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Ciepielów-kadencja 
rekordowych inwestycji
 Obecna kadencja ciepielowskiego 
samorządu stoi pod znakiem działań 
prospołecznych realizowanych zgodnie 
z potrzebami zgłaszanymi przez 
mieszkańców gminy.

 Liczne spotkania wójta z 
mieszkańcami, rozmowy  i kon-
sultacje, poskutkowały realizacją 
rekordowych w historii gminy 
działań inwestycyjnych.
  Realizowane inwestycje 
liczone są w milionach złotych, 
niewątpliwie wzbudzając za-
zdrość sąsiednich samorządów.  
 W obecnej kadencji za 
kwotę ponad 8 milionów zło-
tych udało się wójtowi i radnym 
gminy wybudować już prawie 50 
kilometrów nowych asfaltowych 
dróg. Dzięki właściwym decyzją 
wójta, który umiał przewidzieć, 

kiedy będą najniższe koszty bu-
dowy dróg, wybudowano drogi 
w miejscach, w których nawet nie 
marzono, że kiedykolwiek będzie 
tam można przejechać po nowym 
asfalcie. Dzisiaj ponad 90% gmi-
ny posiada już drogi asfaltowe. 
Działania wójta Artura Szewczy-
ka są wzorem dla innych gmin, 
które także chciałyby wybudo-
wać nowe drogi, ale cen budo-
wy dróg jakie udało się uzyskać 
przez gminę Ciepielów na budo-
wę dróg już nikt nie osiągnie. 
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy 
Państwu i Waszym  rodzinom, krewnym oraz znajomym:

 zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie najbliższych i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja. 
           Burmistrz Iłży                              Przewodniczący
                                                         Rady Miasta i Gminy Iłża
       Andrzej  Moskwa                             Józef Skrobisz

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim 
mieszkańcom i przyjaciołom Gminy Klwów
 życzymy, aby ten radosny, świąteczny czas,
 spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 

w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze 
był  dla wszystkich źródłem siły i wewnętrznego spokoju.

       Wójt                                      Przewodniczący
Gminy Klwów                          Rady Gminy Klwów

Piotr Papis                                        Jerzy Sieczak

Niech Święta Wielkanocne rozbudzą 
w sercach nas wszystkich kwitnącą wiosnę, 

a wraz z nią nadzieję i radość na to co przynosi każdy dzień.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,pełnych wiary, 

nadziei i miłości,radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wesołego Alleluja… życzą
              Wójt Gminy  Wolanów        Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów
                   Adam Gibała                        Teresa Pankowska

Wójt Teresa Pancerz - Pyrka odbiera umowe na budowę drogi w Kazanowie
 przez Powiat Zwoleń  od starosty zwoleńskiego Waldemara Urbańskiego
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 Ciepielów wybudował 
drogi w pierwszych dwóch latach 
obecnej kadencji, kiedy to dróg, 
bezpośrednio po wyborach nikt 
nie buduje,  dzisiaj te same dro-
gi kosztowałyby już grubo ponad 
16 milionów złotych. W innych 
gminach inwestycje realizuje się 

z reguły przed wyborami, licząc 
na pamięć mieszkańców przy ur-
nach wyborczych. W Ciepielowie 
buduje się cały czas, każdego dnia 
rozwiązując istniejące problemy. 
Jak nam powiedział pan wójt Ar-
tur Szewczyk warto było podjąć 
się takiego dużego wyzwania, 
pomimo tego, że tak jak w życiu 
ludzie z pewnością zapomną o 
ich budowie w czasie wyborów, 
ale drogi i to jest najważniej-

sze dla rozwoju gminy zostaną, 
przyczyniając się do polepszenia 
warunków życia mieszkańców 
gminy. W pracy samorządowej 
liczy się przede wszystkim roz-
wój gminy, chociaż przeciwnicy 
obecnego wójta uważają, że in-
westycjami wyborów się nie wy-
grywa, wystarczy co cztery lata 
obiecać ludziom przysłowiowe 
gruszki na wierzbie i ludzie w to 
uwierzą. 
 Wójt Szewczyk nie obie-
cuje, a każdego dnia podejmuje 
się coraz to nowych działań z 
korzyścią dla rozwoju gminy. Bu-
dować to jedno, drugie to umie-
jętność pozyskania środków oraz 
umiejętność współpracy z tymi, 
którzy mogą pomóc gminie w jej 
rozwoju. Pod tym względem gmi-

na Ciepielów także wysuwa się 
daleko do przodu w stosunku do 
innych gmin wiejskich. Szeroka 
współpraca wójta          z władza-
mi wojewódzkimi i to zarówno 
w zakresie władzy rządowej jak i 
władzami samorządu wojewódz-
kiego, owocują w coraz to większe 

