielów uczestniczyć  
w całkowicie bezpłatnych wyjazdach, podczas których mają 
okazję praktycznego poznawania walorów turystycznych naszej 
pięknej Ojczyzny. Najpierw na pięciodniową zieloną szkołę nad 
Morze Bałtyckie wyjechało ponad 50 uczniów piątych klas wraz 
z opiekunami ze szkół podstawowych z Bąkowej i Ciepielowa. 
Ciepielów – Bąkowa – Toruń – Jastrzębia Góra – Gdańsk – We-
sterplatte – Hel – Władysławowo – Rozewie – Gdynia – Sopot 
– Bąkowa – Ciepielów. W drodze nad morze, uczniowie zwiedzili 
Toruń, a wieczorem dotarli do Jastrzębiej Góry. We wtorek zwie-
dzili Gdańsk i Westerplatte, na które popłynęli statkiem. Po po-
wrocie i kolacji wszyscy udali się nad morze. Morze, piękne na-
sze polskie. I ten przepiękny zachód słońca.... A to wszystko dla 
naszych piątoklasistów na zielonej szkole. Trzeciego dnia nasi 
piątoklasiści odwiedzili Mierzeję Helską, Muzeum Rybołóstwa  
i Fokarium na Helu. Zwiedzili Aleję Gwiazd we Władysławowie.  
A po obiedzie, znowu udali się z wycieczką nad morze. Obowiąz-
kowe moczenie nóg, budowanie zamków, zbieranie muszelek  

i mecz piłki nożnej na plaży w pełnym słońcu, a w domu padał 
deszcz.... Na koniec słonecznego dnia, po obfitej kolacji - dysko-
teka. No i ponownie ten niesamowity zachód jasno świecącego 
słońca. Czwartego dnia zielonej szkoły, to spacer plażą do latar-
ni morskiej w Rozewiu. Trochę popadało, ale po obiedzie znowu 
zaświeciło słońce. Następnie uczniowie udali się na spacer po 
Jastrzębiej Górze, do najdalej wysuniętego na północ punktu 
Polski, znajduje się Obelisk Gwiazda Północy oraz odbyli space-
rek po Bulwarze Nadmorskim. Ostatni spacer po plaży. Morze 
pożegnało naszych uczniów niewielkim sztormem, wieczorem 
odbyła się kolacja i pożegnalne ognisko. Ostatni dzień zielonej 
szkoły, na pożegnanie z morzem wizyta w Gdyni i zwiedzanie 
Daru Pomorza. Potem spacer po słynnym sopockim deptaku 
„Monciak”. Krzywy Domek, spacer po najdłuższym nad Polskim 
Bałtykiem molo. I niestety powrót do domu, do tęskniących ro-
dziców. No i jeszcze oczywiście obowiązkowy postój w Macdo-
nald, na małe co nie co. I szczęśliwie dojechali do domu, chociaż 
większość chciała aby zielona szkoła nigdy się nie skończyła. 
Przed wyjazdem każdy uczeń otrzymał czapeczkę, koszulkę  
i plecak z herbem gminy Ciepielów. Koszt wyjazdu w całości 

finansowanego ze środków przeznaczonych na promocję gminy  
i wyniósł ponad 70.000,-zł ( 1400,-zł za wyjazd jednego ucznia). 
Druga zielona szkoła, po przerwie związanej z pandemią,  
w zmienionej formule co do miejsca, zamiast wyjazdu w Karko-
nosze, uczniowie szóstych klas wyruszyli w podróż do Zakopa-
nego, po drodze odwiedzili Wieliczkę, gdzie czekał na nich atrak-
cyjny spacer po tężni solankowej, a później zwiedzanie kopalni 
soli. Wieczorem, zameldowali się na noclegu w wilii Karolcia, 
gdzie zjedli pyszną góralską obiadokolację. Drugi dzień, to zwie-
dzanie Zakopanego z przewodnikiem, między innymi Krupów-
ki, Wielka Krokiew, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, wjazd na 
Gubałówkę i podziwianie panoramy naszych przepięknych Tatr. 
Trzeci dzień zielonej szkoły, to górska wędrówka po przepięknej 
Dolinie Kościeliskiej. Piesza, kilkugodzinna wędrówka, na łonie 
przepięknej górskiej przyrody, dostarczyła naszym uczniom 
pięknych wrażeń i wspomnień na wiele lat. Przy okazji pokaza-
liśmy naszym szóstoklasistom, że można przemierzać, nawet 
duże odległości na własnych nogach, co dla wielu z nich było nie 
lada wyzwaniem. Niewątpliwą atrakcją naszych zielonych szkół 
jest wycieczka poza granicę Polski. Czwartego dnia, nasi ucznio-
wie odwiedzili Słowację. Dla zdecydowanej większości z nich, 
była to pierwsza „podróż zagraniczna”. Słowacja, Słowacją, ale 
spacer w koronach drzew w Bachledowej Dolinie, to jest coś, 
co zapamiętają do końca swojego życia. Dodatkową atrakcją 
był przejazd kolejką gondolową. Dla niektórych było to straszne 

Na placu zabaw i siłowni plenerowej w Wólce Dąbrowskiej za 
kwotę 25.000,-zł wyposażyliśmy w altanę wraz z zagospoda-
rowaniem terenu. Teraz mieszkańcy korzystając z placu zabaw 
i siłowni mogą także spędzić czas wolny korzystając z nowego 
zagospodarowania. 

przeżycie, ale naprawdę strasznie było dopiero nad czubkami 
drzew. Cała trasa liczyła 1234 m. i prowadziła zróżnicowanym 
gatunkowo lasem. Uczniowie byli absolutnie zachwyceni pano-
ramą z podestu 32 metrowej wieży. A na wieży, dla odważnych 
podest linowy. Widok na Tatry Bielskie, Pieniny i malownicze 
Zamagurze dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Po 
atrakcjach nad czubkami drzew, uczniowie zwiedzili jaskinię 
Bielską. Wrażenia niesamowite. Spacer, prawie 4 kilometrowy 
pod ziemią, ponad 800 schodów i podziemne wejście na ponad 
1000 metrów. Słowacja - czyli byliśmy za granicą, bez pasz-
portu, z płatnością w euro, bez granic, jesteśmy prawdziwymi 
Europejczykami. Ostatniego dnia po wyjeździe z Zakopanego, 
uczniowie zwiedzili miasto królów Kraków. Sukiennice, Wawel, 
Kościół Mariacki, rynek starego miasta, w drodze powrotnej 
Macdonald. Przed wyjazdem każdy uczeń otrzymał czapeczkę, 
koszulkę i plecak z herbem gminy Ciepielów. Koszt wyjazdu  
w całości finansowanego ze środków przeznaczonych na promo-
cję gminy wyniósł ponad 76.000,-zł (1800,-zł za wyjazd jedne-
go ucznia) tysięcy złotych. Warto uczyć się i mieszkać na terenie 
gminy Ciepielów ! Warto, bo jak można, to warto coś fajnego 
zrobić dla dzieci.
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PROJEKT ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE POD DĄBROWĄ 

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,-zł na rozwój turystyki i rekre-
acji Związku Gmin nad Iłżanką. W ramach zadania zaprojek-
towano wybudowanie sieci szlaków pieszo-rowerowo-wodnych 
pięciu gmin wchodzących w skład Związku: Iłża, Mirów, Ka-
zanów, Ciepielów, Chotcza oraz wybudowanie miejsc postojo-
wych zapewniających rekreację, odpoczynek, obsługę rowerów  
z wizualizacją historyczno-przyrodniczą. Dodatkowo przewidzia-
no zakup 9 osobowych busów niskoemisyjnych oraz traktorów 
z urządzeniami konserwującymi szlaki turystyczne. W związku 
z bardzo szerokim i różnorodnym zakresem zadania, postę-
powanie przetargowe podzielono na trzy niezależne przetargi  
nieograniczone, jednakże tylko rozstrzygnięcie wszystkich 
trzech postępowań dawało możliwość podpisania umowy i po-
zyskania środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych. Potrzeba przeprowadzenia 
takiego trój stronnego postępowania przedłużyła postępowanie. 
Na budowę szlaków żaden oferent nie złożył oferty. W zakresie 
zakupu busów, postępowanie trzeba było unieważnić z uwagi 
na zbyt wysoką cenę oferty, tylko zakup traktorów wraz z urzą-
dzeniami spełnił wymogi ogłoszonego postępowania przetargo-
wego. W między czasie z projektu wycofała się gmina Mirów, 
która wykonała zobowiązania finansowego na rzecz Związku 

Gmin nad Iłżanką. Po kilku miesiącach postępowanie przetar-
gowe (najdłuższe w historii naszej gminy) udało się podpisać 
umowę na realizację wszystkich trzech zadań. Wszystkie zada-
nia realizuje firma FHU UNI-AGRO Dariusz Barszcz z Przytyka. 
Umowa jest finansowana w ramach Rządowego Programu In-
westycji Strategicznych, a środki własne wpłacone przez każdą 
z czterech gminy, w tym także przez Gminę Ciepielów stanowią 
łącznie 10% wartości całego zadnia. Łączna wartość podpisa-
nej umowy to kwota 3.418.937,-zł, środki własne wszystkich 
gmin to kwota 379.882,-zł, co daje wkład własny Gminy Ciepie-
lów w kwocie 87.500,-zł, ( a w zamian otrzymamy co najmniej 
875.000,-zł). Bez wątpienia najlepsze dofinansowanie w historii 
działalności Związku Gmin and Iłżanką. Zadanie zaplanowano 
w cyklu dwuletnim, nie mniej jednak strony umowy przewi-
działy wcześniejszy termin wykonania zadania, ten zależy tylko  
i wyłącznie od wykonawcy umowy. W ramach zadania, obec-
nie wykonane są już oznaczenia szlaków turystycznych pieszych  
i rowerowych wraz z budową miejsc obsługi rowerów ( budowa 
altan wraz z wyposażeniem), trwa zakup busów do przewozu 
osób. Na stanie naszej gminy jest już zakupiony w ramach umo-
wy traktor z osprzętem do prac w pasie drogowym ( kosze-
nie poboczy, pogłębianie rowów, podcinka drzew i krzewów). 
Od nowego roku urządzenia stanowiące wyposażenie traktora  
będziemy systematycznie wykorzystywać do konserwacji rowów 
i poboczy przy drogach gminnych.

