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BUDOWA 
DRÓG. 

Przeznaczając prawie 4,5 
miliona złotych z  własnego 
budżetu, w  tym roku Gmina 
Ciepielów buduje aż 34,5 kilo-
metra nowych dróg, co łącznie 
z  rokiem ubiegłym, kiedy to 
na terenie gminy wybudowano 
12,5 kilometra nowych dróg 
asfaltowych, da wspaniały wy-
nik, w  ciągu zaledwie dwóch 
lat w  zakresie budowy dróg 
łącznie 47 kilometrów. Więk-
szość tegorocznych inwestycji 
drogowych została już wykona-

na. Na budowę czekają jeszcze 
tylko dwie drogi, między inny-
mi w  Chotyzach i  Ciepielowie. 
W Ciepielowie budową zostanie 
objęta droga powiatowa, którą 
wójt wraz z  radnymi postano-
wili w  całości s� nansować, nie 
czekając na wybudowanie drogi 
przez powiat. Dzięki podjętym 
działaniom w  zakresie budowy 
dróg Gmina Ciepielów osiąg-
nęła znaczący sukces, którym 
jest zwiększenie ilości wybudo-
wanych dróg asfaltowych z nie-
spełna 13 kilometrów w  roku 
2004 do 118 w  roku bieżącym. 

Nowe przedszkole w Wielgiem dla 125 dzieci z terenu całej gminy

Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk podczas wizytacji na budowie gminnej drogi Wólka Dąbrowska - Anusin (droga o długości 3,4 km)

Największe inwestycje drogowe w historii gminy

Nowy gminny autobus zakupiony na potrzeby dowozów szkolnych

Termomodernizacja i budowa sali gimnastycznej w Ciepielowie

Budowa wszystkich dróg zosta-
ła przez wójta gminy uzgodnio-
na z mieszkańcami gminy pod-
czas zebrań sołeckich.

ZMIANY I INWESTYCJE 
W OŚWIACIE. 

Z  początkiem nowego roku 
szkolnego swoją działalność 
rozpoczynają dwie nowe gmin-
ne placówki oświatowe. W miej-
scu zlikwidowanego zespołu 
szkół, funkcjonować będą, jako 
niezależne od siebie: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w  Cie-
pielowie (szkoła podstawowa 
w Ciepielowie oraz przedszkole 
w Wielgiem), którym zarządzać 

będzie pani dyrektor Małgorza-
ta Rusinowska oraz Publiczne 
Gimnazjum w Ciepielowie, któ-
rym zarządzać będzie pani dy-
rektor Aneta Rozwadowska. Na 
rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego gmina s� nansowała zakup 
nowoczesnych indywidualnych 
szafek szatniowych. Do no-
wego przedszkola zakupiono 
ponadstandardowe wyposaże-
nie. Wraz z rozpoczęciem roku 
w przedszkolu został wdrożony 
program unijny „Nowe przed-
szkole – nowe możliwości dzie-
ci z Gminy Ciepielów”. Wartość 
realizowanego programu to 
kwota ponad 374 tysiące zło-

tych. W  szkole podstawowej 
trwają jeszcze prace związane 
z  termomodernizacją budyn-
ku. Pomimo ogromnych wy-
datków na inwestycje drogowe, 
Wójtowi i Radzie Gminy udało 
się wdrożyć w  życie trzy długo 
oczekiwane inwestycje w  szko-
le podstawowej w  Ciepielowie. 
Łączna wartość wszystkich za-
dań to kwota ponad 3,3 miliona 
złotych, w  ramach której kom-
pleksowo przebudowywana jest 
szkoła (termomodernizacja, 
wymiana instalacji elektrycz-
nych, wodno-kanalizacyjnych, 
instalowane jest nowe ekolo-
giczne ogrzewanie). Budowa-

na jest największa w  gminie 
sala gimnastyczna oraz zespół 
trzech boisk ze sztuczną na-
wierzchnią wraz z  zagospo-
darowaniem terenu. W  ra-
mach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa 
Mazowieckiego na 2016 rok 
Gmina Ciepielów otrzymała 
na budowę sali gimnastycznej 
dofinansowanie 1,3 miliona 
złotych. W  związku z  rozpo-
częciem roku szkolnego gmina 
zakupiła drugi autobus do prze-
wozów szkolnych. Autobusy 
dodatkowo zostały opatrzone 
herbem i napisem „Moja Gmi-
na Ciepielów”.
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BEZPŁATNE ZIELONE SZKOŁY. 
Pomysł wójta gminy na orga-

nizację całkowicie bezpłatnych 
wyjazdów na zieloną szkołę 
dla wszystkich uczniów klas VI 
szkół podstawowych i III klasy 
gimnazjum, okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Uczniowie szó-
stych klas szkół podstawowych 
wzięli już udział w pięciodnio-
wym wyjeździe nad polskie 
morze, gdzie między innymi 
zwiedzili Grunwald, Jastrzębią 
Górę, Władysławowo, Gdańsk, 
Westerplatte, Hel, Gdynię i So-
pot. Od 17 do 21 października 
odbędzie się kolejny wyjazd na 
zieloną szkołę, tym razem 70. 
uczniów trzecich klas gimna-
zjum pojedzie w Karkonosze. 
Podczas wyjazdu uczniowie 
zwiedzą między innymi: Wroc-
ław (Panorama Racławicka, 
Ostrów Tumski, Katedra św. 