dofinasowania zadań realizowa-
nych przez gminę Ciepielów. 
 Na uroczystości zwią-
zane z otwarciem kolejnych in-
westycji do Ciepielowa chętnie 
przyjeżdżają przedstawiciele 
Wojewody Mazowieckiego, Ma-
zowieckiego Kuratorium Oświa-
ty, Posłowie na Sejm RP, radni i 
władze samorządu województwa 
mazowieckiego. Obecność tych 
osób to niewątpliwie nobilitacja 

gminy Ciepielów na arenie woje-
wództwa mazowieckiego, ale to 
przede wszystkim efekt starań 
wójta gminy w realizacji zadań 
inwestycyjnych, które rozsławiają 
gminę. 
 Do tej pory, poza wy-
budowanymi drogami, władzom 
gminy udało się między innymi 
zrealizować dwie ogromne jak na 
możliwości gminy Ciepielów in-
westycje oświatowe w Wielgiem i 
w Ciepielowie.
  Przedszkole w Wiel-
giem należy do najnowocześ-
niejszych tego rodzaju obiektów 
w województwie mazowieckim.  
W zmodernizowanym za po-
nad 2 miliony złotych budynku 
po szkole podstawowej naucza-
nie przedszkolne odbywa 125 

najmłodszych dzieci z terenu 
całej gminy. Gmina Ciepielów to 
jedna z nielicznych gmin w Pol-
sce, która zapewnia wszystkim 
najmłodszym mieszkańcom moż-
liwość korzystania z wychowania 
przedszkolnego. W przyszłym 
roku, władze gminy planują roz-
szerzyć działalność przedszkola 
o część żłobkową dla dzieci do 
lat 3. W tej chwili wójt rozpoczął 
działania zmierzające do umożli-
wienia samodzielnego działania 
tej placówki z rozszerzeniem o 
żłobek. Środki na ten cel zostaną 
pozyskane w ramach rządowego 
programu Maluch Plus. 
 Największą inwestycją 
oświatową gminy zrealizowaną 
za ponad 3,5 miliona złotych była 
modernizacja budynku szkoły 
podstawowej w Ciepielowie po-
łączona z zagospodarowaniem 
terenu wraz z budową zespołu 
boisk ze sztuczną nawierzchnią 
oraz budową nowej sali gimna-
stycznej. Zrealizowana inwestycja 
to dzisiaj oświatowa wizytówka 
gminy Ciepielów. Nowoczesne  
wyposażenie szkoły widać już 
po wejściu do budynku szkoły. 
Indywidualne szafki dla każdego 
ucznia, nowe klasopracownie, bi-
blioteka z czytelnią, sanitariaty, a 
przede wszystkim bogato wypo-
sażona sala gimnastyczna, spra-
wia, że ciepielowska podstawów-
ka zapewnia dzieciom wszystko 
co niezbędne do prawidłowego 

rozwoju. Warunków naucza-
nia jakie stworzono uczniom 
pozazdrościłoby wiele prywat-
nych placówek oświatowych. Dla 
wszystkich dzieci w gminie w no-
wej sali gimnastycznej wójt gmi-
ny uruchomił bezpłatne zajęcia z 
samoobrony. Z cotygodniowych 
treningów korzysta systematycz-
nie ponad 200 dzieci w wieku od 
5 do 17 lat.   
 Najnowsze sukcesy gmi-
ny, to między innymi rekordowy 
budżet na koniec rekordowej pod 
względem inwestycji kadencji. 
Łączna wartość wszystkich inwe-
stycji, które wójt planuje zreali-
zować do końca tego roku to gru-
bo ponad 8 milionów złotych. Aż 
nie chce się wierzyć, że przy tylu 
zrealizowanych już w tej kadencji 

zadaniach jeszcze tyle się będzie 
działo w gminie Ciepielów. Z wie-
lu zaplanowanych inwestycji, na 
pierwszy plan wysuwa się prio-
rytetowo traktowana przez wójta 
gminy, budowa indywidualnych 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Za kwotę ponad 3,24 mi-
liona złotych do końca tego roku 
gmina wybuduje ponad 250 przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
na terenie całej gminy. Zadanie to 
będzie największą jednostkowo 
realizowaną inwestycją w historii 
gminy, chociaż inwestycji powy-
żej 3 milionów złotych w tej ka-
dencji jest kilka, budowa oczysz-
czalni jednak będzie największą z 
dotychczas realizowanych inwe-
stycji przez wójta Szewczyka. W 
rozmowie pan wójt, podkreślił, 
że ważność tej inwestycji wy-
nika z działań podejmowanych 
przez gminę w zakresie ochrony 
środowiska. Po 100% zwodocią-
gowaniu gminy, samorząd chce 
zapewnić wszystkim zaintereso-
wanym mieszkańcom możliwość 
zrównoważonej gospodarki wod-
no – ściekowej.    
Drugą, bardzo ważną i oczekiwa-
ną przez wszystkich mieszkańców 
inwestycją jest budowa nowego 
ośrodka zdrowia w Ciepielowie. Ta 
inwestycja za kwotę ponad 1,1 mi-
liona złotych jest już w końcowej 
fazie ukończenia. Budowa robi 
ogromne wrażenie. Nowy budy-
nek, jest  w pełni przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych. W 
jego skład wchodzą 24 różnego 
rodzaju pomieszczenia, w tym 
między innymi: 5 gabinetów le-
karskich, 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 ponad 
320 m2. W ramach inwestycji za-
gospodarowany będzie również 
teren wokół budynku. Wykonane 