9 września jak co roku, odbyła się gminna patriotyczna uroczy-
stość 83 rocznicy mordu jeńców wojennych żołnierzy 74 GPP z 
Lublińca. W programie między innymi: Hymn Państwowy, prze-

mówienia okolicznościowe, modlitwa za pomordowanych, apel 
poległych, złożenie wieńców i kwiatów przed pomnikiem, bieg 
„Tropem Wilczym”, poczęstunek. Uroczystość tradycyjnie rozpo-

częto od odśpiewania hymnu państwowego w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie. Na-
stępnie wójt gminy przywitał wszystkich zebranych w tym mię-
dzy innymi: pana Pułkownika Zbigniewa Zielińskiego, żołnierza 
AK, wspaniałego człowieka, jednego z nielicznych kombatantów, 
którzy swoją osobą mogą zaświadczyć o walce o Wolną i Niepod-
ległą Rzeczpospolitą, księdza pułkownika Mariana Stolarczyka, 
dyrektora delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty  
w Radomiu pana Adriana Barańskiego, rodziny poległych żołnie-
rzy 74 GPP z Lublińca, kombatantów oraz mieszkańców Lublińca 
zaangażowanych w utrwalanie pamięci po żołnierzach 74 GPPP 
z Lublińca na czele z panem Marianem Berbeszem, Krzysztofem 
Korkusem ze Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 GPP  
z Lublińca,, rodzinę majora Józefa Cesarza, lekarza pułku, który 
wraz z żołnierzami poległ w lesie pod Dąbrową – Jana i Danutę 
Cesarz, z Olsztynka koło Częstochowy, pana Czesława Piasta  
z Kielc, pana Stanisława Lesisza, przedstawicieli służb munduro-
wych, w tym: płk. Łukasza Baranowskiego Szefa Oddziału 
Współpracy Cywilno – Wojskowej, Dowództwa Wojsk Obrony 

Terytorialnej, płk. Zbigniewa Paszkiewicza Szefa 149 Przedsta-
wicielstwa Wojskowego z Rzeszowa, rodowitego mieszkańca 
gminy Ciepielów, zastępcę Komendanta Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w Radomiu pana majora Marcina Płazę, żołnierzy 6 
Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Wi-
tolada Pileckiego, na czele z panem porucznikiem Cezarym  
Duszą z 62 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej 
w Radomiu, Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, inspek-
tora Wojciecha Branta, Kierownika Posterunku Policji w Ciepielo-
wie Mariusza Krawczyka, Tomasza Bąka naczelnika wydziału 
ruchu drogowego  Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, zastęp-
cę Komendanta PSP w Lipsku brygadiera Łukasza Maciejewskie-
go, strażaków OSP z jednostek w gminie Ciepielów, w tym: OSP 
Ciepielów na czele z prezesem panem Przemysławem Stępniem, 
OSP w Łaziskach na czele z prezesem panem Januszem Komin-
kiem, OSP w Antoniowie na czele z prezesem panem Karolem 
Madejskim, OSP w Bielanach na czele z prezesem panem Janem 
Kaczmarskim, OSP w Bąkowej na czele z prezesem panem Paw-
łem Nachyłą, Komendanta Gminnego OSP Józefa Sykuta, przed-
stawicieli Lasów Państwowych z czele z panem nadleśniczym 
Stanisławem Okoniem z Nadleśnictwa Zwoleń, harcerzy Hufca 
ZHP im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca na czele z 
harcmistrzem Mariuszem Mieciów, harcerzy z Hufca ZHP Lipsko 
im. Bohaterów Chotczy na czele z podharcmistrz Katarzyną Fur-
manek, przybyłe poczty sztandarowe, w tym: poczet sztandaro-
wy OSP Łaziska, OSP Ciepielów, OSP Bielany, OSP Antoniów, 
szkoły podstawowej w Ciepielowie, Zespołu Szkół w Lipsku, Ze-
społu Szkół w Solcu nad Wisłą, Szkoły Podstawowej Nr 4 im 

.74GPP z Lubińca, Wojsk Obrony Terytorialnej, hufca ZHP Lipsko 
im. Bohaterów Chotczy, hufca ZHP im. 74 Górnośląskiego Pułku 
Piechoty z Lublińca, samorządowców przybyłych na uroczystość, 
w tym: delegację z miasta Lubliniec na czele z panem sekreta-
rzem Miasta Lubliniec Józefem Korpakiem, wicestarostę powiatu 
lipskiego Marię Węgrzycką, wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
Radosława Drąga i Romualda Kowaleczkę oraz radnych Rady Po-
wiatu w Lipsku, Jacka Wielorańskiego burmistrza miasta i gminy 
Lipsko, Marka Szymczyka burmistrza miasta i gminy Solec nad 
Wisłą, Janusza Witczaka – wójta gminy Chotcza, w jego zastęp-
stwie Sekretarza gminy Chotcza, Mariusza Strąka – wójta gminy 
Sienno, przewodniczących, radnych z gmin ościennych, a także 
pana Kazimierza Czerwonkę z UMiG w Lipsku, Radnych Rady 
Gminy w Ciepielowie na czele z Przewodniczącym Rady Gminy 
Waldemarem Czaplą i Wiceprzewodniczącym panem Witoldem 
Chojakiem, sołtysów gminy Ciepielów, w tym panią sołtys wsi 
Dąbowa Danutę Hamelę i pana sołtysa Wsi Drezno Zdzisława 
Michalca, Iwonę Pastuszkę – Inspektora Powiatowego Sanepidu, 
Marię Chmielnicką – Dyrektora Szpitala w Lipsku, Korynę  

Kucharczyk – Dyrektora PCPR w Lipsku, Annę Świderską – Dy-
rektora PUP w Lipsku, Karola Mordaka – Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Lipsku, Agnieszkę Podgórską Kierownika SPZOZ 
w Ciepielowie, Iwonę Standowicz – Kierownika Gminnej Instytu-
cji Kultury w Ciepielowie, miejscowych przedsiębiorców i przed-
stawicieli firm, na czele z delegacją z firmy ROL MOT  
w Ciepielowie, Małgorzatę Rusinowską dyrektora Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego w Ciepielowie wraz z zastępcami dyrektora 
panią Zofię Kucharską i Mariannę Ziębę oraz nauczycieli i opie-
kunów ZSP w Ciepielowie, Annę Kozieł dyrektora PSP w Bąkowej 
wraz z nauczycielami i opiekunami uczniów, Ewę Prandzioch   
dyrektora szkoły podstawowej Nr 4 w Lublińcu im. 74 Górnoślą-
skiego Pułku Piechoty z Lublińca wraz z Katarzyną Mikką  
i uczniami, Mieczysława Mejznera  dyrektora ZSP w Lipsku wraz 
z nauczycielami i uczniami klas pierwszych, Marcina Węgłow-
skiego dyrektora ZSP w Solcu nad Wisłą wraz z nauczycielami  
i uczniami klasy mundurowej, pracowników Urzędu Gminy na 
czele z panem zastępcą Mariuszem Borkiem, sekretarzem Mar-
cinem Bieleckim, panią Skarbnik Joanną Żuchowską, kierowni-
kiem USC Barbarą Rojecką, kierownikiem GOPS Anetą Dudek, 
uczniów i młodzież ze szkół podstawowych z Lublińca, Ciepielo-
wa i Bąkowej, Solca nad Wisłą, Lipska, harcerzy i całego nasze-
go powiatu, mieszkańców gminy Ciepielów. Po przywitaniu przy-
byłych na uroczystość, wójt gminy Artur Szewczyk w bardzo 
emocjonalnej przemowie zwrócił się do zebranych: -  Szanowni 
Państwo, od mordu żołnierzy 74 GPP z Lublińca, żołnierzy pol-
skich, tutaj w lesie pod Dąbrową, w pierwszym na tak ogromną 
skalę miejscu kaźni polskiego żołnierza września 1939 roku, mi-
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jają 83 lata. W tej godzinie, w jakiej się dzisiaj spotykamy, 83 
lata rozpoczęła się walka z Niemcami, żołnierzami niemieckiego 
Wermachtu….. odgłosy walk, kule. Mijają 83 lata, ludzie zaczy-
nają zapominać, niektórzy już zapomnieli, a Ci którzy byli na-
ocznymi świadkami bestialstwa II wojny światowej w większości 
już po prostu nie żyją. Młodzież, żyjąca dzisiaj w wirtualnym 
świecie smartfonów, wolnej bezgranicznej Europy, portali i me-
diów społecznościowych, w ogóle nie myśli o brutalności wojny, 
przyswajając tylko w ramach obowiązków szkolnych suche fakty 
na lekcjach historii. Brutalność wojny, mordy żołnierzy i ludności 
cywilnej  w Polsce ze strony Niemiec od dnia 1 września 1939 
roku i Związku Radzieckiego od dnia 17 września 1939 roku, 
wydają się czymś abstrakcyjnym, dawnymi kartami w historii 
Polski i historii Świata. Tymczasem, niedaleko od lasu pod Dą-
brową, niespełna 200 km, za naszą wschodnią granicą toczy się 
wojna. Prawdziwa wojna, nie ta w komputerze, nie ta w grach 
na konsole, tylko człowiek zabija człowieka. Rosjanie, znowu po 
83 latach mordują ludzi, mordują naród Ukraiński. To nie film, to 
niestety prawdziwa prawda. Ludzie giną, giną dzieci, na naszych 
oczach rozgrywa się ludzka tragedia narodu Ukraińskiego. Czy 
ktoś by o tym pomyślał w zeszłym roku? Wątpię. Ale nasze uro-
czystości, w których przede wszystkim dzieciom i młodzieży sta-
ramy się przekazać prawdę historyczną, czarne karty w historii 
Polski i Świata, bo takimi był okres II wojny światowej, uczą nas 
pokory. Zacytuję w tym miejscu słowa, które padły podczas na-
szych uroczystości w 2003: „Kultywowanie pamięci historycznej 
jest naszym obowiązkiem wobec poległych w obronie kraju. 
Długotrwały pokój na naszym kontynencie, nasz udział w NATO, 
a niedługo w Unii Europejskiej, nie powinny przyćmić tamtych 
wydarzeń. Jak historia uczy, nic nie jest dane po wieczne czasy” 
mjr w stanie spoczynku Bolesław Kozieł z Juraty. „Długotrwały 
pokój na naszym kontynencie, nie powinien przyćmić wydarzeń 
z września 1939 roku. Jak historia uczy nic nie jest dane po 
wieczne czasy”. Słowa jakże aktualne, jakże prawdziwe, jakże 
przerażające. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, w tym 
miejscu w dniu 8 września 1939 roku 83 lata temu po wybuchu 
najbardziej z barbarzyńskich wojen jak 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. Nasza wspólna, 
coroczna tu obecność jest jednak dowodem, że pomimo bólu i 
tragedii poległych tu żołnierzy, pomimo bólu i cierpienia ich ro-
dzin, ofiara przez nich złożona w obronie ukochanej Ojczyzny 
nie została złożona na darmo. Żołnierze z odległego o prawie 
300 kilometrów Lublińca, stoczyli swój ostatni bój w obronie 
ukochanej ojczyzny. 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 wo-
jennym, wbrew zasadom honoru żołnierskiego, Niemcy wszyst-
kich polskich żołnierzy rozstrzelali. Historia kołem się toczy, Ba-
taliony Chłopskie, Ośka, Owczarek i Żołnierze Wyklęci, dzisiaj 
bieg. Bo jak wypowiedział kiedyś znamienne słowa Marszałek 
Polski Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do 
przyszłości”. Chwała i cześć bohaterom. W kolejnym punkcie 
uroczystości ksiądz pułkownik Mariusz Stolarczyk, przekazując 
pozdrowienia dla wszystkich zebranych od Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego księdza Wiesława Lechowicza. Apel poległych 
przeprowadzili harcerze Hufca ZHP im. 74 Górnośląskiego Pułku 
Piechoty z Lublińca na czele z harcmistrzem Mariuszem Mieciów. 
Tradycją naszych gminnych uroczystości jest wręczanie okolicz-
nościowych statuetek. W dowód wdzięczności za utrwalanie pa-
mięci żołnierzy 74 GPP z Lublińca w Dąbrowie w gminie Ciepie-
lów specjalne wyróżnienia z okazji 83 rocznicy Mordu Jeńców 
Wojennych otrzymali: pan pułkownik Zbigniew Zieliński, pan 
pułkownik Łukasz Baranowski Szef Oddziału Współpracy Cywil-
no – Wojskowej, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, księ-
dza pułkownika Mariana Stolarczyka, pan pułkownik Zbigniew 
Paszkiewicz Szef 149 Przedstawicielstwa Wojskowego z Rzeszo-
wa, pan major Marcin Płaza Zastępca Komendanta Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Radomiu, żołnierze Wojsk Obrony Teryto-
rialnej  62 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej 
w Radomiu, pan inspektor Wojciech Brandt Komendant Powiato-
wy Policji w Lipsku, pan brygadier Łukasz Maciejewski Zastępca 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lip-
sku, pan Mariusz Maciów harcmistrz Hufca ZHP im. 74 Górnoślą-
skiego Pułku Piechoty z Lublińca, pan Józef Korpak Sekretarz 
Miasta Lubliniec, pan Adrian Barański Dyrektor delegatury Ma-
zowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu, pani Iwona Pa-
stuszka Inspektor Powiatowy Sanepidu w Lipsku, pani Koryna 
Kucharczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lipsku, pani Anna Świderska Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Lipsku, pan Karol Mordak dyrektor Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Lipsku, pan Czesław Piast, pan Krzysztof Gałuszkie-
wicz, pan Krzysztof Korkus, pani Ewa Prandzioch dyrektor szko-
ły podstawowej Nr 4 w Lublińcu im. 74 Górnośląskiego Pułku 
Piechoty z Lublińca, pani Małgorzata Rusinowska – Dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie, pani Anna Ko-
zieł dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej. Jedno-
cześnie wójt podziękował pracownikom Urzędu Gminy w Ciepie-
lowie: panu Januszowi Hamerskiemu, panu Sylwestrowi 

