
 W piątek 22.09. br.  odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – termomodernizacji budynku dydaktycznego, budowy 
nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowania terenu szkoły wraz z budową zespołu boisk wielofunkcyjnych.

 Przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane pod kierowni-
ctwem Wójta Gminy Ciepielów  

Artura Szewczyka i dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Ciepielowie Małgorzaty 
Rusinowskiej przez rodziców 
uczniów, pracowników obsłu-
gi, urzędników i nauczycieli. 
Znaczący wkład -szczególnie w 
część artystyczną -wnieśli ucz-
niowie. 
 Uroczystość rozpo-
częto przecięciem wstęgi, a na-
stępnie poświęceniem obiektów 
przez Jego Ekscelencję Księdza 
Biskupa Adama Ozimka w asy-
ście księży: Proboszcza Stanisła-
wa Sławińskiego z parafii Ciepie-
lów, i proboszcza Leszka Macha z 

parafii Wielgie. 
 Po oficjalnym otwarciu 

obiektów dalsza część uroczysto-
ści była kontynuowana w elegan-

ckiej sali gimnastycznej. 
 Czytaj dalej str. 2

Dożynki Powiatowo-Gminne Iłża 2017.
 W niedzielę, 10 września  na placu Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Chwałowicach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne 
2017.
W powiecie radomskim przyjęto zasadę, że dożynki są organizowane co roku w innej gminie powiatu, 
dlatego akurat w tym roku przypadło na gminę Iłża. Miasto i Gmina Iłża ma bardzo dobrze zorganizowane 
zaplecze kulturalno-rekreacyjne i bogate doświadczenie w organizacji zbiorowych imprez artystycznych 
i sportowych. Dokładając wiedzę, umiejętności organizacyjne, doświadczenie oraz bardzo duże zaanga-
żowanie pracowników Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Rozwoju Starostwa Radomskiego   to były 
spełnione wszystkie warunki, żeby impreza odniosła sukces bo została zorganizowana perfekcyjnie pod 
każdym względem. 
 
Gospodarzami tegorocznego Święta Plonów byli Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk oraz Burmistrz 
Iłży Andrzej Moskwa. Organizatorom dopisała przepiękna pogoda, co stworzyło wyśmienite warunki do 
wypoczynku i relaksu. Jeżeli dodamy do tego dobrą lokalizacje oraz sprawną organizacje  logistyczną i bo-
gaty program artystyczny to mamy wszystkie warunki do wyśmienitej frekwencji na imprezie. 
Uroczystości zainaugurowała polowa msza dziękczynna, którą odprawił ojciec Eugeniusz Augustyn, opat 
wąchockiego Opactwa Cystersów. Kapłan pobłogosławił również dożynkowe wieńce.
Po mszy zespół Kontrast zatańczył poloneza, a Starosta i Burmistrz powitali zgromadzonych gości. Wśród 
nich byli m.in. posłowie Władysław Kosiniak-Kamysz i Mirosław Maliszewski, wiceprzewodnicząca sejmi-
ku województwa mazowieckiego Bożenna Pacholczak oraz samorządowcy ziemi radomskiej. Gospodarze 
podziękowali także rolnikom za tegoroczne zbiory. W asyście Włodzimierza Bojarskiego, kolorowy koro-
wód poprowadzili starostowie Dożynek, Elżbieta Jabłońska z Pakosławia oraz Marek Pastuszka z Jedlanki. 
Następnie na ręce gospodarzy złożyli chleb, upieczony z tegorocznych plonów. Przekazaniu towarzyszyło 
przesłanie o mądrym i sprawiedliwym dzieleniu.
Tradycyjnie Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk, Burmistrz Iłży Andrzej Moskwa, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Teresa Bartosiewicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Józef Skubisz podzielili się chlebem 
ze zgromadzonymi na rolniczym święcie gośćmi.
Po tym przyszedł czas na prezentacje i obśpiewywanie 14 dożynkowych wieńców. Jak zwykle, przed komi-
sją stanęło nie lada wyzwanie wybrania tego jednego, najpiękniejszego wieńca. Zdaniem jury, którego prze-
wodniczącą była Teresa Bartosiewicz, najbardziej pomysłowym, a zarazem pozostającym w staropolskim 
kanonie, okazał się być wieniec, wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Seredzic. Na drugim miejscu 
znalazł się wieniec z gminy Wolanów, a na trzecim wieniec, stworzony przez Koło Gospodyń Wiejskich z 
Łączan. Przedstawiciele wszystkich miejscowości otrzymali nagrody od gospodarzy uroczystości.
Imprezie towarzyszyły liczne stoiska kół gospodyń wiejskich, na których można było spróbować tradycyj-
nych ludowych potraw.  Równolegle stoiska te uczestniczyły w Konkursie zorganizowanym przez Urząd 
Miasta i Gminy we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Apetycznie przygotowane smakołyki 
powodowały, że cieszyły się dużym powodzeniem, a stoiska były ciągle oblegane przez zainteresowanych 
smakoszy . Ilość stoisk KGW oraz podobieństwo architektoniczne robiło zaskakujące wrażenie wśród zwie-
dzających. Swoje stoiska miały także KRUS, Powiatowy Zespół Doradczy Mazowieckiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, Mazowiecka Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Zakłady Mleczarskie FigAnd.
Wręczone zostały także odznaczenia, przyznawane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Medale „Za-

