BIULETYN INFORMACYJNY
RADY I ZARZĄDU GMINY CIEPIELÓW

Szanowni Państwo !
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu
mieszkańców Naszej Gminy na informację
dotyczącą działalności samorządu gminnego
Zarząd i Rada Gminy postanowiły o wydaniu
biuletynu informacyjnego. Ukazywać się on
będzie w miarę możliwości po każdej Radzie
Gminy. Naszym celem jest dotarcie do
wszystkich mieszkańców. Chcielibyśmy żeby
pismo to spełniło Państwa oczekiwanie pod
kątem rzetelnej i obiektywnej informacji
o działalności gminy. Oczekując na życzliwe
przyjęcie zapraszamy do miejmy nadzieję miłej
lektury.
Redaktor Naczelny

Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU
20 kwietnia 2000 r. odbyło się VI posiedzenie Zarządu Gminy w Ciepielowie. Tematem posiedzenia było
przygotowanie materiałów na XVI sesję Rady Gminy oraz problematyka oświatowa w gminie.
Obrady zdominował przede wszystkim temat ewentualnej budowy gimnazjum i jego umiejscowienie na terenie
gminy. Wójt Gminy Zbigniew Ostrach przedstawił kierunki rozwoju oświaty w gminie. Zapoznał członków Zarządu
z wynikami spotkania, które odbył w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie oraz z wynikami posiedzenia
Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2000 roku.
Zarząd zadecydował o usytuowaniu przyszłego gimnazjum na terenie Ciepielowa. Nową szkołę budowano
by w centrum Ciepielowa na miejscu, w którym dzisiaj znajduje się gimnazjum. Za taką decyzją według Zarządu
przemawia przede wszystkim : lokalizacja w centrum Ciepielowa, bliskość posterunku policji, przychodni zdrowia,
urzędu gminy, łatwość połączeń komunikacyjnych z innymi miejscowościami, liczba dzieci uczęszczających do szkoły
podstawowej w Ciepielowie, niedaleko położony stadion sportowy, z którego uczniowie gimnazjum będą korzystać.
Nie bez znaczenia jest także fakt uzbrojenia terenu w sieć wodociągowo – kanalizacyjną oraz utwardzanie terenu.
Na posiedzeniu Zarządu dyskutowano także na temat nowego sytemu wynagrodzeń nauczycieli w związku
z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela oraz możliwości zatrudnienia nauczycieli z likwidowanych w Pcinie
i Łaziskach szkół podstawowych.

FINANSE GMINY
Uchwalając w dniu 30 grudnia
1999 r. budżet gminy na nowy 2000 r.
Rada i Zarząd Gminy w Ciepielowie
postawiła przed sobą zadania do
wykonania. Intencją radnych było
przede wszystkim wykonanie
najpilniejszych inwestycji, które
przysłużą się wszystkim mieszkańcom
gminy. Po stronie dochodów
zaplanowano w budżecie gminy kwotę
6.181.857,-zł, wydatki zaś
zaplanowano na kwotę 6.631.857,-zł.
Zaplanowano deficyt budżetowy w
kwocie 450.000,-zł, który zostanie
pokryty z pożyczki Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej ( 150.000,-zł )
oraz z długoterminowego kredytu na

budowę gimnazjum ( 300.000,-zł)
Znaczącą część dochodów, gmina
przekazuje na oświatę. Według danych
z budżetu gminy na 2000 rok,
na oświatę zaplanowano kwotę
2.863.874,-zł ( są to środki
zaplanowane, tylko na
funkcjonowanie szkół podstawowych,
gimnazjum, świetlic i zespołu obsługi
oświaty samorządowej)
– zaś subwencja oświatowa
przekazywana jest z budżetu państwa
w kwocie 2.314.500,-zł. Jak z tego
wynika Gmina Ciepielów dokłada do
oświaty w gminie kwotę 549.227,-zł
Wśród najważniejszych inwestycji
zaplanowanych na 2000 rok
w budżecie gminy należy wyróżnić,
po pierwsze : przygotowanie
i rozpoczęcie budowy Nowego

