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Urząd Gminy w Ciepielowie
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów
tel/fax.48-3788-385
e-mail:gmina@ciepielow.pl
www.ciepielow.pl

Echo Gminy

IEPIELÓW

ARTUR SZEWCZYK ZAWSZE STAWIA NA ROZWÓJ LOKALNY
I POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY CIEPIELÓW

Artur Szewczyk, wójt gminy
Ciepielów, wygrał w naszym
plebiscycie „Samorządowiec Roku”
w powiecie lipskim.

•

Plebiscyt „Echa Dnia” wyłonił
najlepszych włodarzy gmin. Najwięcej
głosów w powiecie lipskim otrzymał
Artur Szewczyk, wójt gminy Ciepielów.

•„Samorządowiec” od zawsze.
Artur Szewczyk jest wójtem gminy
czwartą kadencję. Bardzo
doświadczony samorządowiec, od
ukończenia w 1998 roku studiów.

prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim, pracownik Urzędu
Gminy w Ciepielowie, następnie Sekretarz i Zastępca Wójta.
Od grudnia 2004 roku pełni funkcję wójta gminy Ciepielów
Ukończył 43 lata, żonaty, dwoje dzieci. Zwycięzca naszego
plebiscytu stawia przede wszystkim na współpracę z
mieszkańcami, w tym celu wraz z nową kadencją rozpoczął
konsultacje z mieszkańcami we wszystkich najważniejszych
sprawach związanych z rozwojem lokalnym gminy.
Podkreśla moo, które przyświeca jego codziennej pracy:
„Z inwestycjami gminnymi jest jak z maratonem trzeba
cierpliwości, planowania oraz umiejętności rozłożenia sił
aby zrealizować jak najwięcej z korzyścią dla mieszkańców
gminy. Aby gmina jak najszybciej poprawiła stan
infrastruktury technicznej i stała się gminą, której dewizą
jest inwestowanie w przyszłość”.

•Inwestycje i działania prospołeczne
Wszystkie inwestycje w gminie powstają z myślą o
poprawie warunków życia mieszkańców gminy.
- W ubiegłym roku wybudowaliśmy 12,5 km nowych dróg
gminnych, rozpoczęliśmy budowę nowego przedszkola,
które docelowo może przyjąć nawet 200 dzieci, a więc
wszystkie nasze 3,4,5 i 6 latki, zakończyliśmy proces budowy
158 przydomowych oczyszczalni ścieków, łącznie na
inwestycje wydatkując ponad 5 milionów złotych – wylicza
tylko niektóre osiągnięcia pierwszego roku nowej kadencji,
zwycięski wójt naszego plebiscytu.

- To ludzie mnie wybrali, muszę
wsłuchiwać się w ich głos, dlatego też
po konsultacjach z mieszkańcami
podjąłem decyzje o zmianie kierunku
rozwoju naszego samorządu na
samorząd bardziej otwarty na problemy
społeczne.

•W trosce o mieszkańców
Od kilku lat gmina nie podnosi stawek
podatków lokalnych. Stawki za odbiór
odpadów są najtańsze w całym regionie
i wynoszą 5,-zł od gospodarstwa
jednoosobowego, 10,-zł od
gospodarstwa dwuosobowego, 15,-zł
od gospodarstwa trzy i więcej
osobowego. Gmina jest w 100%
zwodociągowana, posiada 88 km
dróg asfaltowych, w pełni wykonano
oświetlenie uliczne.

i ultramaratonów. Przebiegł 30
maratonów w Polsce i za granicą.
Zdobywca Korony Maratonów Polskich,
od 2011 roku przebiegł ponad 14,5
tysięcy kilometrów.
- W przyszłym roku mam w planach
budowę wielofunkcyjnego kompleksu
sportowo rekreacyjnego w Ciepielowie,
który połączyłby w jednym miejscu
zarówno sporty lekkoatletyczne,
rekreację, zabawę oraz gry zespołowe.
Marzy mi się baza sportowa z
prawdziwego zdarzenia, dzięki której
nasza gmina mogła by organizować
imprezy sportowe.

•Wielki fan biegania
Wójt Artur Szewczyk kocha bieganie.
Można go spotkać w biegach w całej
Polsce, od biegów na krótkich
dystansach do maratonów

