
Faktycznie trwa okres w któ-
rym zamyka się starą perspektywę 
finansowania ze środków unij-
nych, a z nowej jeszcze rzeczywi-
stych funduszy nie widać. Jednak 
są przypadki, że operatywni wło-
darze dość dobrze radzą sobie i w 
tej trudnej sytuacji. Jednym z ta-
kich operatywnych i zapobiegli-
wych gospodarzy jest wójt gminy 
Ciepielów Artur Szewczyk. Ten 
przypadek jest szczególny bo Pan 
Artur Szewczyk jako wójt może 
poszczycić się wieloma osiągnię-
ciami w gminie o stosunkowo 
skromnych dochodach. W innych 
gminach o podobnej strukturze na 
inwestycje przeznacza się po kilka-
naście czy kilkaset tysięcy złotych, 
natomiast w Ciepielowie wójt po-
trafi wygospodarować kwoty wie-
lomilionowe. Takim przykładem 
może być przedświąteczna sesja 
Rady Gminy Ciepiuelów, na której 
po złożeniu sprawozdania przez 
wójta gminy o przebiegu i wyni-
kach zebrań wyborów Sołtysów i 
Rad Sołeckich, odbyła się uroczy-
stość podziękowania dla najdłużej 

sprawujących służbę sołtysów w 
gminie Ciepielów. 

    Podziękowanie złożono mię-
dzy innymi: Panu Eugeniuszowi 
Wietrzyńskiemu sołtysowi Bąko-
wej, który pełnił tę funkcję nie-
przerwanie przez 44 lata, Panu 
Henrykowi Szczodremu sołtysowi 
wsi Kunegundów – Czarnolas, peł-
niącemu funkcję sołtysa przez lat 
24 oraz Panu Andrzejowi Ryło z 
Dąbrowy, który pełnił funkcję soł-
tysa przez lat 20. 

    W podziękowaniu Panowie 
Sołtysi zostali odznaczeni przez 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Waldemara Czaplę i Wiceprze-
wodniczącego Witolda Chojaka 
odznaką zasłużony dla gminy 
Ciepielów. 

    Wójt Gminy w imieniu włas-
nym, Rady Gminy i mieszkańców 
złożył Panom Sołtysom podzię-
kowanie „ Wójt i Rada Gminy w 
Ciepielowie dziękują Panom Soł-
tysom za służbę publiczną, którą 
pełniliście jako Sołtysi Gminy Cie-
pielów. Dziękujemy Panom za su-
mienne wykonywanie swoich obo-
wiązków, za troskę wyrażającą się 
w podejmowaniu i skutecznym 

inicjowaniu działań oraz za dba-
łość o to, aby postulaty mieszkań-
ców znalazły swoje odzwierciedle-
nie w budżecie gminy. Wyrażając 
najwyższe uznanie za dziesięcio-
lecia pracy na rzecz społeczności 
lokalnej, życzymy Panom dłu-
gich lat przeżytych w zdrowiu i 
zadowoleniu”. 

W podziękowaniu sołtysi 
otrzymali również pamiątkowe 
statuetki i książki oraz tabliczkę 
sołtysa.

Jednak kulminacyjnym puk-
tem tej sesji było wprowadzenie 
bardzo dużej zmiany  w budżecie 
gminy w zakresie realizacji tego-
rocznych inwestycji. 

Do uchwalonego w grudniu 
budżetu gminy dołożono ponad 
milion trzysta tysięcy złotych no-
wych środków, które zasiliły w 
całości  gminne inwestycje. 1,3 
miliona złotych to konsekwencja 
podjętych przez wójta gminy Ar-
tura Szewczyka decyzji na przeło-
mie 2013 i 2014 roku

Połączenie uroczystości po-
dziękowania społecznikom za 

aktywność na rzecz lokalnych 
społeczności ze wzrostem nakła-
dów na inwestycji jest dowodem 
na umiejętne i zrównoważone roz-
łożenie akcentów w zarządzaniu 
gminą. 

Po zmianach w budżecie 
gminy na tegoroczne inwestycje 
przeznaczono ponad 4 miliony 
złotych dzięki którym zo-
staną zrealizowane:
- Drogi w ybudowane 
między innymi w: 
- Świesielicach „Mor-
gach”(1500 mb.), 
-  Dąbrow ie pod 
lasem (1150 mb.), 

-  Po-

d o l a -
nach(1400 mb.), 

- Pcinie Kolonii(870 mb.), 
- Czerwonej „Olszyny”(550 mb.), 
- Kunegundów–Podgórze(880 mb), 
- Kawęczynie „Dolnym”(1520 mb.), 
- Pasieki–Bąkowa(500 mb), 

- Gardzienice Kolonia–Kał-
ków(850 mb.),
- Pcinie Kołchozach”(850 mb.), 
- Rekówka-Kawęczyn(720 mb.), 
- Bąkowej(420mb.), 
- Borowcu(1110 mb.). 

Na potrzeby pozyskania do-
finansowania unijnego wykonuje 
się dokumentację budowy ciągu 
drogi przez Wólkę Dąbrowską i 
Anusin(5500 mb.). 

