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W BIULETYNIE : 
 

◄Wybory parlamentarne ◄Z posiedzeń Zarządu ◄ Finanse Gminy  
◄ Spacerkiem po Gminie ◄Z ostatniej sesji ◄Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Lipskiej      

◄ Porady prawne Sekretarza- nowe ustawy dla rolników ◄ Od redakcji 

http: www.ciepielow.pl     e-mail: gmina@ciepielow.pl

                                                                                             Byliśmy tak blisko, niemalże         
                                                                                             o krok.  Ale 4991 głosów poparcia to  
                                                                                             niestety zbyt mało abyśmy mieli  
                                                                                             wśród przedstawicieli najwyższej   
                                                                                             władzy w Rzeczpospolitej mieszkańca   
                                                                                             naszej Gminy. Niestety wyborcy  
                                                                                             zadecydowali inaczej, a szansa że  
                                                                                             znowu będziemy mieli tak  
                                                                                            wspaniałego kandydata do fotela  
                                                                                            poselskiego nie przyjdzie długo, być  
                                                                                            może już nigdy.  
       Pan Henryk Maziarek kandydujący do Sejmu z naszej Gminy uzyskał wśród wszystkich 
kandydatów z całego powiatu największą ilość głosów. Możemy być dumni z tego wyniku   
bo jeszcze żadna osoba nie uzyskała tak wielkiego poparcia w naszym powiecie.  Dzięki 
naszym głosom jest niewątpliwie moralnym zwycięzcą tych wyborów, a poparcie jego osoby  
w stosunku do wyborów powiatowych wzrosło o ponad pół tysiąca głosów. 

                                                                                                                                                    (o wynikach wyborów czytaj na  str.2) 



 

WYNIKI WYBORÓW 
       Wybory parlamentarne przeszły już do przeszłości. We wszystkich z 7 obwodowych komisji wyborczych odbyły 
się bez problemów. Poniżej przedstawiamy zestawienie z głosowania w Gminie Ciepielów, zarówno  w głosowaniu 
do Sejmu jak i do Senatu :              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     SEJM                                               SENAT 
1Maziarek Henryk (SLD-UP):1238      1Gołąbek Zbigniew (SLD-UP): 1017 
2Borek Edward (PSL):136                    2Kieszkowski Zdzisław (PSL): 543  
3Balcerowski Tadeusz(PSL): 83           3Szymaniak Wiesław (PSL): 458                                         
4Lasota Marian(SAMOOBRONA):76   4Sadowska Wiesława (SLD-UP): 428 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW ZIEMI LIPSKIEJ 
       Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 30 września 
br. sołtysi z powiatu lipskiego utworzyli Stowarzyszenie. Celem  
stowarzyszenia jest umocnienie pozycji sołtysów poprzez :  
reprezentowanie i obronę wspólnych społecznych i prawnych  
interesów sołtysów, podejmowanie działań na rzecz podnoszenia  
kwalifikacji oraz sprawności kulturalno społeczno-ekonomiczno- 
gospodarczej w samorządowej służbie sołtysów. Członkami  
Stowarzyszenia są sołtysi (także po zakończeniu kadencji), członkowie 
rad sołeckich, osoby wspierające oraz członkowie honorowi. Intencją  
pomysłodawcy całego przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności  
w działalności sołtysów w samych gminach, udzielenie im informacji, 
wsparcie w kontaktach z mieszkańcami. 
       Sołtysi, przyjęli statut, wybrali komitet założycielski oraz siedzibę 
którą będzie Sienno. Teraz złożony zostanie wniosek o zarejestrowanie  
stowarzyszenia a później wybrane władze i rozpoczęcie działalności.  
 