 Inwestycje w Gminie Wierzbica 
są realizowane ze znaczącym wkładem i  
wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej

Inwestycje w Gminie Wierzbica

- Jesteśmy dumni z realizowanych 
przez naszą gminę inwestycji. Nie 
byłoby to jednak możliwe, gdyby 
nie dofinansowanie z funduszy eu-
ropejskich - mówi Wójt Zdzisław 
Dulias.

GOPS Wierzbica

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wierzbicy realizuje 
projekt nr RPMA.09.01.00-14- 
7434/16 "Od aktywnej integracji 

do samorealizacji," złożonego w 
konkursie zamkniętym nr RPMA 
09.01.00-IP-14-028/16 dla Osi 
priorytetowej nr IX wspieranie 
włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem, Działania 9.1 "Ak-
tywizacja społeczno-zawodowa 
osób wykluczonych i
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu" Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w part-
nerstwie  publiczno-prywatnym. 
Planowany okres realizacji pro-
jektu: od 1.06.2017 do 30.09.2018.

Wartość projektu - 423 800 zł, 
wkład UE - 339 040 zł, tj. 80% do-
finansowania. Wkład własny - 84 
760 zł w formie finansowej i rze-
czowej .

Cel główny projektu: zwiększenie 

Budynek Urzędu Gminy Wierzbica po termomodernizacji

Przecięcie wstęgi podczas oficjalnego otwarcia nowowybudowanych obiektów
 w Publucznej Szkole Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie
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Całość imprezy odbywała się 
według perfekcyjnie opracowa-
nego scenariusza. Na początku 
wprowadzono Sztandar Szkoły, 
odśpiewano hymn narodowy. Na-
stępnie wójt oficjalnie przywitał 
wszystkich uczestników imprezy, 
ze szczególnym imiennym wyróż-
nieniem zaproszonych gości. 

 W kolejnym punkcie zo-
stała zaprezentowana część arty-
styczna młodzieży w skeczu i wy-
stępach wokalnych. Młodzież była 
czynnie wspierana przez swoich 
nauczycieli. Występy młodzieży 
zebrały mnóstwo owacyjnych 
oklasków co było ewidentnym 
dowodem, że wzbudziły u wi-
downi wiele emocji i radości. 
 Po części artystycznej 
Wójt Artur Szewczyk wraz z panią 
dyrektor Małgorzatą Rusinowską 
podziękował wszystkim, którzy 

mieli jakikolwiek udział w przed-
miotowych inwestycjach wręcza-
jąc każdej osobie z osobna oko-
licznościową statuetkę, dyplom i 
skrzynie z kwiatami. Podczas tych 
podziękowań Wójt podzielił się 
mnóstwem informacji o okolicz-
nościach pozyskiwania środków 

finansowych oraz przebiegiem 
prac budowlano-adaptacyjnych, 
gdyż w części niniejszego obiektu 
pierwotnie miał być szpital, ale ze 
względu na zmiany organizacyjne 
w służbie zdrowia zrezygnowano 

z pierwotnych planów i przepro-
jektowano obiekt pod potrzeby 
szkolne. Na zakończenie tego 
punktu dyrekcja szkoły wraz z 
reprezentacją rodziców oficjal-
nie podziękowali wójtowi za 
zaangażowanie i wkład pracy 
w budowę i wyposażenie obiek-
tów, „za stworzenie ... dzieciom 
warunków do nauki na miarę 
XXI wieku”.   
 W kolejnym punkcie 

dyrektor Małgorzata Rusinowska 
wraz z Wójtem Arturem Szewczy-
kiem zaprosili wszystkich uczest-
ników do zwiedzenia obiektu. 
Należy przyznać obiektywnie, 
że gospodarze imprezy mieli 
czym się pochwalić, gdyż gmina 
zrealizowała największą w tej 
kadencji inwestycję oświatową 