INWESTYCJE 2016
Dochody budżetu gminy to kwota 17,5 milion złotych. Na wydatki inwestycyjne
w roku 2016 gmina zaplanowała astronomiczną
wręcz kwotę ponad 8 milionów złotych.
Dodatkowo na zadania inwestycyjne w zakresie
budowy sali gimnastycznej, termomodernizacji
budynku szkoły i budowy trzech wielofunkcyjnych
boisk ze sztuczną nawierzchnią w dwuletnim
cyklu zaplanowano środki w wysokości 3,5
miliona złotych.
W ten sposób łączna kwota tegorocznych
inwestycji może przekroczyć nawet 10 milionów
złotych.
Tylko w tym roku, w Gminie Ciepielów
zostanie wybudowanych ponad 30 kilometrów
•Przetargi inwestycyjne i konsultacje
nowych dróg asfaltowych
z mieszkańcami.
Dzięki sprawnemu zarządzaniu i planowaniu inwestycji już na początku roku wójt gminy
ogłasza większość przetargów inwestycyjnych. Wszystkie zadania dodatkowo są
konsultowane z mieszkańcami podczas
zebrań sołeckich i za pośrednictwem listów
skierowanych bezpośrednio do mieszkańców,
przy których gospodarstwach domowych
realizowane są zadania inwestycyjne.
Najwięcej środków przeznaczono na budowę
dróg. Łącznie gmina zbuduje w tym roku
ponad 30 kilometrów nowych dróg. Zbuduje,
bowiem już na początku marca
Już 1 września uruchomione zostanie jedno z największych
rozstrzygnięto wszystkie 36 przetargów na
przedszkoli w regionie. Gmina chce przyjąć do przedszkola
budowę, a środków w budżecie starczy na
wszystkie dzieci 3,4,5 i 6 letnie, wychodząc naprzeciw
realizację wszystkich zadań drogowych.
oczekiwaniom rodziców, którzy chcieli by podjąć pracę
zawodową. Przedszkole ma być przedszkolem 9
Gmina przeprowadziła także przetargi na
godzinnym, działającym także w ferie zimowe i wakacje.
inwestycje szkolne, także i tu zaplanowane
w budżecie 3,5 milion złotych wystarczy na
realizację wszystkich zamierzeń ciepielowskiego samorządu.

Wójt Artur Szewczyk na mecie
Ultramaratonu Karkonowskiego 2015

BEZPŁATNA ZIELONA SZKOŁA
Z inicjatywy władz gminy od początku roku
szkolnego w gminie Ciepielów, rodzice nie
płacą składek na Radę Rodziców. Co więcej,
wójt gminy uruchomił program bezpłatnych
zielonych szkół dla wszystkich uczniów klas 6
szkół podstawowych (50) i uczniów 2 klasy
gimnazjum(64). Łącznie w tym roku 114
uczniów wyjedzie na zieloną szkołę nad morze i w góry.
W pełni bezpłatna zielona szkoła dla szóstoklasistów odbędzie się już
w drugim tygodniu maja i potrwa pięć dni. W programie między
innymi zwiedzanie Gdańska, Gdyni, Sopotu, Helu, Władysławowa,
Jastrzębiej Góry. Pełne wyżywienie, ubezpieczenie wstęp do
kilkunastu muzeów i obiektów kultury, dodatkowe atrakcje podczas
pobytu nad morzem oraz zajęcia programowe to wszystko będzie dla
dzieci z gminy Ciepielów sﬁnansowane w ramach tegorocznego
budżetu gminy. We wrześniu gimnazjaliści pojadą na pięć dni w
Karkonosze, a podczas górskiego pobytu dodatkowo zwiedzą stolicę
Czech – Pragę.

NOWA STRONA I BLOG WÓJTA GMINY
Od 1 lutego gmina zmieniła stronę internetową www,ciepielow.pl.
Wprowadzono udogodnienia dla osób słabowidzących, a układ
strony ma na celu polepszenie przekazywanych informacji
mieszkańcom gminy. Na potrzeby szybszego przekazywania
mieszkańcom informacji dotyczących pracy wójta, urzędu
i podległych jednostek,
wójt rozpoczął prowadzenie
bloga. Wszyscy zainteresowani
życiem gminy mogą na bieżąco
śledzić działania wójta,
z pierwszej ręki uzyskiwać
informacje na temat
działalności samorządu.
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BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W związku z realizacją Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków
2013-2020, w 2015 roku Gmina Ciepielów zakończyła realizację pierwszego etapu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 158 sztuk za łączną kwotę ponad 1.2 milion
złotych. Przygotowując się do nowego naboru wniosków w ramach unijnego doﬁnasowania
samorząd już przygotował 200 nowych projektów. Od 1 marca do 15 kwietnia 2016 roku Urząd
Gminy rozpoczął nabór kolejnych wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Informacje w sprawie naboru wniosków udzielają pracownicy Urzędu Gminy, informacja w
sprawie ogłoszonego naboru dostępna jest także na stronie internetowej gminy Ciepielów.
Wójt gminy zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków.