Z OSTATNIEJ SESJI 
      W dniu 27 września odbyło się XXVII posiedzenie Rady Gminy  w Ciepielowie. Radni przyjęli następujący 
porządek sesji : -ślubowanie, nadanie aktu mianowania nauczycielom placówek oświatowych gminy, -podjęcie uchwał 
budżetowych, -likwidacja środków trwałych stanowiących mienie gminy, -zatwierdzenie rachunków zysków i strat SPZOZ             
w Ciepielowie za 2000 rok. Wśród zaproszonych gości udział w posiedzeniu Rady Gminy wzięli Przewodniczący Rady 
Powiatu oraz Starosta Powiatu w Lipsku. Po złożeniu przez Wójta Gminy sprawozdania z realizacji uchwał Rady 
Gminy i pracy Zarządu, przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów posiedzenia. Najwięcej kontrowersji 
wywołało podjęcie uchwały w sprawie zysków SPZOZ w Ciepielowie. Powrócił temat realizacji reformy 

Bliscy Mojemu Sercu 
Mieszkańcy Gminy Ciepielów. 
 

Serdecznie dziękuję za okazane Mi zaufanie    
w wyborach parlamentarnych oraz bardzo 
duże poparcie mojej osoby. Każdy oddany 
Państwa głos jest dla mnie bardzo ważny. 
Decyzja o wystartowaniu w wyborach nie 
była dla mnie łatwa. Posłużę się tutaj 
słowami poety, że 
„Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda 
nam się pojąć, jakim cudem jest życie” 
 

Wielokrotnie podkreślałem, że jestem 
człowiekiem czynu, który wykracza poza swoje 
normalne obowiązki i działa bezinteresownie na 
rzecz dobra wspólnego. Takie właśnie pobudki 
przesądziły o mojej zgodzie na reprezentowanie 
swoją osobą spraw naszej Gminy w parlamencie. 
 

       Pomimo nie zakwalifikowania się do 
Sejmu nadal jestem przekonany, że jako 
mieszkańcy gminy Ciepielów i powiatu 
lipskiego powinniśmy w przyszłości za 
wszelką cenę starać się o to, aby mieć 
swojego przedstawiciela w parlamencie, 
który na dobre i na złe jest związany z 
naszymi sprawami, tu mieszka i działa, i jest 
gotowy służyć społeczeństwu - naszej małej 
ojczyzny.  
       Chcę zapewnić Państwa, iż w mojej 
dalszej pracy społecznej jako 
Przewodniczący Rady Powiatu w Lipsku 
dołożę wszelkich starań aby nie zawieść 
Państwa zaufania.  
 

Szanowni Państwo! 
Mam nadzieję na dalszą życzliwą 
współpracę dla dobra wspólnego, którą ze 
swej strony deklaruję.  
                                             Dziękuję za poparcie! 

 