gminy polegająca na jednoczes-
nym wykonywaniu trzech zadań 
inwestycyjnych za ponad 3,5 
miliona złotych. W ramach tych 
inwestycji między innymi gmina 
Ciepielów zrealizowała budowę 
sali gimnastycznej, na którą  uzy-
skała rekordowe w historii gminy 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w kwocie 1,26 
milion złotych, termomoderni-
zację budynku dydaktycznego ( 
w jej ramach między innymi bu-
dowę nowoczesnej ekologicznej 
kotłowni olejowej, kompleksowo 
przebudowano całą cześć dydak-
tyczną szkoły, zakupiono nowe 
meble oraz 250 indywidualnych 
szafek szatniowych) oraz zago-
spodarowanie terenu 
wraz z budową trzech 
kompleksów boisk ze 

sztuczną nawierzchnią. Zwie-
dzając obiekty szczególną uwagę 
zwróciłem na jakość i rozmach 
prac wykonanych w ramach bu-
dowy sali gimnastycznej. Dla go-
spodarzy należą  się gratulacje. 
Słyszałem wiele głosów, że szko-
ła wygląda jak bogata prywatna 
placówka oświatowa. 
 Po zwiedzaniu wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na 
smaczny obiad.  
 W uroczystości wzię-

li udział między innymi :- Jego 
Ekscelencje Ksiądz Biskup Adam 
Odzimek,- Posłowie na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej: - Anna 
Kwiecień, poseł na Sejm RP,-  Le-
szek Ruszczyk - poseł na Sejm 
RP,-  Andrzej Kosztowniak poseł 
na Sejm RP,- Artur Standowicz 
Wicewojewoda Mazowiecki,- Au-
relia Michałowska Mazowiecki 
Kuratora Oświaty, -  Rafał Raj-
kowski członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego,-  Zbi-
gniew Gołąbek radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego,-  
ksiądz Proboszcz Stanisław Sła-
wiński z parafii Ciepielów,  ksiądz 
Leszek Macha z parafii Wielgie,- 
Krzysztof Murawski Kierownik 
Delegatury Urzędu Wojewódzkie-
go w Radomiu,-  Krzysztof Szew-
czyk Dyrektora Delegatury Mazo-
wieckiego Kuratorium Oświaty w 
Radomiu,-  Robert Galas Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Lipsku, -  Tomasz Bąk Kierow-
nik Posterunku Policji w Ciepie-
lowie,-  Dariusza Piątek Dyrektor 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Radomiu, -  Marek 
Szymczyk wójt gminy Solec nad 
Wisłą, -  Artur Siwiorek wójt gmi-
ny Mirów,-  Adam Greś przewod-
niczący Rady Rodziców,  - Kaja i 
Robert Sikorski rodzina patrona 
PSP w Ciepielowie doktora Ma-
riana Papuzińskiego,-  Witold 
Stachurski Kierownik Referatu 
Budownictwa Starostwa Powiato-
wego w Lipsku,-  Tadeusz Durak 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Lipsku,- Jolanta 
Rękas Szylar – Dyrektor Powiato-
wej Stacji Sanitarno - Epidemiolo-
gicznej w Lipsku,- projektant sali 

Poseł Andrzej Kosztowniak podczas składania 
gratulacji gospodarzom imprezy

Jego Ekscelencja Ksiądz Bi-
skup Adam Odzimek podczas 
odbierania podziekowań  od 

Wójta Artura Szewczyka Wystąpienie Mazowieckiej 
Kurator Oświaty

 Aureli Michałowskiej

Występy młodzieży

PSP w Ciepielowie nocą
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gimnastycznej oraz 
zagospodarowania 
terenu  Piotr Łobo-
dziński,-  Adam Sztal 
główny inspektor 
nadzoru wszystkich 
zrealizowanych inwe-
stycji, - wykonawca 
sali gimnastycznej 
Zygmunta Wojdat z 
firmy Unibud,- radni Rady Gminy 
Ciepielów na czele z  Przewodni-
czącym Rady Gminy Waldema-
rem Czaplą i Zastępcą Przewod-
niczącego Rady Gminy Witoldem 
Chojakiem,-  sołtysi z terenu całej 
gminy, - Kierownicy Jednostek Or-
ganizacyjnych Gminy Ciepielów, 
w tym  Kierownik SPZOZ w Cie-
pielowie doktor Tadeusz Rybus, 
Zastępca Dyrektora Gminnej Bi-
blioteki Publicznej  Iwona Stando-
wicz oraz  Aneta Dudek Kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ciepielowie,- pra-
cownicy Urzędu Gminy na czele 
ze  Skarbnik Joanną Żuchowską, 
zastępcą wójta gminy  Mariuszem 