RAZEM PO ZDROWIE I KONDYCJĘ

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

W związku ze zmianą ﬁnasowania zadań związanych ze sportem na terenie
gminy, uruchomiono bezpłatne zajęcia sportowe we wszystkich placówkach
oświatowych. Swoją działalność rozpoczynają zajęcia sportowe drużyn piłkarskich
dla chłopców we wszystkich kategoriach wiekowych, dla dziewczynek
uruchomiono drużynę piłki siatkowej. Dla wszystkich drużyn gmina sﬁnansuje
zakup strojów piłkarskich opatrzonych herbem gminy i nazwą szkoły, niezbędny
sprzęt. Sﬁnansowano całoroczne zajęcia trenerskie. W sportowej ofercie gminy
Ciepielów pojawiła się także nie lada atrakcja dla dorosłych. Gmina ﬁnansuje
bezpłatne zajęcia aerobiku i zajęć nordic walking dla dorosłych. Zajęcia aerobowe
z elementami tabaty i cardio oraz rozciągające z elementami pilatesu i jogi cieszą
się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród płci
pięknej, chociaż nie brakuje
panów, którzy korzystają z tej
formy poprawy kondycji.
Wiosną zaplanowane są
wycieczki rowerowe, udział w
zawodach sportowych (biegi
na krótkich dystansach, nordic
walking ). Gmina dodatkowo
sﬁnansuje zakup strojów i
sprzętu sportowego
przeznaczonego dla
Zajęcia aerobiku cieszą się zainteresowaniem przede
wszystkim wśród mieszkanek gminy Ciepielów
dorosłych. Bezpłatne zajęcia
odbywają się w każdy wtorek
i czwartek o godz.17. w Domu Ludowym w Wielgiem. Przyjdź, popraw swoją
sprawność ﬁzyczną!

Od 1 stycznia 2015 roku gmina wprowadziła
bezpłatne porady prawne kancelarii adwokackiej
dla wszystkich mieszkańców gminy.
Bezpłatne porady prawne polegają na
poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach
oraz na wskazaniu sposobu rozwiązania
dotyczącego jej problemu prawnego. Porady dotyczą postępowania prawnego na
etapie przedsądowym. Porady udzielane są przez panią adwokat Karolinę Jurendt w
każdy czwartek w godzinach 10-12 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie ( II piętro – pok.
nr 16).

GMINNE KONKURSY
Realizując zadania oświatowe
w gminie corocznie przeprowadzane
są konkursy. W pierwszym kwartale
2016 roku odbyły się już Konkursy
z zakresu wiedzy pożarniczej w ramach
Ogólnopolskiego Konkursu
„Młodzież zapobiega pożarom”
oraz najstarszy gminny konkurs
Zwycięzcy tegorocznego konkursu wiedzy
pożarniczej, który odbył się w szkole
z języka polskiego „XII Mistrz Ortograﬁi”.
podstawowej w Bąkowej
Uczestnicy wszystkich konkursów
otrzymują nagrody ufundowane przez władze gminy.

GMINA INWESTUJE W ZDROWIE MIESZKAŃCÓW
Jednym z priorytetów działania gminy jest inwestowanie w poprawę i poszerzenie
oferty w zakresie ochrony zdrowia. Gmina z sukcesami od kilku la t prowadzi własny gminny
ośrodek ﬁzjoterapii w Pcinie, który działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. W ubiegłym roku z usług gminnej ﬁzjoterapii skorzystało ponad tysiąc pacjentów.
Fizjoterapia świadczy usługi w zakresie:
masaż klasyczny – ręczny, masaż
limfatyczny– ręczny, pole magnetyczne, laser,
ultradźwięki/ultrafonoreza, lampa
solux, prądy diadenamiczne
– interferencyjne, prądy kotza
– elektrostymulacja, prądy tensa,
galwanizacja – jonofereza, prądy
trauberta, kinezyterapia ( ćwiczenia
Z usług gminnego ośrodka ﬁzjoterapii w Pcinie korzysta rocznie
bierne, ćwiczenia czynno – bierne,
ponad tysiąc pacjentów
ćwiczenia czynne, ćwiczenia z oporem,
rower stacjonarny, trenażer, ćwiczeniaizometryczne, ćwiczenia samowspomagane, stolik
do ćwiczeń manualnych rąk, rehabilitacja domowa). W tym roku samorząd podejmuje
kolejną inwestycję w zakresie infrastruktury zdrowotnej polegającej na zmianie siedziby
gminnego ośrodka zdrowia w Ciepielowie. W tym celu zaplanowana została inwestycja
adaptacji budynku wraz zagospodarowaniem terenu miedzy innymi poprzez
wybudowaniem parkingu dla pacjentów. Na ten cel samorząd przeznaczył środki
w wysokości ponad pół milion złotych.

FINANSOWANIE INWESTYCJI
Łącznie na zadania współﬁnansowane ze środków
Unii Europejskiej, na terenie gminy Ciepielów
wydatkowano ponad 11 milionów złotych. W roku
2015 i 2016 w związku z nieuruchomieniem nowych
środków, władze gminy podejmują starania o pozyskanie
dotacji zewnętrznych na inwestycje. Gmina złożyła już
kilka wniosków między innymi: w sprawie zakupu nowego samochodu
pożarniczego dla OSP w Ciepielowie, wnioski na budowę
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski
dróg oraz budowę sali gimnastycznej.
i wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk podczas rozmowy
w Warszawie na temat doﬁnasowania budowy sali gimnastycznej