Rusinowskiemu, panu Tadeuszowi Zaborskiemu, pani Małgorza-
cie Grzeszczyk, pani Monice Hamerskiej, panu Radosławowi 
Drągowi, panu Leszkowi Kornakowi i panu Janowi Wyrwichowi 
za przygotowanie uroczystości wraz z organizacją biegu, pra-
cownikom szkoły w Ciepielowie za przygotowanie poczęstunku 
po biegu, pani dyrektor ZSP w Ciepielowie i pracownicom szkoły 
za przygotowanie obiadu i poczęstunku dla wszystkich uczestni-
ków biegu, a pani dyrektor PSP w Bąkowej i pracownicom szko-
ły za przygotowanie ciasta do obiadu. W następnym punkcie 
uroczystości list od Wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha 
Skurkiewicza odczytał Pułkownika Łukasz Baranowski z Wojsk 
Obrony Terytorialnej, a list od Premiera Mateusza Morawieckie-
go odczytał wójt gminy. Rodzina Wojskowa 74 GPP z Lublińca 
wręczyła okolicznościowe medale wójtowi i przewodniczącemu 
Rady Gminy. Pan sekretarz miasta Lublińca Józef Korpak,  
w swoim przemówieniu podziękował samorządowi i mieszkań-
com gminy Ciepielów za utrwalanie pamięci po żołnierzach  
z Lublińca. Na zakończenie wystąpień okolicznościowych głos 
zabrał pułkownik Zbigniewa Zieliński, który zwracając się do 
młodzieży przytoczył swoje wspomnienia z walk o obronę uko-
chanej Polski, o walkach z Niemcami, o tym że ciągle trzeba 
bronić naszej niepodległości. Dla naszej młodzieży spotkanie  
z panem pułkownikiem to spotkanie z prawdziwą żywą historią 

tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Pan pułkownik urodził 
się 13 lutego 1929, ma 93 lata. Ostatnim wystąpieniem były 
piękne wiersze przekazane przez pana Czesława Piasta z Kielc. 
Pan Czesław mieszkaniec Dąbrowy, opowiedział, o tragedii do 
jakiej doszło w lesie pod Dąbrową w 1939 roku. Jako mały chło-
piec był świadkiem tych wydarzeń. Wydarzeń, które na zawsze 
będą w jego pamięci. Zebrani w lesie pod Dąbrową z ogromnym 
zaciekawieniem wysłuchali relacji pana Czesława Piasta, który 
wyrecytował swoje wiersze o walce żołnierzy pod Dąbrową. Po 
przemówieniach, przed pomnikiem złożono wieńce i kwiaty.  
W imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego, pierwszy  
wieniec złożył wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk w asyście 
naszych harcerzy. Piękna patriotyczna uroczystość, a co najważ-
niejsze – żywa lekcja historii dla dzieci i młodzieży zakończyła 
się biegiem Tropem Wilczym, w którym wzięło udział 550 
uczniów i harcerzy ze szkół w Lublińcu, Ciepielowa, Bąkowej, 
Lipska i całego powiatu. Każdy z uczestników biegu biegł by 
uczcić pamięć poległych żołnierzy. Uczniowie z uśmiechem na 
twarzy, flagą Polski w ręku, medalem na szyi, dumni z siebie, że 
mogli w ten sposób uczcić pamięć tych którzy w obronie naszej 
Ojczyzny oddali swoje życie, godnie spełnili swój obywatelski 
obowiązek. Cześć i chwała bohaterom !!!
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REALIZACJA GMINNYCH PROGRAMÓW EKOLOGICZNYCH 2022

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA 

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA SZKOŁY MUZYCZNEJ W SIENNIE  
GMINNE ZAWODY POŻARNICZE

Tylko w Gminie Ciepielów, dla mieszkańców naszej gminy ko-
lejny rok realizujemy proekologiczne programy dofinasowania 
wymiany kotłów c.o., budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, budowy 
instalacji solarnych oraz pomp ciepła. 
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 do-
datkowy argument aby chronić nasze 
środowisko naturalne. Wg zasad okre-
ślonych w programach obowiązujących 
do 2024 roku, każdy z wnioskodawców 
bezpośrednio po podpisaniu z Gminą 
umowy na dofinansowanie otrzymuje 
na swoje konto dotację w wysokości 
4 tysięcy złotych. Nie trzeba w cało-
ści wydatkować swoich środków, wy-
stępując po wykonaniu zadania o ich 
zwrot, u nas najpierw pieniądze na 
konto, potem rozliczenie, prościej się 
nie da. Łącznie ze wszystkich naszych 
programów finansowanych z własnych 
środków budżetowych, skorzystało 43 gospodarstwa domowe. 
Łącznie na wszystkie programy wydatkowano ponad 550 tysięcy 
złotych, w tym kwota gminnego dofinasowania stanowiła ponad 
164 tysiące złotych. W poszczególnych programach finasowa-
nie wyglądało następująco: 1. Wymiana kotłów c.o.: - liczba 
zrealizowanych wniosków – 13 szt. Łączny koszt – 236.877,-
zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji – 52.000,-zł. 2. Budowa 

Na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Ciepielowie, samo-
rząd gminy zorganizował gminny Dzień Dziecka. W tym dniu nie 
było zajęć szkolnych, wszyscy uczniowie szkół podstawowych 
z Ciepielowa i Bąkowej oraz przedszkolaki z Wielgiego wzięły 
udział w gminnym dniu dziecka połączonym z dniem sportu. 
O godz. 9.00 nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy. Po zajęciu 
miejsc na trybunach głos zabrał wójt gminy Artur Szewczyk 
w obecności dyrektorów szkół z Ciepielowa i Bąkowej: Małgo-
rzaty Rusinowskiej i Anny Kozieł. Organizator złożył wszystkim 
dzieciom serdeczne życzenia i zachęcił do wspólnego spędze-
nia czasu na terenie kompleksu. Pierwszym punktem zabaw 
sportowych był bieg uczniów poszczególnych klas uwieńczony 
medalami i prezentami wręczanymi przez wójta. Dla młodszych 
dzieci przygotowane zostały wiatraczki, dla klas IV – VI głośniki 
bezprzewodowe, a uczniowie klas VII i VIII dostali w nagrodę 
powerbanki. Następnie każde dziecko w prezencie otrzymało 
butelkę wody, watę cukrową i kiełbaskę. Przez cały czas po-
bytu na terenie kompleksu uczniowie mogli skorzystać z wielu 
atrakcji: placu zabaw, zamków dmuchanych, zjeżdżalni, karu-
zeli, piłek wodnych, bange. Dodatkowo dzieci mogły zapoznać 
się ze specyfiką pracy policji, straży i wojska, w szczególności 

Podczas uroczystości otwarcia szkoły muzycznej w Siennie, 
do której uczęszczają także dzieci i młodzież z terenu gminy  
Ciepielów, wójt gminy Artur Szewczyk złożył na ręce wój-
ta gminy Sienno pana Mariusza Strąka grawerton z gratu-
lacjami, „pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na  
uroczystość otwarcia nowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Siennie. Dzisiejsze wydarzenie to wyjątkowy moment za-
równo dla Uczniów, Pracowników jak i Wszystkich Mieszkańców 
Gminy Sienno. Dzięki tej wspaniałej inwestycji kolejne poko-
lenia mieszkańców, także i z sąsiedniej Gminy Ciepielów będą  
mogły rozwijać swoje pasje i talenty muzyczne. Życzę Wszyst-
kim Uczniom, aby zdobyta wiedza inspirowała do dalszego roz-
woju zarówno w sferze naukowej jak i osobistej. Jestem przeko-
nany, że wysiłek pana Wójta, Dyrekcji i Grona Pedagogicznego 
wspierany przez Rodziców i cały Samorząd Gminy Sienno przy-
czyni się do dalszego budowania chlubnej historii tej pięknej 
szkoły.

Mając na uwadze dobro mieszkańców, wójt gminy Ciepielów 
informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 
r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw  
domowych, Gmina Ciepielów będzie prowadzić sprzedaż węgla 
w ramach umowy z innym podmiotem, tj:  ZOR PM Sp. z o.o. 
Sp. k. z siedzibą w Zwoleniu, ul. Puławska 135. Gmina Cie-
pielów, poprzez podmiot prywatny, będzie sprzedawać węgiel 
mieszkańcom w cenie 2000 zł brutto za tonę (cena zawiera jed-
norazową usługę transportu surowca ze składu do gospodarstwa 
domowego). Opał po preferencyjnej cenie będą mogły zakupić 
osoby uprawnione do dodatku węglowego. Z preferencyjnego 
zakupu węgla nie może skorzystać członek gospodarstwa domo-
wego, które nabyło paliwo stałe na sezon grzewczy 2022/2023 
po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Za rodzaj i jakość 
dostarczonego węgla nie odpowiada gmina. Zgodnie z ustawą 
zakupionego węgla nie można zwrócić. Zgodnie z przygotowa-
nym przez resort aktywów państwowych rozporządzeniem ilość 

Na stadionie w Starym Ciepielowie odbyły się zawody sporto-
wo-pożarnicze gminy Ciepielów. Zawody rozgrywały się w 2 
konkurencjach: - sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami 
oraz ćwiczenie bojowe. Pierwsze miejsce OSP Bielany, drugie 

przydomowych oczyszczalni ścieków: - Liczba zrealizowanych 
wniosków – 15 szt. Łączny koszt – 96.990,-zł. Łączna kwota 

wypłaconych dotacji – 60.000,-zł 3. Budowa instalacji kolek-
torów słonecznych: - liczba zrealizowanych wniosków –15 szt. 
Łączny koszt – 217.000,-zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji 
– 52.000 ,-zł. A wszystko to aby chronić nasze środowisko, aby 
nam wszystkim żyło się zdrowiej. Chrońmy razem środowisko, 
bo Gmina Ciepielów, To Twoje najlepsze miejsce na ziemi, na-
turalnie przyjazne. W przyszłym roku zapraszamy do kolejnej 
edycji naszych ekologicznych programów. 

węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego jest ogra-
niczona. Węgiel będzie rozdysponowywany wśród mieszkańców, 
którzy się zgłosili, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

miejsce OSP Antoniów, trzecie miejsce zajęła drużyna OSP Łazi-
ska, czwarte miejsce OSP Bąkowa, piąte OSP Ciepielów. Zawo-
dy pierwszy raz w historii gminy zostały przeprowadzone przy 
użyciu własnej motopompy, którą w obecnej samorząd gminy 

Ciepielów zakupił na stan 
jednostki OSP w Antoniowie 
w obecnej kadencji. Gratu-
lujemy wszystkim naszym 
druhom sprawności bojowej. 
Mieszkańcy Gminy Ciepie-
lów mogą być spokojni, przy 
takich jednostkach OSP. Na 
zakończenie zawodów odby-
ła się zbiórka, gdzie doko-
nano wręczenia pucharów, 
które ufundował wójt gminy. 
Jednostka OSP Bielany jako 
zwycięzca zawodów gmin-
nych będzie reprezentowała  
Gminę Ciepielów na zawodach  
powiatowych.