Borkiem i Sekretarzem Gminy 
Marcinem Bieleckim,- dyrekto-
rzy placówek oświatowych gminy 
Ciepielów,  Anna Kozieł dyrektor 
PSP w Bąkowej,  Krzysztof Górski 
dyrektor Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Ciepielowie, 
wicedyrektorzy Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego, od spraw szko-
ły podstawowej  Zofia Kucharska, 
od spraw przedszkola  Marianna 
Zięba,  dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Lipsku Mie-
czysław Mejzner,-  generał bryga-
dy Henryka Dziudka z Konopnicy, 
-przyjaciele i ludzie dobrego serca, 
szczególnego serca dla Publicznej 

Szkoły Podsta-
wowej, w tym: 
-  Irena i Hen-
ryk Maziarek z 
Fundacji HM 
Pomoc,  Zofia i 
Krzysztof Siw-
cowie właścicie-
le rybnych sta-
wów hodowlanych w Wielgiem,  
Anna i Marian Niedziela Spół-
dzielnia Rolniczo – Handlowa w 
Wielgiem,  Alicja i Krzysztof Ro-
gozińscy z Kałkowa,  Marek Weso-
łowski ze Stacji Obsługi Samocho-
dów w Ciepielowie, Łukasz Lenard 
ze Stacji Paliw w Ciepielowie,  Mi-

chał Waw-
rzak z Za-

kładu Produkcyjno - Usługowego 
ZNAK ze Zwolenia, Sylwester 
Dźwięgielewski z firmy SYLPOL 
z Radomia, Lech Podgórski z fir-
my LEDASPORT z Radomia,  
Andrzej Dąbrowskiego z Agencji 
Artystycznej AD ART z Rado-
mia,  Mirosław Kwapiński z firmy 
MIREX z Szymanowa, -media, 
które reprezentowali  Władysław 
Bajkowski Twoje Radio Lipsko,  
Mieczysław Kaca Tygodnik Ra-
domski, - nauczyciele, emeryto-
wani nauczyciele i emerytowani 
pracownicy oświaty, pracownicy 
obsługi  oraz wszyscy uczniowie 
ich rodzice, mieszkańcy gminy 
Ciepielów.

 Skład osób, które za-
szczyciły swoją obecnością tą 
uroczystość potwierdza, że Wójt 
Artur Szewczyk zyskał sobie 
uznanie i szacunek u władz kra-
jowych i wojewódzkich. 
 Na marginesie należy 
podkreślić, że przedmiotowa in-
westycja w placówkę oświatową 
to była już kolejna w tej kadencji 
duża inwestycja jak na warun-
ki gminy Ciepielów po oddaniu 
do użytkowania największego 
przedszkola w regionie wybu-
dowanego za kwotę prawie 2 
milionów złotych, z którego dzi-
siaj korzysta 125 dzieci i wybu-
dowaniu prawie 50 kilometrów 
nowych asfaltowych  dróg gmin-
nych. Jednak to nie wszystko bo 
równolegle są prowadzone kolej-
ne inwestycje.
 Kolejną inwestycją, którą 
wójt gminy Artur Szewczyk w tej 
kadencji samorządowej prowadzi 
jest budowa nowego gminnego 
ośrodka zdrowia przy ulicy Ba-
talionów Chłopskich w Ciepie-
lowie. Wartość tej inwestycji to 
kwota 1.135.500,-zł. Wójt poin-

formował, że w ramach wszystkich 
prac do czerwca przyszłego roku 

wybudowany zostanie całkowicie 
nowy budynek, w pełni przysto-
sowany dla osób niepełnospraw-
nych, w skład którego wejdą 24 
różnego rodzaju pomieszczenia, w 
tym między innymi: 5 gabinetów 
lekarskich, 3 gabinety zabiegowe 
i punkty pobrań, archiwum, po-
czekalnię z rejestracją, łazienki 
dla personelu i pacjentów. Ośro-
dek zdrowia dostosowany będzie 
do jednoczesnego przyjmowania 
pacjentów dorosłych jak i dzieci 
z wyodrębnieniem dzieci zdro-
wych i dzieci chorych. Łączna 
powierzchnia użytkowa to po-
nad 320 m2. W ramach inwestycji 
zagospodarowany będzie również 