Jana), Kłodzko (zwiedzanie 
Twierdzy Kłodzkiej), Kudowę 
Zdrój (Park Zdrojowy, Kaplica 
czaszek w Czermnie), Stolicę 
Czech Pragę (Hradczany, Kate-
drę św. Wita, Stary Pałac Kró-
lewski, Bazylikę św. Jerzego, Zło-
tą Uliczkę, Most Karola, Stare 
Miasto), Czeski Nachod (zwie-
dzanie Zamku oraz muzeum - 
bunkier wojskowy), Góry Stoło-
we (Szczeliniec i Błędne Skały), 
Złoty Stok (zwiedzanie Kopalni 
Złota, Sztolni Gertrudy). Wyjaz-
dy na zieloną szkołę w całości 
finansowane są z tegorocznego 
budżetu gminy. Według za-
łożeń wójta, samorząd gminy 
Ciepielów poprzez organizację 
i sfinansowanie wyjazdów dzieci 
na zieloną szkołę, ma zapewnić 
wszystkim uczniom realizują-
cym obowiązek szkolny na tere-

nie gminy Ciepielów poznanie 
piękna naszej Ojczyzny, poprzez 
zwiedzenie polskiego wybrzeża 
oraz polskich gór. Dla uczniów 

ma to być nauka i jednocześnie 
wypoczynek oraz na przyszłość 
wspaniałe wspomnienia z lat na-
uki w gminie Ciepielów.

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE  
POD DĄBROWĄ.

Obchody uroczystości rocz-
nicowych rozstrzelania jeńców 
wojennych żołnierzy 74 Gór-
nośląskiego Pułku Piechoty 
z Lublińca pod Dąbrową, odbę-
dą się w dniu 11 września 2016 
roku, tradycyjnie jest to druga 
niedziela września o godz. 12. 
W programie uroczystości mię-
dzy innymi: - uroczysta polowa 
msza św. i poświęcenie pod-
danych renowacji pomników 
w miejscu pamięci narodowej 
pod Dąbrową, - przemówienie 
okolicznościowe Wojewody 
Mazowieckiego, - przemówienie 
okolicznościowe Wójta Gminy, 
- występ artystyczny uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ciepielowie, - złożenie 
wieńców i kwiatów pod pomni-
kiem, - spotkanie koleżeńskie, 
żołnierska grochówka. Z okazji 
77. rocznicy mordu żołnierzy 
pod Dąbrową, samorząd gminy 
Ciepielów podjął się ogromne-
go trudu przeprowadzenia prac 

remontowo-konserwacyjnych 
miejsca pamięci narodowej. 
W całości przebudowano 
pomnik od drogi krajowej. 
Postument orła otrzymał 
wreszcie koronę. Przebudo-
wano grób żołnierzy wraz 
z wykonaniem nowego krzy-
ża i tablicy pamiątkowej. 
Poprawiono chodniki oraz 
zainstalowano nowe tablice 
tematyczne. Wszystkie pra-
ce sfinansowano ze środków 
własnych gminy Ciepielów. 
Patronat honorowy nad te-
gorocznymi uroczystościami 
objął Wojewoda Mazowiecki 
pan Zdzisław Sipiera, któ-
ry w liście skierowanym do 
wójta gminy Artura Szewczy-
ka wyraził ogromne uznanie 
dla całej lokalnej społeczności 
i władz samorządowych w kul-
tywowaniu pamięci o zbrodni 
wojennej popełnionej w pierw-
szych dniach września II wojny 
światowej.

Uczniowie z gminy Ciepielów podczas zielonej szkoły nad polskim morzem

Nowy zespół pomników pod Dąbrową – w tym roku decyzją Wójta i Rady Gminy w Ciepielowie przeprowadzono kompleksowe prace konserwacyjno-remon-
towe miejsca pamięci narodowej pod Dabrową.

CIEPIELÓW KRÓLUJE  
W ZAWODACH NORDICWALKING. 

Drużyna NordicWalking 
„Moja Gmina Ciepielów”, od-
niosła kolejne sukces w zawo-
dach z cyklu Puchar Lubel-
szczyzny w NordicWalking. 
W zawodach w miejscowości 
Międzyrzec Podlaski ponad 
dwudziestoosobowa grupa 
pasjonatów chodzenia z kija-
mi z gminy Ciepielów zajęła 
trzecie miejsce drużynowo 

oraz indywidualnie pierwsze 
miejsce, a także dwa drugie 
miejsca w kategoriach wie-
kowych kobiet i mężczyzn 
w wyścigu na 5 kilometrów. 
Tak naprawdę nie miejsca 
na podium są najważniejsze. 
W tym sporcie liczy się prze-
de wszystkim rekreacja na ło-
nie natury, obcowanie z przy-
rodą oraz wspólne aktywne 

spędzania wolnego czasu, co 
z pewnością wpływa na zdro-
wie i samopoczucie uczest-
ników nordicwalkingu. Pu-
charowe imprezy, w których 
udział biorą mieszkańcy 
gminy Ciepielów, to dosko-
nałe miejsca do poznawania 
dyscypliny nordicwalkingu, 
nauki poprawnego chodzenia 
z kijkami oraz świetnej zaba-
wy w gronie pasjonatów tejże 
magicznej aktywności fizycz-
nej. W tym roku kijkarze 

z gminy Ciepielów planują 
jeszcze co najmniej dwa wy-
jazdy, w dniu 17 września do 
Łukowa oraz 8 października 
do Radzynia Podlaskiego. Do 
udziału wystarczą tylko kijki. 
Koszulkę, czapeczkę, plecak 
z herbem gminy zapewnia 
Urząd Gminy. Wyjazd do 
Łukowa w dniu 17 września 
będzie połączony z wyciecz-
ką do miejscowości Jeruzal 
i Latowicz, gdzie nagrywany 
jest słynny serial „Ranczo”.

Puchary zdobyte przez kijkarzy z drużyny Moja Gmina Ciepielów
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