Wojsk Obrony Terytorialnej, a to wszystko przy profesjonalnym 
zabezpieczeniu medycznym. Odbył się również mecz piłki noż-
nej w kategorii dziewcząt i chłopców z udziałem uczniów klas 
starszych. Na zakończenie staż pożarna przygotowała kąpiel  
w pianie, z czego zadowoleni byli nie tylko najmłodsi uczestnicy 
zabawy. Po wielu atrakcjach, przemoczeni i zmęczeni, ale zado-
woleni wszyscy wrócili do domów z bagażem miłych wspomnień 
i opalenizną utrzymującą się przez wiele kolejnych dni. Cytat  
z książki Antoine a de Saint Exupery ego „Mały Książę” „Wszy-
scy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym  
pamięta” niech pozostanie podsumowaniem dnia, w którym mo-
żemy śmiało powiedzieć, że Wójt Gminy Ciepielów o tym nie 
zapomina. W imieniu wszystkich dzieci z placówek oświatowych  
z terenu gminy Ciepielów dziękujemy panu Arturowi Szewczy-
kowi za zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka i poświęce-
nie czasu dla najmłodszych mieszkańców naszej społeczności.  
Serdeczne wyrazy szacunku kierujemy do włodarza naszej gmi-
ny za zaangażowanie i wspólną zabawę. Naszą wdzięczność  
wyrażamy poprzez uśmiechy na naszych twarzach, które prze-
syłamy i z całego serca DZIĘKUJEMY!
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BUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

NOWY PLAC ZABAW W REKÓWCE

DRUŻYNA, KTÓRA WIERZY W MARZENIA 

STYPENDIA SZKOLNE 

W Bąkowej odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji drogowej 
realizowanej na terenie powiatu lipskiego, wieńczącej zadanie  
o nazwie „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 
1910W Bąkowa – do drogi woj. 747 przez miejscowość Podo-
lany w km. 1+320 do km 3+070”, które zostało współfinanso-
wane przez Gminę Ciepielów, Lasy Państwowe, a także Fermę 
Podolany. Przebudowa drogi w Podolanach to efekt działań wyni-
kających ze strategii zrównoważonego rozwoju i systemu plano-
wania. Przebudowa drogi usprawni szlak komunikacyjny łączący 
gminy Ciepielów i Sienno, podniesie się poziom bezpieczeń-
stwa użytkowania tej drogi i poprawi komfort podróżowania.  
Poświęcenia drogi dokonał ks. Proboszcz parafii pw. Bożego Ciała  
w Wielgiem – Leszek Mach. W uroczystości wzięli udział: sta-
rosta lipski Sławomir Śmieciuch, wójt gminy Ciepielów Ar-
tur Szewczyk, przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla 
wraz radnymi Rady Gminy w Ciepielowie; panią Ewą Nizińską, 
Konradem Wnukowskim, Witoldem Chojakiem, wójt Gminy 
Sienno Mariusz Strąk wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Romanem Markiewiczem, wiceprzewodniczący Rady Powiatu  
w Lipsku Radosław Drąg wraz z radnymi powiatowymi; Lucyną 

Gaik, Zbigniewem Ostrachem, Antonim Ćwiklińskim, sekretarz 
Nadleśnictwa Zwoleń Łukasz Nowicki, zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Zwoleń Ewa Stępień - Choroś, Leśniczy z Jawo-
ru Marian Kustra, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Karol 
Mordak, Inspektor Nadzoru DK-Projekty Drogowe – Damian  
Kopycki, Prezes Zarządu PRD w Zwoleniu Tomasz Stolarek, Pre-
zes Zarządu Fermy Podolany Sp. z o.o. Jarosław Krzyżanowski 
oraz Dyrektor Fermy Podolany Sp. z o.o. – Zdzisław Gregorczyk.  
Droga relacji Bąkowa – Podolany to już trzecia droga powiatowa 
zrealizowana w obecnej kadencji. Po drodze przez miejscowość 
Antoniów i wybudowaniu drogi, współfinasowanej przez gminę 
Ciepielów w 50%, teraz uruchomiliśmy wspólnie wykonaną ze 
Starostwem drogę do Podolan. W krótkim okresie czasu, z no-
wym Starostą z Prawa i Sprawiedliwości udało się zrobić więcej 
niż przez 12 lat poprzednich trzech kadencji. Wcześniej tylko 
obietnice i obietnice składane przez władze starostwa - bez  
pokrycia, zwłaszcza przed każdymi wyborami. Obiecywana 
przez dwanaście lat, przez trzy ostatnie kadencje, wreszcie  
i droga do Podolan doczekała się budowy. Dziękujemy panu  
Staroście Sławomirowi Śmieciuchowi oraz naszemu Wiceprze-

wodniczącemu Rady Powiat w Lipsku panu Radosławowi Drągo-
wi (który zabiega o nasz nieustępliwie i całym zaangażowaniem 
zabiega o inwestycje powiatowe na terenie gminy Ciepielów), 
za wspólnie zrealizowaną inwestycję, której mieszkańcy Bą-
kowej i Podolan oczekiwali. To, co było niemożliwe przez trzy 
ostatnie kadencje, dzisiaj staje się faktem. A co dalej z budo-
wą dróg powiatowych na terenie naszej gminy. W planach są 
jeszcze dwie inwestycje. Pierwsza to przebudowa drogi powia-
towej Wielgie – Łaziska, drogi, która jest w najgorszym stanie  
w zakresie dróg powiatowych na ternie gminy Ciepielów. Już 
coraz mniej starszych mieszkańców pamięta o czasach jej budo-
wy, od której droga tylko od czasu do czasu jest remontowana, 
poprzez uzupełnianie ubytków. Po tej drodze po prostu jedzie 
się ciężko, a turbulencje są większe od największych turbulencji 
lotniczych. Jak pamiętają mieszkańcy Wielgiego i Łazisk, droga 
ta była przedmiotem wielu projektów, niestety nigdy, chociaż 
była taka możliwość w poprzednich kadencjach, droga nie zo-
stała wprowadzona do powiatowych inwestycji. Przed każdymi 
wyborami na drodze pojawiali się geodeci, projektanci, już mia-
ła być budowana, ale po wyborach, zapał jakby ostygł, aż do  
kolejnej kampanii wyborczej w radzie powiatu w Lipsku.  
W ostatnich wyborach mieszkańcy powiedzieli dość, a zmiany  
w Radzie Powiatu w Lipsku doprowadziły do zmiany koalicji,  

która przez ostatnie 12 lat zarządzała powiatem i wreszcie poja-
wiła się nadzieja. Współpraca pana starosty Sławomira Śmieciu-
cha i wójta gminy Ciepielów Artura Szewczyka, doprowadziła do 
złożenia przez Starostwo odpowiedniego wniosku o dofinasowa-
nie, który w całości  pod względem finansowym wsparła gmina 
Ciepielów. Zgodnie z wnioskiem Starosty lipskiego, który zwrócił 
się do wójta gminy z prośbą o zabezpieczenie środków w wyso-
kości 10% wartości projektowej drogi powiatowej, tj. 87.500,-
zł środki takie niezwłocznie zostały zabezpieczone w budżecie 
gminy. Pierwszym sukcesem było pozyskanie przez Starostwo 
dofinasowania na budowę tej drogi w kwocie 3,5 miliona  
złotych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicz-
nych. Niestety wojna na Ukrainie, inflacja i zaburzenie inwesty-
cyjnego rynku cen, doprowadziły do przesunięcia z roku 2022 
na rok 2023 wykonania tej inwestycji. Pan Starosta wystąpił 
do wójta gminy Ciepielów o zwiększenie dofinasowania gminy 
do budowy drogi powiatowej do kwoty 175.000,-zł, co oczy-
wiście zostało przez gminę Ciepielów przyjęte poprzez zabez-
pieczenie takich środków w projekcie budżetu gminy Ciepielów 
na rok 2023. Tak więc zabezpieczenie wkładu finansowego ze 
strony gminy Ciepielów jest, a z informacji przekazanych przez 
dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Karola Mordaka otrzy-
maliśmy zapewnienie, że przetarg na budowę drogi powiatowej  

Wielgie – Łaziska zostanie przeprowadzony na przełomie grud-
nia i stycznia, tak aby w styczniu 2023 roku można było pod-
pisać stosowną umowę. Miejmy nadzieję, że wreszcie doczeka-
my się modernizacji tej drogi, a w 2023 roku mieszkańcy już 
bez turbulencji bezpiecznie będą mogli korzystać z nowej drogi. 
Ostatnią drogą powiatową, która jest w planach obecnej kaden-
cji, to droga powiatowa Ciepielów – Wielgie. Także i w tym przy-
padku, po zapewnieniu ze strony wójta gminy o zabezpieczeniu 
niezbędnych środków na jej wykonanie, złożony został odpo-
wiedni wniosek przez Starostwo. Niestety w tym przypadku, nie 
otrzymano dofinansowania. Ale nie poddajemy się, podejmu-
jemy kroki zmierzające do złożenia nowego wniosku, miejmy 
nadzieję, że także i w tym przypadku osiągniemy sukces.  