teren wokół budynku. Wykonane 
zostaną chodniki i parking dla pa-
cjentów o powierzchni ponad 700 
m2, zagospodarowane zostaną 
tereny zielone, całość chroniona 
będzie przez system kamer wizyj-
nych wokół budynku. 
 Niewątpliwie największe 
wrażenie robi postęp i zakres prac 
na największej inwestycji związa-
nej z budową kompleksu sporto-
wo rekreacyjnego w Ciepielowie 
. Inwestycję  gmina realizuje za 
ponad 3 miliony złotych, a w jej 
ramach budowany jest jedyny, 
miejmy nadzieję niepowtarzalny 
i najpiękniejszy taki obiekt na 
terenie powiatu lipskiego. Kom-
pleks sportowo – rekreacyjny przy 
ulicy Partyzantów w Ciepielowie 
będzie inwestycją, która stanowić 
będzie  połączenie zabawy, nauki, 
sportu oraz wypoczynku, prze-
znaczonym dla wszystkich miesz-
kańców gminy od 1 roku życia do 
100 i więcej lat. W budowie kom-
pleksu założono wykorzystanie 
najnowocześniejszych technologii 
sportowych, w tym między in-

Moment odśpiewania Hymnu Narodowego

JEKs. Biskup Adam Odzimek poświęca obiekt i udziela błogosławieństwa

Skecz młodzieży
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nymi boisko trawiaste ( sztuczna 
nawierzchnia), bieżnię lekkoat-
letyczną ( z nawierzchnią tarta-
nową czterotorową ) oraz boiska 
sportowe w tym: do koszykówki, 
siatkówki, badmintona i kort do 
tenisa ziemnego o nawierzchni 
poliuretynowej. 
 Dla najmłodszych 

mieszkańców gminy zaprojekto-
wano specjalny wielofunkcyjny 
plac zabaw, w którym nie zabrak-
nie huśtawek, zestawów spraw-
nościowo – zabawowych, piramid 
linowych, zestawów zabawowych 
dla najmłodszych dzieci, karuzel. 
Dorośli będą mogli poćwiczyć 
na urządzeniach siłowni plene-

rowej. Młodzi rowe-

rzyści będą mogli 
sprawdzić swoje 
siły w profesjonal-
nym miasteczku 
ruchu drogowego. 
W zamyśle władz 
gminy kom-
pleks sportowo 
rekreacyjny ma 
być miejscem 
spotkań rodzin 
z różnych po-
koleń. Swoje pa-
sje będzie mógł 
realizować za-
równo wnuczek 
jak i babcia z 
dziadkiem, każ-
dy znajdzie coś 

odpowiedniego dla siebie, aby w 
zdrowy i aktywny sposób spędzić 
wolny czas na świeżym powietrzu. 
Cały kompleks będzie ogrodzony, 
oświetlony i monitorowany. Na 
terenie kompleksu wybudowany 
będzie także budynek stanowiący 
zaplecze gospodarcze ( wypoży-
czalnia sprzętu, nadzór nad obiek-
tami i sanitariaty), zaprojektowa-
no również miejsca parkingowe i 
tereny zielone. 
 Pojawia się pytanie; czy 
pomimo tylu zrealizowanych w 
tej kadencji inwestycji, czyli sfi-
nansowania za ponad 2 miliony 
złotych największego w regionie 
przedszkola, wybudowania prawie 
50 kilometrów dróg gminnych w 
obecnej kadencji, samorząd gmi-
ny Ciepielów zarządzany przez 
wójta Artura Szewczyka ma jesz-
cze plany inwestycyjne do końca 
kadencji? Wójt odpowiedział, że 
w ostatnim roku kadencji wraz z 
Radą Gminy przede wszystkim 
będą dążyli do realizacji ponad 
250 przydomowych indywidual-
nych oczyszczalni ścieków, które 
będą budowane na terenie całej 
gminy, a z inwestycji prospołecz-
nych planowane jest przystąpie-
nie z wykonaniem w przyszłej 
kadencji budowy basenu pływa-
ckiego, który uzupełniłby obecnie 
budowany kompleks sportowo re-
kreacyjny.
  Powyższe informacje 
potwierdzają co znaczy mieć wój-
ta w gminie, który ma szerokie 
horyzonty, wizje, sposoby ich re-
alizacji i umie pozyskiwać środki 
finansowe na ich relane urzeczy-
wistnianie się.

Eugeniusz Kopciński

Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr Mariana Papuzińskiego 
w Ciepielowie z lotu ptaka

Przedszkole Samorządowe w Wielgiem
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