Dodatkowo w ramach zadań 
drogowych  realizowano   bu-
dowę chodnika z miejscami po-
stojowymi wzdłuż bloku nr 3 
przy ulicy Batalionów Chłopskich 
w Ciepielowie. Chodnik połączył 
ciąg pieszy przy ulicy Batalionów 
Chłopskich z chodnikiem na ulicy 
Słonecznej. W ramach inwestycji 
wykonano również miejsca posto-
jowe, przejście dla pieszych, usta-
wiono znaki oraz uregulowano 
organizację ruchu o co wniosko-
wali mieszkańcy podczas zebrania 
sołeckiego.

Zakres prac obejmował: roboty 
rozbiórkowe, ustawienie krawęż-

ników i obrzeży, wy-
konanie na-

wierzchni 
z  k o s t k i 

brukowej z pod-
budową, wykonanie miejsc po-

stojowych z podbudową, roboty 
ziemne, roboty wykończeniowe: 
ustawienie znaków drogowych, 
malowanie znaków na jezdni, 
wykonanie trawników, regula-
cja wysokościowa studzienek 

kanalizacyjnych, opracowanie 
dokumentacji wykonawczej oraz 
jest przebudowywany plac przed 
remizą OSP w Bąkowej. 

- W zakresie edukacji i sportu: 
Przystępiono do wykonania 

dokumentacji technicznej budowy 
przedszkola z przeznaczeniem dla 
wszystkich najmłodszych dzieci w 
gminie. 

Przygotowano dokumenta-
cję termomodernizacji budynku i 
zagospodarowania terenu szkoły 
podstawowej w Ciepielowie. 

Wójt podjął decyzję o zakupie 
tabletów i tablic multimedialnych  
z przeznaczeniem dla wszystkich 
uczniów klas 6 szkół podstawo-
wych w Bąkowej i Ciepielowie. 
Poza tym jest opracowywana do-
kumentacja kompleksu sportowo 
–rekreacyjnego w Ciepielowie.

- W zakresie infrastruktury 
technicznej: w końcowej fazie re-
alizacji jest 158 przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz przy-
gotowano sfinansowanie 150 no-
wych projektów przydomowych 
oczyszczalni. 

- Opracowano projekt termo-
modernizacji Stacji Uzdatniania 
Wody w Ciepielowie. 

-  Rozszerzono 
i s t n i e j ą c ą  s i e ć 

oświetlenia ulicznego 
w  m i e j s c o w o ś -

ciach: Świesie-
lice, Ranachów, 
G a r d z i e n i c e 

Kolonia, Re-
k ó w k a , 
Dąbrowa, 

Kałków, Bą-
kowa, Kawęczyn, 

Anusin,  Łaziska , 
Wólka Dąbrowska. 
Na ul. Słonecznej i Ba-

talionów Chłopskich w Ciepielo-
wie zlecono wykonanie projektu 
oświetlenia parkowego. 

- W Wielgiem na placu domu 
ludowego zostanie zamontowana  
siłownia zewnętrzna, 

Park w Ciepielowie wzbo-
gaci  się o nowe urządzenie 

wielofunkcyjne do zabawy dla 
dzieci.

W tym miejscu należy pogra-
tulować, ale dla wielu obserwato-
rów z zewnątrz pozostaje pyta-
nie dlaczego część mieszkańców 
gminy w ostatnich wyborach 
chciało zmiany? W większości 
sąsiednich gmin mieszkańcy za-
zdroszczą gminie Ciepielów, że 
ma tak zaradnego wójta, a Ci szu-
kają czegoś nowego? Ludzie żyją w 
przekonaniu, że środki finansowe 
do gmin płyną według rozdziel-
nika a rolą wójta jest ich zagospo-
darowanie. W rzeczywistosci jest 
odwrotnie, gdyż budżet państwa 
jest zadłużony i władze centralne 
w ramach oszczędności zlecają 
coraz więcej zadań gminom jedno-
cześnie nie zapewniając na całośc 
środków na ich realizację. Takim 
przykładem jest oświata. Poza 
tym środki unijne są reglamento-
wane dla najbardziej efektywnych 
przedsięwzięć. Dlatego są rozdzie-
lone w ramach konkursów i otrzy-
mują je jednostki administracyjne 
i inne które złożą najefektywniej-
szy projekt - w ocenie Komisji 
Konkursowej - oraz zabezpieczą 
udział własny. Zatem wiedza i do-
świadczenie są największymi atu-
tami na funkcji wójta. Zrozumia-
łym by było gdyby konkurentka 
miała mocniejsze argumenty za 
sobą w zakresie doświadczenia i 
wiedzy o potencjalnych źródłach 
finansowania inwestycji gmin-
nych, ale tych w tym przypadku 
też był brak więc pytanie pozo-
stawiam bez odpowiedzi bo racjo-
nalnie analizując nic rozsądnego 
nie można wymyślić. Gmina Cie-
pielów oprócz tego że jest gminą 
typowo rolniczą to wzdłuż rzek: 
Iłżanka i Kosówka, ma bardzo 
wiele atrakcyjnych pod wzglę-
dem rekreacyjno - wypoczynko-
wych terenów zalesionych, które 
dzięki powyższym inwestyjom in-
frastrukturalnym mogą podnieść 
swoją wartość rynkową.  

Ciepielów inwestuje ponad 4 mln złotych
W swej reporterskiej wędrówce po regionie systematycznie odwiedzam starostów, burmistrzów, wójtów i pytam co się zmienia. 
W odpowiedzi słyszę najczęściej narzekanie na brak środków finansowych i problemy z utrzymaniem oświaty.
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