 
SIEDZIBA KOMISJI ANTONIÓW BĄKOWA CIEPIELÓW ŚWIESIELICE WIELGIE PCIN ŁAZISKA 

SLD-UP 134 124 687 70 170 132 63 
PO 0 5 8 3 8 0 0 

SAMOOBRON 11 29 72 20 47 9 10 
PSL 22 31 119 18 91 15 65 
PIS 1 3 8 1 3 2 2 
LPR 4 3 40 1 16 2 7 

AWSP 2 2 14 2 7 3 0 
UW 1 3 3 1 1 0 1 

ALTERNATYWA 0 2 19 1 0 1 2 
PUG 0 0 0 0 0 0 0 

    LICZBA UPRAWNIONYCH 381 499 2120 285 704 354 369 
  LICZBA GŁOSUJĄCYCH 187 230 1024 124 359 168 166 

Wyniki wyborów do  
Sejmu według wyborców  

w Gminie Ciepielów 
 

SLD-UP : 1380 
PO : 24 
SAMOOBRONA : 198 
PSL : 361 
PiS : 20 
LPR: 73 
AWSP : 30 
UW : 10 
ALTERNATYWA : 25 
PUG : 0 

Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU 
    W miesiącu wrześniu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu 
Gminy. Na posiedzeniu tym w dniu 26 września Zarząd przygotował 
materiały na XXVII sesję Rady Gminy. Podjęto uchwały budżetowe, 
dokonując przesunięć środków w budżecie Gminy w związku z ich 
realizacją i zmianami w wydatkowaniu. Następnie zapoznano się  
z warunkami sprzedaży mieszkań komunalnych w ośrodkach zdrowia 
w Ciepielowie i w Bąkowej. Wójt Gminy poinformował, że z 
zdaniem lekarzy zastosowana przez Radę Gminy zniżka 50 % 
wartości mieszkania jest zbyt niska w związku z czym mieszkania są 
zbyt drogie. Przypomnijmy, wartość mieszkania wraz z garażem po 
zastosowanych zniżkach waha się od 14.450,-zł do 12.750,-zł w 
zależności od miejsca położenia.  W dalszej części posiedzenia 
Zarząd zapoznał się z sytuacją w zakresie dowozów dzieci szkolnych.  



 

zdrowia i jej skutków dla mieszkańców naszej gminy (patrz spacerkiem po gminie).  
Następnie Rada podjęła uchwałę budżetową przygotowaną przez Zarząd,  
dokonując między innymi wprowadzenia do budżetu gminy dotacji na  
przeprowadzenie w naszej gminie wyborów, dotacji na usuwanie skutków 
podtopień w Łaziskach i Bąkowej oraz innych przeniesień środków budżetowych 
w związku z zakończeniem trzeciego kwartału. Na sesji dokonano również  
likwidacji środków trwałych tj. zużytych kserokopiarek będących od lat na stanie  
urzędu. W trakcie posiedzenia ślubowanie złożyły nowo mianowane nauczycielki  
z placówek oświatowych naszej gminy. Na zakończenie obrad Wójt Gminy  
odpowiedział na złożone wcześniej interpelacje i wnioski radnych. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

   Już dzisiaj po niespełna miesiącu funkcjonowania dowozów możemy mówić o olbrzymich 
 oszczędnościach w tym zakresie. W stosunku do roku poprzedniego kiedy 
 to organizatorem i wykonawcą dowozów był nieistniejący dzisiaj ZOOS,  koszt miesięczny  
dowozów wykonywanych przez PKS wynosił 27.000,-zł-25.000,-zł-(2,79+VAT) gdy dzisiaj 
średnio kosztuje nas tylko 14.000,-zł.(2,10(2,20)+VAT) Oszczędności to około 13tys zł mies. 
Rocznie będzie to suma przekraczająca 100.000,-zł(ponad jeden stary miliard). Ciekawy jest 
fakt,  że PKS Radom, który w tamtym roku wywindował cenę na 2,79+VAT w tym roku  
obniżył ją do 2,33+VAT. Dodatkowo profesjonalne zorganizowanie przetargu, bardzo dobre  
przygotowanie i przeanalizowanie trasy dowozów przyczyniły się do jak Państwo widzą  
ogromnych oszczędności. A przecież w tym roku dowozy wydłużyły się znacznie w związku  
z przeniesieniem Gimnazjum do Łazisk i Bąkowej. Drugim przetargiem, który diametralnie  
obniżył koszty wydatkowane przez gminę, był przetarg na naukę języka angielskiego.  
I tu w poprzednim roku przetarg organizowany przez nieistniejący ZOOS wygrała firma w  
cenie 45,-zł za godzinę nauki. W tym roku wygrała firma za 37,50,-zł – tj, 7,50,-zł mniej w  
stosunku do roku poprzedniego. Żeby było ciekawiej i ta firma( podobnie jak PKS), która  
w poprzednim roku wygrała przetarg za 45,-zł w tym roku  zaoferowała także 37,50,-zł.  
Czyżby recesja w gospodarce? 

FINANSE GMINY 

-rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dowozy dzieci szkolnych w roku   
2000/2001. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów. Pierwszym był PKS Radom, 
drugim Halina Wojciechowska – przewozy krajowe i międzynarodowe z Radomia. 
Cena najwyższej oferty wyniosła 2,33+VAT(PKS Radom), zaś najtańszej 
2,10(2,20) + VAT(Halina Wojciechowska). Komisja przetargowa wybrała najtańszą 
ofertę Pani Haliny Wojciechowskiej z Radomia w cenie 2,10(2,20)+VAT.(odp. za przetargu 
byli: Paweł Jędraszek i Artur Szewczyk) 
 