Właściwie z niczego, wykorzystując panele ogrodzeniowe pozo-
stałe z innych naszych inwestycji, a także przenosząc urządze-
nia z miejsc, gdzie w ramach Rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych budujemy mini kompleksy sportowo – rekreacyj-

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko działania ratownicze czy 
uroczystości patriotyczne, straż to przede wszystkim świetne 
wyszkolenie i predyspozycje sportowe, a takich cech nie braku-
je druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach. Drużyna 
która od początku startów w 2009r. wierzyła w swój sukces. 
Lata ćwiczeń, doświadczeń, porażek, odrobiny braku szczę-
ścia jednakże zawsze z uśmiechem, głową podniesioną do góry  

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o cha-
rakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację 
którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. 
Wnioski przyjmowane są na dany rok szkolny w okresie od 1 
września do 15 września danego roku. W okresie od września 
do grudnia 2022 r pomocą materialną objętych zostało 129 
uczniów. Wydano decyzje na łączną wartość 79 206 zł w tym 

ne, niwelując teren wraz z uschniętymi drzewami i zakrzacze-
niem, wyrósł jak z pod ziemi nowy piękny gminny obiekt wie-
lofunkcyjny. W Rekówce, przy moście na rzece Iłżance powstał 
kolejny 18 plac zabaw wraz z siłownią plenerową. Całość została 

uzupełniona altaną wraz zagospodarowaniem 
terenu, stacją ibombo do naprawy rowerów 
oraz tablicami informacyjnymi Związku Gmin 
nad Iłżanką, sfinansowanego w ramach re-
alizacji projektu międzygminnego Związku 
Gmin nad Iłżąnką. Altana została usytuowa-
na na trasie szlaku rowerowego, a wraz z 
infrastrukturą rekreacyjną, będzie stanowić 
wspaniałe uzupełnienie wypoczynku dla ro-
werzystów przemierzających szlak rowerowy. 
Całość prac wykonali pracownicy Urzędu Gmi-
ny odpowiedzialni za konserwację wszystkich 
mini kompleksów sportowo – rekreacyjnych i 
placów zabaw na terenie gminy tj. panowie; 
Janusz Hamerski, Sylwester Rusinowski i pan 
Tadeusz Zaborski. Wszystko wyszło naprawdę 
bardzo ładnie.

staraliśmy się walczyć o najlepsze miejsca. Przełomowym  
rokiem okazał się rok 2022r., gdzie po prawie trzy letniej prze-
rwie od zawodów sportowo-pożarniczych zbudowaliśmy po raz 
kolejny wspaniałą drużynę. Dużo poświęconego wolnego czasu, 
litry wody przelane przez nasze ręce, ale także nerwów przy-
czyniły się do wielkiego sukcesu. Wygrywając zawody gminne 
dołożyliśmy wiele starań aby zdobyć jak najlepszą lokatę na 

zawodach powiatowych w Lipsku. 28 sierpnia 2022r. 
okazał się dla nas szczęśliwym, ale również histo-
rycznym dniem, gdzie po raz pierwszy od ponad 20 
lat tytuł mistrza powiatu lipskiego powrócił do gminy 
Ciepielów, dając nam również  awans do zawodów na 
szczeblu wojewódzkim. 15 października 2022r. druży-
na OSP Bielany reprezentowała gminę Ciepielów oraz 
powiat Lipski na wojewódzkich zawodach sportowo 
– pożarniczych OSP, które odbyły się w Wieniawie, 
w powiecie przysuskim. Wielkie podziękowania skła-
damy przede wszystkim druhom, którzy od ponad 10 
lat pracowali na ten sukces, podziękowania składamy 
również Wójtowi Gminy Ciepielów Arturowi Szew-
czykowi – za wsparcie drużyny w niezbędny sprzęt 
do ćwiczeń, st. bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu 
– wsparcie drużyny w sprzęt do ćwiczeń, OSP Anto-
niów, OSP Kotlarka, OSP Pawliczka, - wsparcie druży-
ny w sprzęt do ćwiczeń oraz wsparcie merytoryczne. 
Bez dwóch zdań możemy być dumni że mamy takich 
sprawnych strażaków, a co za tym idzie możemy spać 
bezpiecznie i spokojnie. Strażakom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bielanach serdecznie gratulujemy !
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10 % środków to środki własne Gminy Ciepielów. Stypendium 
szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytu-
acji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w  
rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobo-
cie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wie-
lodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy  
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Mie-
sięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia upraw-
niająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być 
większa niż kwota 600,00 zł. Wzorem lat ubiegłych druga tran-

Bożonarodzeniowa paczka 
dla bohatera i seniorów  
w wieku 75 plus. Tra-
dycyjnie w Gminie Cie-
pielów przed świętami 
Bożego Narodzenia dostar-
czyliśmy paczki świąteczne  
do wszystkich Naszych 
Kochanych Kombatantów. 
Rozszerzając naszą pięk-
ną inicjatywę Bożonaro-
dzeniową, w tym roku dla 
wszystkich naszych se-

Na budowę minii kompleksów sportowo -rekreacyjnych otrzy-
maliśmy dofinasowanie z dwóch rządowych źródeł, mianowicie 
z Ministerstwa Sportu i z Rządowego Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. Zdecydowanie lepsze dofinasowanie zapewnia RFiL, 
dlatego też inwestycje budowy pięciu nowych mini kompleksów 
sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach: Stary Ciepie-
lów, Pcin, Wielgie, Kałków i Chotyze realizujemy 
w ramach dofinansowania z Rządowego Programu  
Inwestycji Strategicznych. Na projekt „Budowa mini 
kompleksów sportowo – rekreacyjnych w miej-
scowości Chotyze, Kałków, Pcin, Stary Ciepielów  
i Wielgie” pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach 
drugiej edycji Rządowego Programu Polski Ład  
w kwocie 3.150.000 zł, przy wkładzie własnym 
wynoszącym tylko 10%. W związku z powyższym 
do pięciu nowych mini kompleksów dopłacimy ze 
środków własnych tylko 231.689 zł. Bez wątpienia 
najlepsze dofinansowanie w historii naszej gminy.  
W ogłoszonym przez gminę przetargu nieograniczo-
nym złożono trzy oferty, w przedziale cenowym od 
2.316.897,32,-zł do 2.813.960,50,-zł. Najtańszą 
ofertę, złożyła firma DRO-MAR Oddział Makowiec. 
Wszystkie złożone oferty zmieściły się w zakresie 
środków finansowych przewidzianych na realizację 
tego zadania. Po otwarciu ofert, ich sprawdzeniu, 
komisja przetargowa podjęła decyzje o wybo-
rze najlepszej oferty. Za kwotę 2.316.897,32 zł  
firma DRO-MAR Oddział Makowiec zrealizuje bu-
dowę kompleksów sportowo – rekreacyjnych  
w Chotyzach, Kałkowie, Pcinie, Starym Ciepielo-
wie i Wielgiem. W ramach podpisanej umowy zo-
stanie wybudowana ogólnodostępna infrastruktura 
sportowo – rekreacyjna składająca się z wielo-
funkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni ze 
sztucznej trawy o wymiarach 19 na 23 metry, placu  
do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała 
– street workout, siłowni zewnętrznej, placu zabaw 
dla dzieci oraz ze strefy rekreacyjnej z zamonto-
wanym zewnętrznym betonowym stołem do ping 
ponga oraz stołu do gier w szachy, które posłużą 
mieszkańcom do amatorskiego uprawiania spor-
tu i rekreacji na świeżym powietrzu. Dodatkowo 
w Wielgiem powstanie drugi w gminie kort do te-
nisa ziemnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy  
o wymiarach 22,8 na 34,8 metra. Umowa na re-
alizację mini kompleksów została określona w cyklu dwuletnim 
2022-2023. Prace są już bardzo zaawansowane, w większo-
ści obiektów wybudowane zostało już boisko wielofunkcyjne  

sza za okres od stycznia do czerwca rozliczona będzie w maju 
2023 roku na podstawie przedłożonych faktur oraz imiennych  
rachunków.ność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy  
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna 
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 
kwota 600,00 zł. Wzorem lat ubiegłych druga transza za okres 
od stycznia do czerwca rozliczona będzie w maju 2023 roku na 
podstawie przedłożonych faktur oraz imiennych rachunków.

SPOTKANIE Z EURODEPUTOWANYM ADAMEM BIELANEM                                                                     
INWESTYCJA UNIJNA W ŚWIESIELICACH

OŚWIETLENIE LEDOWE W CAŁEJ GMINIE

BUDOWA MINI KOMPLEKSÓW

PACZKA DLA KOMBATANTA I SENIORÓW 75 PLUS

ze sztuczną trawiastą nawierzchnią, montowane są piłkochwyty 
wokół boiska, ogrodzenie panelowe, oraz infrastruktura placów 
zabaw, street workautu i siłowni plenerowych. Koszt pięciu no-
wych mini kompleksów to tylko 231 tysięcy złotych ze środków 
budżetu gminy, nikt chyba nie powie że nie było warto podejmo-
wać się realizacji tych zadań, tym bardziej że dzięki wykonanym 

inwestycją zagospodarowaliśmy place gminne, które przez lata 
były opuszczone.

niorów, którzy mają już 75 lat i więcej, wpisanych do gminnej  
ewidencji ludności i stale przebywających na terenie gminy, czyli 
łącznie dla 421 seniorów także przekazaliśmy specjalne świą-
teczne paczki żywnościowe. Wiemy, że seniorzy bardzo czę-
sto mają kłopot, by bez finansowych obaw przeżyć do końca 
miesiąca, co wynika z faktu, że ich emerytury nie pokrywają 
wszystkich wydatków związanych m.in. z zakupami, opłatami 
czy leczeniem. Aby poprawić codzienny byt naszych seniorów, 
doceniając ich wkład w budowę i rozwój naszej małej Ojczyzny, 
wójt gminy Artur Szewczyk postanowił, że od tego roku na każ-
de Święta Bożego Narodzenia, gmina sfinansuje specjalną pacz-
kę żywnościową. Pamiętamy o Was i życzymy Wam zdrowych  
i wesołych świąt.

Podczas listopadowego spotkania w biurze poselskim z posłem 
do Parlamentu Europejskiego Adamem Bielanem, wójt gmi-
ny Artur Szewczyk rozmawiał o możliwości finasowania gmin-
nych inwestycji ze środków unijnych oraz o naszej przyszłości  
w Europie. Pan poseł jest zdecydowanym przeciwnikiem wycho-
dzenia Polski z Unii Europejskiej. W rozmowie z wójtem podkre-
ślił, że przede wszystkim Komisja Europejska powinna wrócić  

do przestrzegania traktatów europejskich. Jako równorzędny dla 
całej Unii Europejskiej kraj członkowski nie możemy pozwolić 
na to, by instytucje europejskie, takie jak Komisja Europejska 
przywłaszczały sobie kompetencje, które nie są im przypisane  
w traktatach. W rozmowie z wójtem nasz europoseł odniósł 
się także do obecnej sytuacji gospodarczej, która ma ogrom-
ny wpływ na realizację inwestycji krajowych, w tym także na  
inwestycje realizowane w naszej gminie. Mamy dzisiaj ogromny 
kryzys gospodarczy i energetyczny, jest to kryzys globalny, ale 
gdyby nie działania rządu, to cena benzyny wynosiłaby pew-
nie powyżej dziesięciu złotych. Na szczęście Rząd maksymalnie 
obniżył akcyzę i VAT na paliwo. Natomiast kryzys węglowy był-
by znacznie większy, gdyby nie interwencja państwa i dopła-
ty. Gdyby nie tarcze antykryzysowe po pandemii, setki tysięcy  
ludzi byłoby dziś bez pracy. Te przykłady rządowych interwencji 
w trudnych sytuacjach można mnożyć. Dlatego zdaniem pana 
posła Adama Bielana możemy jako mieszkańcy gminy Ciepielów 
być spokojni, z optymizmem patrząc w przyszłość. Ta, miejmy 
nadzieje związana będzie z uruchomieniem środków unijnych, 
blokowanych dotychczas przez część unijnych decydentów. 
Opozycja z zazdrością widzi, że pomimo istniejących przeszkód, 
Polska silnie się rozwija, co widać bardzo dobrze na przykładzie 
samorządu gminy Ciepielów. Dlatego właśnie, przy ogromnej 
pomocy ze strony pana posła do Europarlamentu Adama Bielana 

realizowane są takie projekty jak chociażby nasza budowa mini 
kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Świesielicach. Wartość 
zadania to kwota: 455.099,-zł, w tym: 171.638,-zł stanowi  
dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii 
Europejskiej, 283.461– 61% wkład własny gminy Ciepielów.  
W ramach tego zadania nasza gmina wykonuje między  
innymi: budowę wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną trawia-

stą nawierzchnią wraz  
z piłkochwytami o wy-
miarach 19 na 23 metry, 
plac zabaw ( bujak sprę-
żynowy „koniczynka”, 
bujak sprężynowy „dino-
zaur”, zestaw zabawo-
wy linearny „komin”, ze-
staw zabawowy linearny  
„stożek”, huśtawka wa-
gowa, huśtawka waha-
dłowa podwójna, zestaw 
zabawowy dwuwieżowy 
z dwoma zjeżdżalnia-
mi), siłownię zewnętrzną  
( urządzenia: biegacz,  
orbiterek, rower, jeździec, 
krzesło do wyciskania, 

wyciąg górny, stepper, pajac, prasa nożna, wioślarz), zestaw 
do street workautu, stół do ping – ponga, stolik do szachów, 

ławeczki, stacja do naprawy rowerów, stojak na rowery, kosze, 
całość ogrodzona ogrodzeniem panelowym. Zadanie z dofinan-
sowaniem Unii Europejskiej jest realizowane w cyklu dwuletnim, 
a jego zakończenie zgodnie z podpisaną umową określone jest 
na drugi kwartał 2023 roku.