Gimnazjum ( budynku szkoły z salą
gimnastyczną), po drugie :
to kontynuacja budowy kanalizacji
sanitarnej w Ciepielowie o długości
769,90 m.b. przyłączy – pozwoli to na
podłączenie nowych 52 gospodarstw
domowych do sieci kanalizacyjnej
oraz doprowadzi do bardziej
ekonomicznego wykorzystania
istniejącej od 1995 roku oczyszczali
ścieków, po trzecie : zaplanowano
budowę dwóch odcinków gminnej
drogi w Bielanach o długości 1024
mb. ( realizacja tego zadania odbędzie
się przy pomocy środków z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych ), oraz
budowa drogi Łaziska Zarośla
o długości 880 m.b., po czwarte :
kontynuacja telefonizacji gminy.

STRONA TYTUŁOWA WWW.CIEPIELOW. PL
INTERENT W GMINIE
W grudniu 1999 roku Zarząd Gminy podjął
decyzję o utworzeniu strony internetowej
Gminy.
Decyzja ta podyktowana była przede
wszystkim rozwojem technologii
informatycznej, która wymusza postęp
techniczny. Zmuszając nas do otwarcia na
świat. W niniejszym biuletynie chcielibyśmy
z uwagi na ograniczony dostęp do internetu,
przedstawić Państwu stronę tytułową naszej
strony, która ma przybliżyć wszystkim
zainteresowanym naszą gminę.
Strona naszej gminy to :
http : // www.ciepielow.pl – adres internetowy
gminy, podajemy także adres skrzynki
kontaktowej e-mail : gmina@ciepielow.pl

Z ŻYCIA RADY GMINY
W wyniku przeprowadzonych w 1998 roku wyborów samorządowych, z woli mieszkańców Naszej Gminy
do Rady Gminy Ciepielów III kadencji, wybrane na radnych zostały następujące osoby : Krzysztof Balcerowski
(Ciepielów), Krzysztof Choroś (Marianki), Zbigniew Chyła (Świesielice), Waldemar Czapla (Wielgie), Sławomir
Gawin (Kałków), Jerzy Grzeszczyk (Ciepielów Kolonia), Stanisław Hamela (Dąbrowa), Krystyna Jeruzal
(Czerwona), Antoni Jędraszek (Łazisak), Waldemar Kominek (Bielany), Zbigniew Kosior (Wielgie), Stanisław
Kwiecień (Gardzienice), Teresa Kucharska (Bąkowa), Lidia Kustra (Kochanów), Kazimierz Mordak (Kawęczyn),
Zbigniew Ostrach (Ciepielów), Ryszard Sobania (Chotyze), Ryszard Ścibisz (Pcin).
29 października 1998 roku na sesji, nowo wybrana Rada dokonała wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym został Pan Waldemar Czapla z Wielgiego,
a Wiceprzewodniczącym Pan Stanisław Kwiecień z Gardzienic.
Na II sesji w dniu 17 listopada 1998 roku dokonano wyboru Wójta Gminy i Zarządu Gminy. Wójtem został Pan
Zbigniew Ostrach z Ciepielowa, zastępcą Wójta Pan Ryszard Ścibisz z Pcina. Członkami Zarządu Pan Jerzy
Grzeszczyk z Ciepielowa Kolonii, Pan Krzysztof Choroś z Marianek oraz Pan Marek Rogoziński z Gardzienic.

Z OSTANIEJ SESJI
28 kwietnia 2000 roku pod
przewodnictwem Waldemara
Czapli obradowała XVI sesja
Rady Gminy Ciepielów.