 -rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na naukę języka angielskiego                      
w placówkach oświatowych gminy. W przetargu wzięło udział czterech oferentów 
: „CNJO” Kraków(37,50,-zł za godzinę nauki), „O.K.” Lublin( 40,-zł za godzinę 
nauki), „YES” z Ostrowca Św.(44,-zł za godzinę nauki), „LINGUA” ze 
Starachowic(37,50,-zł za godzinę nauki). Komisja przetargowa wybrała najtańszą 
ofertę furmy: LINGUA ze Starachowic w cenie 37,50,-zł za godzinę nauki języka 
angielskiego. Firma ta w stosunku do drugiego oferenta z taką samą ceną była lepsza       
w zakresie wykształcenia kadry nauczycielskiej.(odp. za przetarg był Artur Szewczyk) 
 

-rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy. W przetargu wzięło udział trzech 
oferentów : - IPG Sp z o.o. InterProjekGroup z Krakowa ( w cenie : 152.500,-zł),-
„ARPIT” Spółdzielnia Pracy Usługowo Projektowa z Krakowa ( w cenie: 
124.490,-zł),-Elżbieta Maj z Radomia ( w cenie: 50.000,-zł) Komisja przetargowa 
wybrała najtańszą ofertę Pani Elżbiety Maj z Radomia. (odp. za przetarg był Andrzej Hyc) 
-rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę opału do kotłowni 
komunalnych gminy w sezonie 2000/2001. W przetargu wzięło udział dwóch 
oferentów : -Handel Hurtowy Surowców Wtórnych Mirosław Biegański z Lipska       
( w cenie: 76.672,-zł), - Usługi Transportowe i Handel Mieczysław Rybicki                
z Ciepielowa (w cenie:75.884,-zł).:Komisja przetargowa wybrała najtańszą ofertę 
Pana Mieczysława Rybickiego w cenie:75.884,-zł. (odp. za przetarg był Andrzej Hyc) 
 

-rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę opału do kotłowni 
oświatowych gminy w sezonie 2000/2001. W przetargu wzięło udział dwóch 
oferentów : -Handel Hurtowy Surowców Wtórnych Mirosław Biegański z Lipska     
(w cenie: 73.352,-zł), - Usługi Transportowe i Handel Mieczysław Rybicki                
z Ciepielowa(w cenie:83.143,-zł).:Komisja przetargowa wybrała najtańszą ofertę Pana 
Mirosława Biegańskiego w cenie:73.352,-zł.(odp. za przetarg był Andrzej Hyc) 

 
 
 
 

● Słaba jakość usług 
świadczonych przez SPZOZ               
w Ciepielowie  została 
podniesiona przy okazji  podjęcia 
przez Radę Gminy uchwały                 
o rachunku zysków zakładu za 
2000 rok, które wyniosły ponad 
74.000 zł. Zyski są olbrzymie – 
jakość usług jak stwierdzili radni – 
niska. Do radnych docierają głosy 
wyborców o nie wydawaniu 
skierowań na badania, brak 
podstawowego sprzętu( igieł, 
strzykawek). Przykładem niech 
będzie poruszona przez radnego 
sytuacja kiedy to uczeń Gimnazjum    
po złamaniu nogi musiał zostać          
z ośrodka zdrowia w Bąkowej 
odwieziony bez opieki medycznej 
do szpitala w Lipsku. Odwiózł go  
własnym samochodem nauczyciel, 
ponieważ zdaniem lekarza                  
z Bąkowej zakład musiałby ponieść 
koszty zamówienia karetki 
pogotowia. A co by było gdyby 
stan dziecka pogorszył się w czasie 
drogi do szpitala? – Gdzie wtedy 
byłby lekarz?, Kto poniósłby 
odpowiedzialność – Nauczyciel!,- 
Chyba nie tak miało być z tą 
reformą! Czy możemy oszczędzać 
na zdrowiu dzieci, naszych dzieci!   
Na nieszczęście chłopca, który 
złamał nogę okazało się,                   
że złamanie było bardzo 
skomplikowane.                                   
A żeby było ciekawiej w tej całej 
przykrej sytuacji, szpital w Lipsku 
także nie odwiózł karetką dziecka 
do domu, bo SPZOZ w Ciepielowie 
musiałby zapłacić.  Kto natomiast 
zapłaci nauczycielowi, który 
własnym samochodem zawiózł           
i odwiózł dziecko?     
● Dąbrowa 2001. 9 września odbyły 
się obchody 62 rocznicy mordu jeńców 
wojennych  w Dąbrowie.  