zostaną chodniki i parking dla 
pacjentów o powierzchni ponad 
700 m2, zagospodarowane zo-
staną tereny zielone, całość chro-
niona będzie przez system kamer 
wizyjnych wokół budynku. Re-
alizację inwestycji mieszkańcy 
gminy mogą śledzić za pośredni-
ctwem strony internetowej.
  Trzecią z największych 
tegorocznych inwestycji jest budo-
wa kompleksu sportowo – rekre-
acyjnego w Ciepielowie. Budowa 
nowoczesnej bazy sportowej za po-
nad 3 miliona złotych już wkrótce 
umożliwi wszystkim mieszkań-
com aktywny wypoczynek z ko-
rzyścią dla zdrowia. W ramach 
budowy zostaną wykonane mię-
dzy innymi boisko trawiaste ( 
sztuczna nawierzchnia), bieżnia 
lekkoatletyczna ( z nawierzch-
nią tartanową czterotorową ) 
oraz boiska sportowe w tym: do 
koszykówki, siatkówki, badmin-
tona i kort do tenisa ziemnego 
o nawierzchni poliuretynowej. 
Dla najmłodszych mieszkańców 
gminy zaprojektowano specjal-
ny wielofunkcyjny plac zabaw, 
w którym nie zabraknie huśta-
wek, zestawów sprawnościowo 
– zabawowych, piramid lino-
wych, zestawów zabawowych dla 
najmłodszych dzieci, karuzel. 
Dorośli będą mogli poćwiczyć na 
urządzeniach siłowni plenerowej. 
Młodzi rowerzyści będą mogli 

sprawdzić swoje siły w profesjo-
nalnym miasteczku ruchu drogo-
wego. Na terenie kompleksu wy-
budowany będzie także budynek 

Ciepielów-kadencja rekordowych inwestycji

Wójt Artur Szewczyk w towarzystwie przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Ciepielów wizytują budowę jednej z gmin-
nych dróg

Szkoła w Ciepielowie z zapleczem z lotu ptaka
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stanowiący zaplecze gospodarcze 
( wypożyczalnia sprzętu, nad-
zór nad obiektami i sanitariaty), 
zaprojektowano również miej-
sca parkingowe i tereny zielone. 
Realizując tak dużo inwestycji, 
władze gminy nie zapominają o 
potrzebach strażaków.
  Zakupiono nowy samo-
chód pożarniczy dla jednostki 
OSP w Ciepielowie. Całkowity 
koszt zakupu samochodu marki 
Volvo to kowta ponad 743 tysięcy 
złotych. W tym roku w wyniku 
złożonego w 2016 roku wniosku 
na zakup samochodu w ramach 
realizacji projektu pt. Wzmoc-

nienie potencjału Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ciepielowie 
współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Działania 5.1 Dostosowanie do 
zmian klimatu; Oś Priorytetowa 
V Gospodarka przyjazna środo-
wisku Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014 – 2020, 
wójt gminy pozyskał ponad 323 
tysiące złotychunijnego dofina-
sowania. Dzięki pozyskanym 
środkom, dodatkowo w ramach 
powyższego projektu zakupio-
ny został  sprzęt i wyposażenie 
służące ratownictwu wodnemu 
m.in.: ponton pneumatyczny, sil-
nik spalinowy, kołowrót i rzutka 
ratownicza oraz 10 plandek anty-
kryzysowych na dach. Poza tym 
zostanie też zakupiona odzież 
ochronna dla ratowników, tj.: 4 
kamizelki asekuracyjne, 2 kom-

binezony wypornoś-

ciowe, 2 kombinezony do pracy w 
wodzie, 4 pary spodni i 4 kaski do 
ratownictwa wodnego. Dokonane 
za kwotę 34.900,-zł zakupy przy-
czynią się do wzmocnienia poten-
cjału Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ciepielowie. 
 W tym roku mieszkań-
ców gminy czeka jeszcze mo-
dernizacja remiz strażackich, w 
tym największą inwestycę w tym 
zakresie, wójt planuje zrealizo-
wać dla jednostki OSP w Ciepie-
lowie, której remiza strażacka 
ma przejść pełną metamorofzę. 
Budynek, który jest również sie-