Waldemar Czapla – Przewodniczący Rady Gminy

Porządek obrad zawierał m.in.
sprawozdanie Wójta Gminy
z realizacji uchwał rady gminy
oraz pracy Zarządu, powzięcie
uchwał w sprawie rozpoczęcia
budowy gimnazjum
w Ciepielowie, określenie zasad
dożywiania dzieci szkolnych ,
przyjęcia darowizny od powiatu
Lipskiego na rzecz realizacji
podstawowej opieki zdrowotnej,
zajęcie stanowiska w sprawie
przystąpienia gminy do Związku
„Gmin Powiśle”, podjęcie
uchwały w sprawie sprzedaży
lecznicy Weterynaryjnej.
Przedstawiając informacje
o pracy Zarządu Gminy - Wójt
Gminy Zbigniew Ostrach
stwierdził, że od ostatniej sesji
Zarząd odbył jedno posiedzenie,
na którym omawiano sytuację
oświaty w gminie a także
przygotowano materiały na sesję
Rady Gminy.
Następnie przechodząc do
kolejnego punktu obrad

a mianowicie do sprawy rozpoczęcia gimnazjum, Przewodniczący
otworzył debatę na ten temat. Podczas debaty radni najczęściej zadawali
Zarządowi następujące pytania : - czy stać jest naszą gminę na taki
wydatek?, - czy lokalizacja musi być w tym miejscu ?,-czy nie można
połączyć gimnazjum z inną szkołą podstawową?, - jakim warunkom musi
odpowiadać taka szkoła?.
Wójt przedstawił argumenty na rzecz budowy gimnazjum na miejscu
starych budynków w Ciepielowie( zgodnie z przyjętym stanowiskiem na
posiedzeniu Zarządu Gminy), poinformował radnych, że budowa będzie
prowadzona przy użyciu środków z dotacji państwowych (Zarząd Gminy
podjął już stosowne kroki w celu pozyskania środków na budowę). Wójt
poinformował radnych, że wymogi ustawowe nie zezwalają na
umiejscowienie gimnazjum w jednym budynku ze szkołą podstawową,
warunki natomiast, jakim powinno odpowiadać gimnazjum są tak duże,
że żadna szkoła na terenie naszej gminy nie spełnia takich norm. Po
debacie przystąpiono do głosowania. Większością 13 głosów za, przy
4 głosach wstrzymujących, Rada Gminy podjęła uchwałę
o rozpoczęciu budowy Gimnazjum w Ciepielowie.
W związku z podjętą uchwałą zadecydowano również, że na czas budowy
nauka w Gimnazjum zostanie przeniesiona do budynku po zlikwidowanej
od 1 września 2000 roku szkoły w Łaziskach. Kolejnym punktem obrad
było przedstawienie przez przedstawiciela Związku Gmin „Powiśle”
planu selektywnej zbiórki odpadów. W związku z narastającym
problemem śmieci, istnienie wielu dzikich wysypisk, to wszystko jak
stwierdził Wójt, zmusza nas do podjęcia radykalnych kroków na
przyszłość. Rozwiązanie problemu śmieci w gminie może nastąpić
w ramach selektywnej zbiórki odpadów, które po selekcji na terenie
naszej gminy wywożone byłyby do Lipska, gdzie nastąpiłaby ich dalsza
neutralizacja. Udział gminy w tymże planie wymaga uprzedniego
przystąpienia Gminy do związku „Powiśle” do czego przekonywał
radnych Przewodniczący Związku Gmin „Powiśle”.
Następnie powzięto uchwały w sprawie dożywiania dzieci szkolnych
oraz przyjęto darowiznę od Powiatu Lipskiego w postaci ( budynków
wraz z wyposażeniem) ośrodków zdrowia w Ciepielowie i Bąkowej, które
do tej pory stanowiły własność
powiatu. Ostatnim punktem
sesji było powzięcie uchwał
w sprawie sprzedaży Lecznicy
Weterynaryjnej, która zgodnie
z przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomościami, zostanie
będzie sprzedana
dotychczasowym
najemcom.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W 1997 roku Rada Gminy powołała do życia
Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Komisja ta działając na zasadach
określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, zajmuje się przede wszystkim
sprawami związanymi z rozpatrywaniem wniosków
poddawania się leczeniu odwykowemu osób
uzależnionych od alkoholu. Komisja ta składa się z 9
członków, przewodniczącym komisji jest Pan doktor
Władysław Burakowski. W 1999 r. Zarząd Gminy
powołał Pełnomocnika Zarządu Gminy do spraw
rozwiązywania problemów alkoholowych. Został nim
Sekretarz Gminy Artur Szewczyk. Do zadań
pełnomocnika Gminy należy tworzenie i realizacja
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, który jest co roku
uchwalany przez Radę Gminy.