Rosnące ceny energii zmuszają samorządy do szukania oszczęd-
ności. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie 
gminnych rachunków z tytułu zużycia energii elektrycznej jest 
modernizacja oświetlenia ulicznego, poprzez wymianę opraw 
oświetleniowych na ledowe. Szacuje się, że koszt oświetlenia  
w budżecie samorządów to aż 60% wszystkich wydatków,  

ponoszonych z tytułu zużycia energii elektrycznej. Najwięcej 
pochłania oczywiście oświetlenie dróg i ulic. W naszej gminie 
wygląda to trochę inaczej niż w całej Polsce, bowiem dzięki  
decyzjom wójta z początku kadencji i zamontowaniu na wszyst-
kich budynkach użyteczności publicznej prawie 250 kW instalacji  
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach inwestycji ze środ-
ków Unii Europejskiej, między innymi: Urząd Gminy w Ciepielo-
wie– 20,1 kW, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, ul. 
Lekarska– 30 kW, Publiczne Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, 
Plac Zwycięstwa– 15,3 kW, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bą-
kowej– 15,3 kW, Przedszkole Samorządowe w Wielgiem– 9,9 
kW, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepielowie –  13,5 kW plus 
pompa ciepła 18 kW, Dom ludowy w Wielgiem- 5,1 kW, SPZOZ w 
Ciepielowie, ul. Batalionów Chłopskich – 8,1 kW, Dzienny Ośro-
dek Fizjoterapii w Pcinie – 9,9 kW, remiza Strażacka w Anto-
niowie – 5,1 kW, Oczyszczalnia Ścieków w Ciepielowie -30 kW, 
SUW w Kunegundowie– 5 kW, SUW w Ciepielowie, ul Batalionów 
Chłopskich– 18 kW, kompleks sportowo – rekreacyjny w Cie-
pielowie– 2,4 kW, budynek OSP Bielany– 2,1 kW, budynek OSP 
Łaziska– 2,1 kW, a także tegorocznej inwestycji przy wybudo-
wanej remizie strażackiej w Bąkowej – 13 kW, nie odczuwamy 
tak jak w większości samorządów kosztów wciąż podnoszonej 
energii, nie mniej jednak nie ma to zastosowania do kosztów 
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oświetlenia ulicznego. Aby wprowadzić oszczędności w zakre-
sie oświetlenia ulicznego trzeba podejmować decyzje kierując 
swoją uwagę w kierunku nowych technologii – w tym przypad-
ku drogowych opraw LED-owych. W naszej gminie od kilku lat  
systematycznie modernizujemy oświetlenie, wymieniając opra-
wy na ledowe i w tym zakresie mamy już ponad 300 nowych 
lamp ledowych na 1400 lamp zamontowanych na terenie całej 
gminy. Przyszedł jednak czas, aby zrobić to gruntownie z za-
stosowaniem nowych technologii na terenie całej gminy. Każda 
tego typu inwestycja musi być poprzedzona wnikliwą analizą, 
którą jest audyt oświetleniowy. Na tej podstawie podejmiemy 
decyzje o zastosowanych rozwiązaniach technicznych, jedno-
cześnie dowiadując się o oszczędnościach jakie gmina jest w 
stanie wygenerować, zlecając wymianę opraw. W tym celu 29  
listopada 2022 roku w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie  
w ramach którego omówiono wszystkie aspekty związane  

Do włączenia jednostki OSP w Łaziskach do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego w roku 2023 coraz bliżej. Nowoczesna 
remiza w całości zmodernizowana w obecnej kadencji, piękny 
samochód gaśniczy, zakupy sprzętu i indywidualnych ubrań 
ochronnych dla strażaków, to wszystko celem podniesienia 
mobilności jednostki OSP w Ła-
ziskach i jednocześnie spełnienie 
wymogów stawianych dla jedno-
stek KSRG. Strażacy muszą dys-
ponować odpowiednim sprzętem, 
ale także legitymować się specja-
listycznymi szkoleniami. W jedno-
stce OSP Łaziska odbyły się ćwi-
czenia z ratownictwa drogowego. 
Celem szkolenia było zapoznanie 
się z nowo nabytym sprzętem, 
a w szczególności obsługa i uży-
cie zestawu specjalnych narzędzi 
hydraulicznych. Zakup nowego 
wyposażenia dla OSP Łaziska to 
koszt 100.510,67,-zł, sfinansowa-
ne z dofinasowania przekazanego 
na ten cel przez Gminę Ciepielów 
w kwocie: 53.000,-zł – 33.000,-
zł, plus dotacja pozyskana przez 
wójta gminy z Urzędu Marszał-
kowskiego w kwocie 20.000zł 
oraz 47.510,67zł - dotacja po-
zyskana dla OSP Łaziska przez Komendę Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lipsku. Dziękujemy za pomoc i wsparcie 

18 listopad w odbyła się Gala Liderów Samorządów 1990-2023. 
Laureatami gali byli wójtowie i burmistrzowie z co najmniej 4 

Za pośrednictwem internetowej 
wideokonferencji zostały prze-
prowadzone ostatnie uzgodnienia 
przed ogłoszeniem przetargu na 
budowę obwodnicy Ciepielowa  
i przebudowę drogi krajowej  
Ciepielów – Lipsko. Komisja Oce-
ny Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
działającej przy Generalnym  
Dyrektorze Dróg Krajowych  
i Autostrad, rozpatrzyła opracowa-
ną przez firmę EGIS POLAND Sp. 
z o.o. koncepcję rozbudowy dro-
gi krajowej nr 79 wraz z uzyska-
niem decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadań: 
1. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku przejścia przez 
miejscowość Ciepielów (nowa nazwa zadania: Budowa obwod-
nicy Ciepielowa w ciągu drogi krajowej nr 79), 2. Rozbudowa 
drogi krajowej nr 79 na odcinku Ciepielów – Lipsko. Po prze-
analizowaniu ostatecznego przebiegu drogi i wybranych warian-
tów, wójt gminy Ciepielów potwierdził deklarację przejęcia na 
własność gminy ponad 12 kilometrów dróg serwisowych, które 
powstaną przy budowie obwodnicy i nowej drogi krajowej Cie-

W związku z uchyleniem 
przez Sąd Administra-
cyjny uchwał Rady Gmi-
ny dotyczących zmiany 
planu zagospodarowania 
przestrzennego, zmu-
szeni jesteśmy do prze-
prowadzenia procedury 
przekształcenia projektu 
zmiany studium uwa-

Nową sieć światłowodową na terenie gminy Ciepielów realizuje 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W związku z nieobjęciem 
wszystkich gospodarstw domowych zasięgiem sieci, wójt gminy 
wystąpił do Ministerstwa oraz bezpośrednio do pana premiera 
Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozszerzenie projektu na 
terenie gminy Ciepielów. Początkowo otrzymaliśmy z Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa pismo, z którego wynika, że wyko-
nawca sieci nie musi objąć zasięgiem wszystkich wyznaczonych 
punktów adresowych, a dla każdej gminy  określone zostało 
tzw. minimum pokryciowe, związane z kwestiami finansowymi, 
które wskazuje dla jakiej minimalnej liczby gospodarstw wyko-
nawca sieci światłowodowej  jest zobowiązany udostępnić Inter-
net na obszarze gminy, w tym gminy Ciepielów i to już zostało 
wykonane w danym obszarze, ale interwencja i wysłane pisma 
przyniosły, co prawda połowiczny, ale sukces. Kolejne wsie  
zostaną w najbliższym czasie objęte siecią światłowodową, będą 
to Świesielice, Rekówka, Kawęczyn, Pcin , Ranachów „B”, część 
Starego Ciepielowa, część Ciepielowa Kolonii, Drezna, Dąbro-
wy, Kałkowa. Po ostatecznym wydaniu przez Urząd Gminy de-
cyzji zezwalających na realizację nowych inwestycji światłowo-
dowych, wójt gminy będzie podejmował dalsze czynności, aby  

z przyszłą modernizacją gminnego oświetlenia ulicznego. Wójt 
gminy podjął już decyzję, że w pierwszej kolejności dokonamy 
wymiany uszkodzonych skrzynek oświetleniowych oraz wymia-
nie wszystkich zegarów sterujących oświetleniem ulicznym w 98 
punktach zaplania, na zegary elektroniczne, które nie będą mia-
ły możliwości ręcznego przestawienia czasu pracy oświetlenia, 
co jest codzienną praktyką w wielu miejscach na terenie naszej 
gminy. W drugiej kolejności zostanie przygotowana dokumen-
tacja techniczna wymiany wszystkich lamp na oprawy ledowe  
z dobudową nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscach 
gdzie ustawione są słupy na których można oświetlenie zamon-
tować. Jeszcze w tym roku będziemy testować dwa rodzaje 
opraw ledowych, które pozwolą nam wprowadzić oszczędności 
od 30 do nawet 70% kosztów energii oświetlenia ulicznego.  
Pozwoli to nie tylko na oszczędności, ale także na wydłużeniu 
czasu świecenia lamp ulicznych. 

OSTATNIE UZGODNIENIA TECHNICZNE W SPRAWIE OBWODNICY

CO DALEJ ZE ZMIANĄ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY SZKOŁY

NOWE ŚWIATŁOWODY NA TERENIE GMINYE

NOWY SPRZĘT DLA OSP W ŁAZISKACH 

WYRÓŻNIENIE DLA WÓJTA
pielów – Lipsko, a także kosztów funkcjonowania oświetlenia 
ulicznego nowo powstałych dróg. Łączny koszt budowy po aktu-
alizacji kosztorysów to ponad 152 milionów złotych. W wyniku 
dokonanych uzgodnień, Rada Gminy podjęła ostatnie uchwały 
w tej sprawie, wójt gminy podpisał z GDDKiA w Warszawie sto-
sowne porozumienie. Wszystkie warunki, jakie GDDKiA postawi-
ło przed Gminą Ciepielów zostały spełnione i GDDKiA może już 
ogłosić procedurę przetargową.

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowego planu. Po zebraniu pozytywnych opinii do projektu 
oraz pozytywnych uzgodnień od ponad stu instytucji gminnych, 
powiatowych, wojewódzkich i rządowych, a także uzyskaniu 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
cele nierolnicze i nieleśne, będziemy mogli przeprowadzić dal-
sza procedurę. Ostateczny termin na zakończenie procedury 
przekształcenia to drugi kwartał 2023 roku. Dopiero po zakoń-
czeniu procedury ogłosimy nabór wniosków do kolejnych zmian  
w planie zagospodarowania przestrzennego. Trzecią podpisaną w tym roku umową w ramach 

Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 
jest umowa o wartości 1.174.935,-zł na dostoso-
wanie budynku po ośrodku zdrowia na potrzeby 
szkoły podstawowej w Ciepielowie. W przetargu 
na to zadanie złożono sześć ofert, w przedzia-
le cenowym od 1.174.935,-zł do 1.300.000,-zł. 
Umowa została podpisana z firmą DEKA z Białki, 
która złożyła najtańszą ofertę przetargową. Ta 
sama firma odpowiedzialna jest za budowę ba-
senu przy szkole podstawowej w Ciepielowie. Na 
to zadanie pozyskaliśmy 1.232.500 zł w ramach 
programu Polski Ład, przy 15 % wkładu wła-
snego, co przy wartości podpisanej umowy daje 
kwotę tylko 176.240,-zł. W ramach inwestycji 
pomieszczenia po ośrodku zdrowia zostaną zago-
spodarowane na potrzeby szkoły. Powstaną nowe 
gabinety szkolne, w tym między innymi gabinet 
logopedyczny. Po wykonaniu zadania, wraz z za-
kończeniem budowy basenu, nasza szkoła będzie 
najlepiej wyposażoną placówką oświatową na po-
łudniowo-wschodnim Mazowszu.

zakres tej inwestycji jeszcze się zwiększył o pozostałe miejsco-
wości, w których nie zainstalowano nowej sieci. 