 
W tym roku uroczystości rozpoczęły się 
od odsłonięcia pamiątkowej tablicy na 
cmentarzu parafialnym.  
● Wydano kwartalnik „Życie Powiśla” 
– pismo , którego numer poświęcono 
naszej Gminie. Jak wielu z Państwa 
zauważyło jego jakość w stosunku             
do poprzednich wydań uległa 
znacznemu pogorszeniu. Dodatkowo 
skrócenie tekstów, beznadziejne 
zdjęcia, nie opublikowanie tekstów 
napisanych przez naszych autorów            
a w zamian teksty osób nie związanych 
z naszą gminą,  spowodowało, że 
zamiast  z wizytówki Ciepielowa  jaką 
miało stać się to wydanie – stało się 
rzeczą o której trzeba jak najszybciej 
zapomnieć. Gmina zapłaciła  
za wydanie prawie 1000,-zł. 
 

 



 

 

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
      2 października w Publicznym Gimnazjum odbędą się dwa spektakle  
z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej pt. „Wpadka”. Łączny koszt  
dwóch przedstawień 2200,-zł. ( sprawozdanie ze spektakli oraz opinie uczniów  
przedstawię już za miesiąc).   Po raz kolejny Zarząd Gminy rozpatrywał wniosek,  
tym razem starostwa powiatowego w sprawie finansowania przez Gminę  
Ciepielów izby wytrzeźwień. Zarząd postanowił odmówić finansowania  
ponieważ zadanie to nie należy do obowiązków naszego samorządu. 
 
 
PORADY  PRAWNE
SEKRETARZA 
Ustawa o gruntach  
rolnych przeznaczonych do zalesienia. 
      1 stycznia 2002 roku wchodzi w życie nowa ustawa, która reguluje sprawy  
związane z zalesianiem gruntów rolnych. Zgodnie z jej postanowieniami grunty  
stanowiące gosp. rolne lub będące jego częścią mogą zostać zalesione jeżeli  
spełniony zostaje jeden z niżej wymienionych warunków:  
-należą do gruntów klasy V lub VI, -są położone na stokach o średnim  
nachyleniu powyżej 15%, -są gruntami okresowo zalewanymi, - są gruntami  
zdegradowanymi w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych lub leśnych.  
      Aby skorzystać z nowego prawa trzeba zalesić nie mniej niż 0,4 ha. i nie więcej  
niż 30 ha. (minimalna powierzchnia wydzielona pod zalesienie musi wynosić  
co najmniej 0,10 ha.). Wniosek o wyrażenie zgody na zalesienia składa się do  
Starosty  w Lipsku (ze względu na położenie gruntu). Do wniosku dołączamy  
wykaz pow. gruntów uwzględniający klasy bonitacyjne, wypis z rejestru  
gruntów, informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia zalesienia. Starosta  
rozpatruje wniosek w ciągu 60 dni od daty złożenia ( w terminie tym uzyskuje  
on akceptację na zalesienie miejscowo właściwego Wójta). Wszelkie koszty  
związane z zakupem sadzonek i koszty związane ze sporządzonym planem  
zalesienia pokrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej rozliczając się z właściwym nadleśnictwem. Po zalesieniu rolnikowi  
właścicielowi gruntu, który uzyskał  decyzję o prowadzeniu gospodarki leśnej,  
przysługuje miesięczny ekwiwalent pieniężny w wysokości :  
-150,-zł za 1ha gruntu – przy zalesieniu od 0,4 ha do 10 ha, 
50,-zł  za każdy zalesiony hektar powyżej 10ha  przy obszarze zalesienia do 20ha, 
-25,-zł za każdy zalesiony hektar powyżej 20ha  - przy obszarze zalesienia do 30ha. 
      W przypadku w którym w wyniku zalesienia gospodarstwa zostanie  
ono zlikwidowane, a właścicielowi pozostanie działka nie większa niż 0,80ha,  
ustawodawca przewidział podwyższenie ekwiwalentu o 50%. Wypłata  
ekwiwalentu za zalesienie gruntu będzie  trwała do czasu nabycia przez rolnika  
prawa do emerytury, nie dłużej jednak niż 20 lat. 
 