rodzaju widowisk artystycznych sali gimnastycznej na
terenie gminy, koszty związane z dowozem dzieci nie
pozwalają zorganizować takich wyjazdów częściej.
W lutym 2000 r. pełnomocnik Zarządu wraz
z Gminną Komisją ogłosił dwa konkursy plastyczne,
pierwszy zaadresowany do dzieci starszych pod
tytułem „Wakacje bez alkoholu – wizja młodzieży”, oraz
drugi dla dzieci młodszych pod tytułem „Alkohol jest
wrogiem mojej rodziny”. W dniu 25 marca 2000 r.
komisja składająca się z członków Gminnej Komisji,
dokonała oceny nadesłanych na konkurs prac i wyłoniła
laureatów konkursu.
I miejsce wśród wszystkich zgłoszonych prac zdobyła
Milena Nowotnik z IV klasy Publicznej Szkoły
Podstawowej w Łaziskach.
A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych :
I grupa klasy I-II : Paulina Piastowicz – PSP Wielgie,
II grupa klasy III-IV : Milena Nowotnik – PSP Łaziska,
III grupa klasy V-VI : Karolina Kot – PSP Łaziska,
IV grupa klasy Igim.-VIII : Rafał Bojski – Publiczne Gimnazjum,
Dzisiaj publikujemy najlepszą zdaniem komisji – pracę konkursową

„Wakacje bez alkoholu – wizja młodzieży”

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych pomocy udzielają :
-pomoc społeczna – ośrodek pomocy społecznej, tel.3788044,
-pomoc interwencyjna – policja, tel. 3788079,
-pomoc prawna – pełnomocnik, tel.3788079

W dniu 17 marca 2000 roku w ramach gminnego
programu profilaktyki zorganizowano w Domu
Kultury w Lipsku widowisko teatralne pod tytułem
„Dziecko Moje Mów” na temat zapobiegania
narkomani. Spektakl ten w niezwykle sugestywny
sposób przedstawił młodzieży niebezpieczeństwo
związane z narkomanią. Z możliwości ( bezpłatnego)
wyjazdu na przedstawienie skorzystało 300 dzieci
z terenu całej gminy. Można tylko ubolewać,
że w związku z brakiem odpowiedniej do tego

Milena Nowotnik – PSP w Łaziskach

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Obecnie nasza drużyna LKS ROL – MOT VIDEO Ciepielów zajmuje 15 miejsce w rozgrywkach
o mistrzostwo IV ligi. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze osiem meczy. Poniżej podajemy terminarz
rozgrywek o mistrzostwo IV ligi, które odbędą się na stadionie w Ciepielowie.
-14 maja godz. 17°°(niedziela) LKS ROL-MOT VIDEO Ciepielów – MKS PODLASIE SOKOŁÓW,
-27 maja godz. 10°°(sobota) LKS ROL-MOT VIDEO Ciepielów – GKS MAZOWSZE GRÓJEC,
-4 czerwca godz. 17°°(niedziela) LKS ROL-MOT VIDEO Ciepielów – MKS PODLASIE SOKOŁÓW,
-18 czerwca godz. 17°°(niedziela) LKS ROL-MOT VIDEO Ciepielów – MKS MAZOWIA MIŃSK MAZOWIECKI.
Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników piłki nożnej na mecze rozgrywane na stadionie w Ciepielowie, spośród kibiców
dopingujących naszej drużynie rozlosowane zostaną sportowe upominki.

W zorganizowanym w miesiącu marcu Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego w Lipsku zwyciężyli uczniowie
PSP Bąkowej : Łukasz Sałata, Tomasz Nowotnik, Jakub Kwiecień, Marcin Wiącek. Chłopcy będą reprezentować
powiat Lipski w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego w Radomiu. Zważywszy, że treningi tenisa stołowego
prowadzone są w Bąkowej dopiero od dwóch lat, jest to niewątpliwie bardzo duże osiągnięcie naszej młodzieży.
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