dzibą gminnej biblioteki zostanie 
podany termomodernizacji. Za-
instalowana zostanie nowoczesna 
kotłownia olejowa ( kolejna już 
w tej kadencji kotłownia ekolo-
giczna), na potrzeby strażaków 
wykonane zostanie zaplecze tech-
niczne w skład którego wejdą po-
kój operacyjny, zaplecze socjalne, 
nowe sanitariaty z prysznicem. 

Na wykonanie prac zaplanowano 
200 tysięcy złotych. 
 W ramach tegorocznych 
inwestycji przewidziano również 
budowę ostatniego w gminie pra-
kingu przed Kościołem w Wiel-

giem ( wcześniej gmina wykonała 
już takie parkingi przed Kościo-
łami w Ciepielowie i Czerwonej 
oraz wszystkimi cmentarzami 
w gminie). Modernizacją objęte 
zostaną także świetlica wiejska w 
miejscowości Ciepielów Kolonia 
i Wielgie ( wójtowi już udało się 

pozyskać na obydwie świetlice 
dofinasowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego ). 
 W zakresie sportu i re-
kreacji będzie przeprowadzona 
również budowa placów zabaw 
( powstanie pierwsza w gminie 
Otwarta Strefa Aktywności w 
ramach ogłoszonego programu 
przez Ministerstwo Sportu i Tu-

rystyki) i czterech mini komplek-
sów sportowo – rekreacyjnych w 
miejscowości: Anusin, Bielany i 
Łaziska. Mini kompleksy powsta-
ną w ramach realizacji projektu 
pod tytułem: „Budowa infra-

struktury turystyczno-sportowo-
-rekreacyjnej na terenie gminy 
Ciepielów”, który będzie polegał 
na wykonaniu ogólnodostępnych 
wielofunkcyjnych boisk sporto-
wych o nawierzchni ze sztucznej 
trawy o wymiarach 25,0 m x 15,0 
m oraz siłowni zewnętrznych z 

urządzeniami do ćwiczeń na na-
wierzchni utwardzonej z kostki 
brukowej w miejscowościach An-
toniów, Anusin, Bielany i Łaziska, 
służących okolicznym mieszkań-
com do amatorskiego uprawiania 
sportu i rekreacji na świeżym po-

wietrzu. Na realizację powyższe-
go projektu gmina złożyła wnio-
sek o dofinansowanie w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” z 
wyłączeniem projektów gran-
towych oraz operacji w zakresie 
podejmowania działalności go-
spodarczej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i 
Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu. 
Wartość złożonego projektu opie-
wa na kwotę 457 905,32 złotych z 
czego maksymalny poziom dofi-
nansowania może wynosić 63,63%  
kosztów kwalifikowalnych co daje 
wnioskowaną kwotę  291 365,00 zł. 
 I to wszystko nie dzieje 
się w Warszawie, nie dzieje się w 
bogatej gminie, tylko w zwyczaj-
nej wiejskiej gminie w Ciepie-
lowie. Zwyczajnej gminie, ale z 
pewnością przy niezwyczajnym 
wójcie i osób, które z nim na co 
dzień pracują. Na koniec przysło-
wiowa wisienka na torcie. Przy 
tylu, tak ogromnych inwesty-
cjach, w gminie Ciepielów są naj-
niższe w Polsce opłaty za wywóz 
odpadów. Na wniosek wójta, Rada 
Gminy nie podniosła, pomimo 
podwyżek cen, stawek za odbiór 
odpadów. W gminie Ciepielów 
mieszkańcy płacą najmniej, 5,-
zł od gospodarstwa jednooso-
bowego, 10,-zł od gospodarstwa 
dwuosobowego i 15,-zł od gospo-
darstwa trzy i więcej osobowego. 
Patrząc na opłaty w innych gmi-
nach, nawet kilkakrotnie wyższe, 

z podziwem patrzę na działania 
samorządu gminy Ciepielów. 
 W gminie Ciepielów 
rzeczy niemożliwe, stają się zwy-
kłą codzienną rzeczywistością. 
Gratulujemy.

Eugeniusz Kopciński

Ciepielów-kadencja rekordowych inwestycji

Młodzież ćwiczy samoobronę w Ciepielowie

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski i wójt 
Artur Szewczyk prezentują kolejne dofinansowanie dla gminy Ciepielów

Nowy ośrodek zdrowia w Ciepielowie

Budowa kompleksu sportowego