Wójtowi Gminy Ciepielów Arturowi Szewczykowi oraz st. bryg. 
Tomaszowi Krzyczkowskiemu Komendantowi KPPSP w Lipsku, 
a także za przeprowadzone szkolenie - st. bryg. Łukaszowi  
Maciejewskiemu - Zastępcy Komendanta KPPSP w Lipsku wraz 
z  funkcjonariuszom KPPSP w Lipsku. Podziękowanie również dla 

firmy Lobeco ze Zwolenia za użyczenie pojazdu do dzisiejszych 
ćwiczeń.

kadencjami na czele samorządu, 
oraz starostowie z co najmniej 
3 kadencjami na czele samorzą-
du. Gościem specjalnym gali był 
współtwórca reformy samorzą-
dowej Jerzy Stępień, który ude-
korował Laureatów medalem 
„Lider Samorządów 1990-2023”.  
Specjalny medal lidera samorzą-
du w związku z osiemnastoletnim 
pełnieniem funkcji wójta gminy 
Ciepielów w latach 2004-2022 

otrzymał wójt naszej gminy Artur Szewczyk.
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BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO W CIEPIELOWIE 

MEDALE ZA ROZWÓJ GMINNEJ OŚWIATY 

WIERSZE PANA CZESŁAWA PIASTA 

Kiedy oddawaliśmy do druku biuletyn, na budowie basenu  
prowadzone były jeszcze prace wykończeniowe związane  
z instalacją klimatyzacji, sufitów podwieszanych i oświetlenia.  
W trakcie trwającej budowy wprowadziliśmy zmiany w za-
kresie projektowym, a polegające na innych niż pierwotnie 
założono rozwiązaniach technicznych, które zwiększą funk-
cjonalność basenu i poprawią komfort jego obsługi. Do-
konaliśmy zmiany aranżacji wyglądu wewnętrznego sali 
basenowej poprzez zastosowanie wzoru płytek, tak aby do-
datkowo rozświetlić salę, jednocześnie podnosząc estetykę 
basenu. Na głównej ścianie widnieć będzie napis „Pływalnia 
Szkolna Wodny Świat PSP Ciepielów” z logo w formie rybki  
z filmu animowanego. Zmiany nastąpiły także w systemie wen-
tylacji okien w sali basenowej oraz w rozwiązaniach związanych 
z częścią sufitową, poprzez zamontowanie sufitów podwiesza-

nych wraz z oświetleniem ledowym. Inwestycja jest na ukoń-
czeniu, a Nasz główny cel - Nauczyć Wszystkie Dzieci uczęsz-
czające do placówek oświatowych naszej gminy już w przyszłym 
roku wprowadzamy w życie. Wójt obiecał w kampanii wybor-
czej że wybuduje basen i basen został wybudowany. Słowem 
przypomnienia po przetargu nieograniczonego w dniu 20 maja 
2021 roku podpisano dwuletnią umowę na budowę basenu.  
W przetargu wzięło udział siedmiu oferentów, którzy złożyli ofer-
ty od 2.456.575,98,-zł do 4.485.009,87,-zł. Komisja przetargo-
wa na wykonawcę inwestycji wybrała firmą DEKA Edyta Kępiń-
ska z Białki z gwarancją 84 miesięcy. Łączna wartości inwestycji 
wraz nadzorem inwestorskim to prawie 2.600.000 zł. Budowa, 
co należy szczególnie podkreślić realizowana jest przy pomocy 
dofinansowania pozyskanego w ramach Rządowego Programu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,-zł. Projektowany 

budynek jest wolnostojący, murowany, parterowy o wymiarach 
28,64x12,75m i wysokości 5,84m, 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 16m. Charakterystyczne parametry techniczne  
budynku: Wysokość budynku:5,84m z jedną kondygnacją.  
Powierzchnia zabudowy:332,98m2 Kubatura całości: 1693,10m3 
Powierzchnia użytkowa:286,80m2. Długość budynku:28,64m. 
Szerokość elewacji frontowej:12,75m. Po zakończeniu prac 

Podczas tegorocznych uroczystości pod Dąbrową pan Czesłąw 
Piast z Kielc, mieszkający w czasie mordu jeńców w 1929 roku 
wojennych pod Dąbrową, wyrecytował wiersze swojego au-

17 października 2022 roku wójt gminy 
Ciepielów Artur Szewczyk, przewodniczą-
cy Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar 
Czapla oraz pani Dyrektor ZSP w Ciepie-
lowie Małgorzata Rusinowska jako jedy-
ni z powiatu lipskiego zostali wyróżnieni 
przez Ministra Edukacji Narodowej meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej. Dekora-
cji odznaczonych, dokonała pani Aurelia 
Michałowska Mazowiecki Kurator Oświa-
ty wraz z panią Izabelą Stępień Dyrektor 
Departamentu Nauki MEN. Uroczysta gala 
wręczenia najważniejszych i najwyższych w 
oświacie odznaczeń państwowych przyzna-
nych z okazji Dnia Edukacji Narodowej od-
była się w sali koncertowej im. Krzysztofa 
Pendereckiego Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu. Wręczając medale Mazowiecki 
Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska podziękowała wszyst-
kim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom 
oświaty za zaangażowanie, serce okazywane młodemu poko-

związanych z dostosowaniem budynku po ośrodku zdrowia na 
potrzeby szkoły, planujemy jeszcze na budynku zainstalowanie 
najnowocześniejszych paneli fotowoltaicznych oraz specjalnej 
pompy ciepła wraz z bankiem energii, które dodatkowo wpłyną 
na energooszczędność naszego, pierwszego basenu pływackie-
go w powiecie lipskim. Spełniamy dziecięce marzenia, bo gdzie 
jak gdzie, ale w Gminie Ciepielów – Gminie Inwestującej w Przy-
szłość, po prostu dbamy o rozwój dzieci, a głównym naszym 
celem jest nauczenie wszystkich dzieci pływać !!! 

leniu, za pasję i entuzjazm, za kształtowanie postaw i odważne 
podejmowanie niełatwych wyzwań. Życzyła wszystkim, aby ich 
praca odpowiedzialna i wymagająca była źródłem satysfakcji, 
radości i poczucia spełnienia.

torstwa, które za pośrednictwem naszego biuletynu chcemy  
przekazać wszystkim czytelnikom i mieszkańcom gminy.  
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ZAWSZE NIEPODLEGŁA 

INFORMATOR

„Niepodległość – słowo najważniejsze” 9 listopada był w naszej 
szkole dniem bardzo uroczystym. Cała społeczność zgromadziła 
się rano na hali sportowej przy ulicy Lekarskiej, aby świętować 
104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczy-
stości szkolnej wziął udział wójt gminy. Spotkaniu towarzyszyły 
słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej prze-
szłości, Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa 
do przyszłości”. Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z naj-
ważniejszych w historii naszej ojczyzny. Po  wieloletniej niewoli 
Polska odzyskała niepodległość. Mamy  szczęście żyć w wolnym 
kraju, co w obliczu rozgrywającego się współcześnie ludzkiego 
dramatu za naszą wschodnią granicą, nabiera szczególnego zna-
czenia. Uświadamiamy sobie, że wolność narodu, niepodległość 
są bezcennymi wartościami. Niestety, nie są one dane narodowi 
raz na zawsze. Trzeba je szanować i otaczać czcią. Tak uczyni-
li uczniowie naszej szkoły, którzy pod okiem nauczycieli przy-
gotowali wzruszający montaż słowno – muzyczny. Przedstawili  
w nim trudną drogę naszego państwa do niepodległości utra-
conej w wyniku rozbiorów. Montaż słowno – muzyczny rozpo-
czął się od wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Już w tym momencie atmosfera stała się podniosła i uroczysta.  
W trakcie występu również nie zabrakło wzruszeń. Teksty narra-
cyjne, dotyczące historii Polski od rozbiorów przez powstania aż do  
niepodległości, były przeplecione utworami poetyckimi  
zaprezentowanymi przez recytatorów z klasy 6 b, 7 a i 7 b oraz 
muzycznymi w wykonaniu szkolnego chóru i solistów. Ucznio-
wie stanęli na wysokości zadania. Wczuli się w patriotyczny  

nastrój. Podkreślili tragedię naszego narodu po utracie ojczyzny, 
tęsknotę  naszych rodaków za rodzinnym krajem, poświęcenie  
w walce o wolność i ich nadzieje na odzyskanie niepodległości. 
Zabrzmiały melodie znanych pieśni i popłynęły słowa „Roty”, 
„Legionów”. Zebrani mogli obejrzeć symboliczną scenkę rozbio-
rów Polski oraz wysłuchać listu córeczki do tatusia walczącego  
o wolność narodu z dala od rodzinnego domu. W tekstach wier-
szy i piosenek pojawił się też znak polskości – biały orzeł. Wiele 
refleksji wzbudziły słowa pieśni „Niepodległość” oraz współcze-
snego utworu „Mamo, tyś płakała” – nawiązującego do wojny  
i losu mieszkańców Ukrainy.  Na zakończenie wystąpili najmłod-
si. Uczennice z klasy II b zaśpiewały dwie piosenki o Polsce. 
Podkreśliły w nich piękno naszego kraju i dumę z tego, że należą 
do tak niezwykłego narodu. Piękny taniec z flagami w wykonaniu 
uczniów z klasy I b był ostatnim utworem patriotycznego mon-
tażu słowno – muzycznego. Został w nim uczczony nasz drugi 
ważny symbol narodowy. Po wspólnym ukłonie, mali i więksi 
artyści, zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Ich występ był 
dla zgromadzonych wspaniałą, pełną wzruszeń i refleksji lek-
cją historii oraz dowodem na to, że ojczyzna jest bliska sercu 
naszych uczniów. Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgo-
rzata Rusinowska. W ciepłych słowach podziękowała uczniom  
i nauczycielom za wspaniały, pełen  patriotycznych uniesień  
występ.  Szczególne słowa podziękowania skierowała do p.  
Danuty Wiktorowskiej, głównej organizatorki uroczystości. Pani  
Dyrektor podziękowała także p. Joannie Fabiszewskiej za opra-
wę muzyczną, p. Annie Sulima za obsługę sprzętu multimedial-

nego oraz p. Agnieszce Stępień, p. Ewie Sulima i p. Agnieszce  
Dygas za pomoc przy organizacji tego wyjątkowego przedsta-
wienia.  Wszystkim zgromadzonym udzielił się podniosły nastrój, 
a w sercach wzbudziła się refleksja, że wolność to najdroższe, 
najważniejsze słowo dla każdego narodu. Oby nasza ojczyzna 
nigdy już nie utraciła niepodległości, oby nigdy już żadne polskie 
dziecko nie zaznało tragedii wojny, oby młodzi ludzie nie musieli 
oddawać życia w obronie swojego kraju i mówić z troską do 
swoich matek: „Mamo, tyś płakała”. Niech dziejowy los będzie 
dla naszego narodu łaskawy. Bezpośrednio po akademii  został 

rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna- wolność w 
kolorach”. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Artur 
Szewczyk Wójt Gminy Ciepielów. Konkurs został zorganizowa-
ny przez Panią Anetę Szewczyk, Joannę Fabiszewską, Katarzynę 
Oleś. Celem konkursu było kształtowanie poczucia świadomości 
narodowej oraz szacunku do Ojczyzny, zaangażowanie uczniów 
w promowanie wartości patriotycznych oraz rozwijanie umiejęt-
ności artystycznych dzieci i młodzieży. Konkurs adresowany był 
do uczniów klas I-VIII, rozstrzygany w kategoriach klas I-III oraz 
IV-VIII. Przedmiotem konkursu była praca plastyczna wykona-
na techniką dowolną. Przy ocenie prac jury wzięło pod uwagę 
oryginalność i pomysłowość, estetykę, walory artystyczne oraz 
nawiązanie do Narodowego Święta Niepodległości. Znów bije-
my rekordy, ponieważ w konkursie wzięło udział aż 73 uczniów, 
każdy z nich został nagrodzony. Komisja przyznała następujące 
tytuły. W kategorii klas I-III:I miejsce -Aleksandra Kielich z kl. 
I b, Alan Stępień z kl. I b oraz Maria Lenart z kl. II b. II miejsce 
-Bartłomiej Ziębakowski z kl. II a, Nikola Żuchowska z kl. II b. 
III miejsce -Bartłomiej Borek z kl. I a, Zuzanna Grzeszczyk z kl. 
I b, Kaja Krawczyk z kl. II b. W kategorii klas IV-VIII: I miejsce 
Zuzanna Oleś z kl VII b. II miejsce – Julia Garbacz z kl. IV a, 
Blanka Rogozińska z kl. IV b. III miejsce- Lena Fryzel z kl. IVa. 
Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Zuzanna Kosiór kl. I a, Alan 
Woźniak kl. I b, Rafał Zaborski kl. I b, Zuzanna Łojek kl. I b, 
Antoni Wrzochal kl. I b, Marcel Zaborski kl. I b, Lena Drąg kl. II 
a, Igor Bojski kl. II a, Nikola Borek kl. II b, Alicja Fryzel kl. II b, 
Nikola Kupis kl. II b, Kacper Wdowiak kl. II b, Marcel Drab kl. III 

a, Zuzanna Niedziela kl. III a, Natalia Gajek kl. III a, Krystian 
Gozdur kl. III b, Julia Bugajska kl. III b, Amelia Ciecieląg kl. III 
b, Zofia Dmuchała kl. IV a, Dawid Wydrzyński kl. V, Brajan Urba-
nek kl. V, Gozdur Weronika kl. VI a, Zuzanna Żuchowska kl. VI 
a, Igor Gębka kl. VI a, Ciepielowska Alicja kl. VIII a, Weronika 
Mazurek kl. IV a, Aleksandra Lis kl. VI b, Maja Małaczek kl. VII 
b. Udział również wzięli: Adam Pawlik kl. I a, Antoni Dmuchała 
kl. I a, Jagoda Zając kl. I a, Kaja Bojska kl. I a, Izabela Chyła kl. 
I b, Natalia Wójcik kl. I b, Igor Górniak kl. I b, Piotr Kapciak kl. I 
b, Alicja Szczodra kl. II a, Franciszek Sulima kl. II a, Hubert Ryło 

kl. II a, Szymon Ryło kl. II a, Franciszek Wrzochal kl. II a, Wiktor 
Jamka kl. II b, Zofia Kutryb kl. II b, Nikola Kot kl. II b, Piotr Drąg 
kl. kl. III a, Bartłomiej Pawlik kl. III a, Julia Woźniak kl. III a, 
Gabriela Kaczmarzyk kl. III a, Krystian Kustra kl. III a, Aleksan-
dra Góraj kl. III a, Nikodem Stepień kl. III a, Nikola Niedziela kl. 
III b, Aleksandra Szczodra kl. III b, Zuzanna Surowiecka III b, 
Kacper Szewczyk kl. III b, Nikola Kosiór kl. III b, Martyna Ryło 
kl. IV a, Alan Gregorczyk kl. V, Kaja Pałka kl. V, Kinga Krzemiń-
ska IV b, Amelia Błaszczyk VII b. Wszyscy uczniowie biorący 
udział w konkursie otrzymali nagrody książkowe, pamiątko-
we dyplomy, ufundowane przez Wójta Gminy Ciepielów Pana       
Artura Szewczyka.  
Gratulujemy i   za-
praszamy do udziału  
w następnych kon-
kursach.

W bieżącym numerze biuletynu na drugiej stronie załączonego kalendarza na 2023 rok 
zamieszczamy zaktualizowany informator z adresami oraz numerami telefonów wraz  
z oznaczeniem wykonywanej funkcji pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich  
jednostek organizacyjnych Gminy Ciepielów.
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INFORMACJA – TABLETKI JODU POTASU 

CYFROWA GMINA 

PUNKT OBSŁUGI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

POD BIAŁO-CZERWONĄ – SKWEREK EUROPEJSKI 
Wójt Gminy Ciepielów informuje, iż w razie wystąpienia  
zdarzenia radiacyjnego na terenie kraju, po wydaniu decyzji 
MSWiA nastąpi uruchomienie akcji wydawania tabletek ze sta-

Gmina Ciepielów uzyskała grant w wysokości 165.120,-zł  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnie-
nie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  
na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego  
„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 
Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji  
samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ra-
mach przyznanego grantu zakupiono sprzęt komputerowy, opro-
gramowanie, wykonano audyt cyberbezpieczeństwa oraz znacz-
nie zwiększono poziom bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej  
i sprzętowej Urzędu Gminy w Ciepielowie. Projekt wpisuje się 
w cele V osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizacja grantu przy-
czyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, 
gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię  
COVID-19 w latach 2020/21.

21 października w Ciepielowie odbyła się podwójna uroczystość: 
– podsumowanie projektu „Pod biało czerwoną” oraz otwarcie 
skwerku europejskiego. W ramach programu „Pod biało czer-
woną” na środku skwerku zamontowano 10 metrowy maszt, na 
którym dumnie powiewa najważniejsza dla wszystkich Polaków 
biało – czerwona flaga 
narodowa. Uroczystość  
rozpoczął wójt gminy Ar-
tur Szewczyk, który powi-
tał wszystkich przybyłych 
na uroczystość, w tym  
w szczególności gościa 
honorowego pana Zbi-
gniewa Kuźmiuka posła 
do Parlamentu Europej-
skiego, młodzież ze szkół 
podstawowych w Ciepielo-
wie i Bąkowej, nauczycieli, 
dyrektorów oraz przewod-
niczącego i wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy  
w Ciepielowie. Wszyscy 
zebrani wraz z chórem 
szkolnym pod przewod-
nictwem pani Joanny  
Fabiszewskiej odśpiewali 
hymn Państwowy. Następ-
nie wójt gminy odczytał 
list skierowany przez Pre-
zesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego, ze 
swej strony dziękując za 
udział mieszkańców gminy  
Ciepielów w akcji „Pod 
biało czerwoną”, w któ-
rej Gmina Ciepielów za-
jęła pierwsze miejsce  
w regionie. Uczniowie 
wraz z wójtem i posłem do 
Europarlamentu dokonali 
symbolicznego przecię-
cia biało czerwonej wstę-
gi jako akt oficjalnego 
otwarcia skwerku euro-
pejskiego. Odę do radości 
– hymn Unii Europejskiej 
odśpiewał chór szkolny. 
Następnie głos zabrał pan 
poseł Zbigniew Kuźmiuk, 
który przyjechał na nasze 
spotkanie z młodzieżą pt. 
„Polska w Europie” prosto 
z posiedzenia w Strasbur-
gu. Pan poseł przedstawił 
młodzieży pracę w eu-
roparlamencie, najważ-
niejsze sprawy związane  
z pozycją Polski w ra-
mach wspólnego działa-
nia dwudziestu siedmiu 
państw Unii Europejskiej, 
możliwość podróżowania 
bez granic po całej wspól-
nej Europie, kształcenia 
bez barier. Dziękując za  
zaproszenie, pan poseł 
podziękował za stworze-
nie w centrum Ciepielo-
wa skwerku europejskie-
go, którego centralnym  
punktem jest maszt  
z biało czerwoną flagą, 
bo GMINA CIEPIELÓW 
to Gmina inwestująca w 
przyszłość EUROPY. Po 
zakończeniu uroczystości, 
wszyscy uczniowie zostali 
przez pana posła obda-

Przypominamy, że nasza Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-
-informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze” w tym 
wsparciu i obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków 
o podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania. 
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicie-
lami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wydzie-
loną księgą wieczystą. Osoby, które zdecydują się wziąć udział  
w programie mają możliwość uzyskania dofinansowania na wymia-
nę źródła ciepła, przyłącza, wentylacji a także ocieplenie przegród 
budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej. Bliższych informacji 
udziela Pani Barbara Nowotnik w pokoju nr 16.

bilnym jodem potasu. Na terenie gminy Ciepielów wydawanie  
odbywać się będzie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  
Zdrowotnej w Ciepielowie ul. Batalionów Chłopskich 6.

rowani pamiątkami z Parlamentu Europejskiego, a przez wójta 
gminy specjalnie na tę okoliczność wykonanymi kubkami z logo 
i plakatem zamontowanym na skwerku.



40

KONCERT NA POŻEGNANIE LATA 
Jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek i zabawę. Na zakończenie lata, wspólnie ze Starostwem Powiatowym  
w Lipsku zorganizowaliśmy koncert disco polo. Starostwo sfinansowało występu zespołów; – SKOLIM, IBIZA, BOYS i dodatkowo występ  
DJ DYMKA, koszty ZAIKS, noclegi zespołów muzycznych, opiekę medyczną oraz koszty związane z organizacją impre-
zy masowej. Gmina Ciepielów pokryła koszty bezpłatnych atrakcji dla dzieci, scenę, ochronę i 10 kabin toi toi, a także zabezpiecze-
nie przeciwpożarowe jednostek OSP Bąkowa, Ciepielów i Łaziska. Niewątpliwą gwiazdą wieczoru, był topowy zespół disco polo „Boys”.  
To właśnie podczas występu Boysów, na naszym koncercie bawiło się kilka tysięcy osób. Pięknie zaprezentował się również zespół „Ibiza”,  
a na zakończenie DJ DYMKA. Wielu uczestników koncertu, najdłużej w pamięci będzie miało występ młodego artysty Skolima. Kon-
rad Skolimowski, młody aktor serialu „Barwy Szczęścia”, zawodnik Prime Show MMA, twórca wakacyjnego hitu lata „Wyglądasz  
Idealnie”, swoim występem porwał do zabawy wszystkich uczestników koncertu. Niespotykaną, dodatkową atrakcją był przylot  
młodego artysty helikopterem. Dawno na terenie naszej gminy nie było tak dobrej zabawy. Z opinii jakie dotarły do Urzędu Gminy po  
koncercie, wszystkim się bardzo podobało. W przyszłym roku powtórka w ostatnią sobotę wakacji. Już zabieramy się do pracy, 

bo jak się bawić, to tylko w GMINIE  CIEPIELÓW !!!.