OD REDAKCJI 
    Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące sfinansowania 10 wydania biuletynu 
spieszę poinformować, że z budżetu Gminy nie została wydana na ten cel nawet  
jedna złotówka.     Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w ostatnim numerze biuletynu.  
    Pomimo wielu wspaniałych  nagród ufundowanych przez sponsora  
(radiomagnetofonu z odtwarzaczem CD, maszynki do włosów, czajnika  
bezprzewodowego, wagi kuchennej oraz nagród w postaci sprzętu sportowego, gier) 
konkurs nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem czytelników naszej gminy.  
W konkursie czytelnicy wybrali za najlepszą pierwszą stronę - okładkę 10 
jubileuszowego  wydania biuletynu. 
 
 
 
 
 

 
 
● BEZPŁATNE BADANIA 

SŁUCHU 
W dniu 9 października 2001 roku 

(wtorek) w budynku ośrodka 
zdrowia w Bąkowej oraz            
w budynku biblioteki w 

Ciepielowie odbędą się bezpłatne 
elektroniczne badania słuchu 

wykonywane przez 
APH „Electronics”             

z Warszawy. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o 

dokonanie zapisów, które będą 
odbywały się od dnia               

1 października w ośrodku zdrowia 
w Bąkowej – p.Maria Bębenek 

lub tel. 37-89-873, w Ciepielowie 
w ośrodku zdrowia – p.Irena 

Rusin lub tel.37-88-011.            
W pierwszej kolejności 

zapraszamy osoby 
z problemami i upośledzeniem 

słuchu. 

● Renty strukturalne w rolnictwie. 
Już w następnym wydaniu przeczytacie 
Państwo o nowej ustawie o rentach 
strukturalnych        w rolnictwie. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem               
1.01 2001 r. i obowiązywać będzie           
do 31 marca 2010 r. 

● Kserokopiarka w Gimnazjum. 
Przy pomocy sponsorów Dyrektor 
Gimnazjum wraz z komitetem 
rodzicielskim zakupił nowoczesną 
kserokopiarkę. 
 

● Zarząd Gminy wyposażył nowy 
samochód strażacki w 12 osobowych 
foteli. Po uzyskaniu stosownej 
homologacji pojazd służy                           
w odwożeniu dzieci, przyczyniając się 
do jeszcze większych oszczędności 
w zakresie dowozów szkolnych 

● Sprzątanie Świata. We wrześniu     
na terenie całej Gminy odbyła się 
coroczna akcja sprzątania świata.      
W akcji wzięły udział dzieci                    
i młodzież z placówek oświatowych 
całej gminy. 

● W związku z wystąpieniem 
podtopień szkoły w Łaziskach             
(obecnie Gimnazjum) i szkoły                    
w Bąkowej   – szkoły te uzyskały     
pomoc na usunięcie klęsk żywiołowych 
w kwocie 55.700 zł.  W tym na 
odbudowę , naprawę, remonty szkół : 
38.000zł, na zakup podręczników dla 
55 uczniów tych szkół(po 300 zł na 
dziecko) :17.700 zł. 

● Ślubowanie. Nauczycielki: 
Marionata Mordak, Iwona Leszczyk, 
Beata Rusin, po zdaniu egzaminu 
kwalifikacyjnego przed komisją,                
a następnie po złożeniu ślubowania na 
ostatniej sesji Rady Gminy otrzymały 
awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. Gratulujemy i życzymy 
sukcesów. 
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