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Szanowni Państwo,    
 
         okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku skłaniają 
do podsumowań i refleksji nad przyszłością. W nadchodzącym 
roku przed naszą społecznością lokalną stoi wiele zadań                 
i wyzwań, a wśród nich najważniejsze – dokończenie budowy 
części dydaktycznej Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. 
Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu i efektywności Radnych          
oraz pracowników wszystkich instytucji związanych z Gminą, 
wspólnie podołamy wszystkim obowiązkom. 
         Życzymy Państwu aby czas Świąt Bożego Narodzenia  
przebiegł  w atmosferze rodzinnego ciepła, spokoju                         
i wypoczynku.  
         Życzymy również, aby nadchodzący 2002 Rok spełnił 
Państwa oczekiwania i nadzieje oraz przyniósł jeszcze więcej 
radości, sukcesów zawodowych i przychylność w życiu osobistym.   
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy                             Wójt Gminy 
                  Waldemar Czapla                             Zbigniew Ostrach 
 



 

             Szanowni Państwo! 
                                   Boże Narodzenie jest w polskiej tradycji świętem    
                                          szczególnym. Przeżyliśmy je w cieple rodzinnego domu, przy  
                                choince, dzieląc się opłatkiem. Był czas spokoju, wspomnień, zadumy   
                                       i wzruszeń, a przede wszystkim radości w gronie najbliższych. 
 

                               Niebawem zawita do nas Nowy Rok, a przecież tak niedawno,   
                        wydawałoby się małą chwilkę temu – z wielką niecierpliwością, ale  
                 i z obawą czekaliśmy na rozpoczęcie nowego tysiąclecia. Czas, więc z refleksją    
                spojrzeć na mijające dni, co udało nam się zrealizować, a co jeszcze przed nami. 
 
Finiszujemy borykając się z tysiącem różnych spraw, bieżących i zaległych. Rok ten, chociaż był 
rokiem trudnym, to jednak był wyjątkowy. Pomimo trudnego okresu udało mi się przeprowadzić 
firmę bez zmniejszenia zatrudnienia i wynagrodzenia. W miarę możliwości pomagaliśmy osobom 

najbardziej potrzebującym. Przekazaliśmy znaczą kwotę na cele charytatywne. Pieniądze  
te przeznaczone zostały m.in. na: rozwój kultury i sportu; letni wypoczynek dzieci i młodzieży –  
40.000,00 zł; oświatę – 24.000,00 zł; na rzecz kultu religijnego – 19.000,00 zł; akcje związane  

z usuwaniem skutków powodzi – 8.000,00 zł; doradztwo rolnicze – 4.000,00 zł, na pomoce  
i nagrody dla dzieci – 20.000,00 zł; emerytów i rencistów – 6.000,00 zł; 

..... a Nowy Rok? 
Myślą wybiegamy w długą niewiadomą, oznaczoną liczbą 365 dni i pytamy: Jaki to 
będzie Rok? Jaki będzie on dla naszych miejscowości, dla każdego z nas? Co wydarzy 
się w tym roku?  
Wiele jest znaków zapytania, mniej odpowiedzi. Sytuacja polityczno – gospodarcza  
w naszym kraju jest bardzo trudna.  
Dlatego niech ten Nowy Rok 2002 przyniesie Wam spokój, zdrowie i wszelką 
pomyślność, a praca zawodowa niech będzie pasmem sukcesów. Niech spotykają Was 
wyłącznie dobre rzeczy, sami dobrzy ludzie i szczęśliwe zdarzenia. 
W imieniu własnym i pracowników PPH „ROL-MOT” pragnę życzyć Wam wszelkiej 
pomyślności, rozmachu w marzeniach i odwagi w ich spełnianiu.  
Życzę Wam spokoju wewnętrznego, abyście nigdy nie poddawali się rozpaczy albo 
przygnębieniu. Bądźcie przez cały rok zadowoleni i uśmiechnięci, albowiem radość 
dodaje nam sił i otwiera wszystkie drzwi, daje wiarę na lepsze dni.  
Tego Wam życzę z całego serca. 

           Henryk Maziarek 
                                                                                                                          Prezes Firmy PPH „ROL-MOT” 
 

 
                                                                                                                                    
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU 
    Od ostatniej sesji Zarząd Gminy obradował na jednym posiedzeniu, które  

odbyło się w dniu 27 grudnia. Na posiedzeniu tym, przyjęto materiały na  
zbliżającą się sesję rady gminy oraz dokonano korekt w zakresie bieżącej  
realizacji budżetu gminy. W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznała się  
z nowymi zadaniami w zakresie postępowań przetargowych. W związku  
ze zmianą ustawy o zamówieniach publicznych, gmina będzie musiała  
przeprowadzić przetargi na : materiały biurowe, środki czystości, sprzęt  
wyposażenia szkół, sprzęt informatyczny, realizację funduszu socjalnego,  
dostawę żywności w placówkach oświatowych naszej gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
Dnia 13 stycznia 2002r. 

po raz kolejny zagra 

WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 
Pragniemy aby, w tym roku w naszej 
miejscowości zagrała ona wyjątkowo 

głośno. W związku z tym 
postanowiliśmy zorganizować 

FESTYN, na którym odbędą się 
między innymi: 

 
 
                                           -WYSTĘPY ARTYSTYCZNE 
 
                              - AUKCJA PRAC PLASTYCZNYCH 
 
                           -WYSTĘP ZESPOŁU MUZYCZNEGO 
 

- LICYTACJA AUTOGRAFU  
                               ADAMA  MAŁYSZA 

 
                        - WYSTĘP TEATRZYKU SZKOLNEGO 
 

Zapraszamy wszystkich 
mających „wielkie serce” na 

plac szkolny PSP w 
Ciepielowie na godzinę 14-stą. 

 
● „Przy wigilijnym stole , łamiąc się 
opłatkiem świętym ,wspomnijcie ,że 

dzień ten z miłości jest poczęty.” 
Jan Kasprowicz .     

W dniu 21 XII 2001 roku o godzinie 
10 odbyła się w PSP w Bąkowej  
( już po raz trzeci)  uczniowska 
Wigilia. W świątecznie przybranej 
auli , obok potężniej choinki, zasiedli 
zaproszeni goście, nauczyciele , 
przedstawiciele  rodziców oraz 
wszystkie dzieci szkolne. Zebrani 
obejrzeli „Jasełka” przygotowane  
przez uczniów klasy szóstej pod 
opieką Pani Grażyny Styczeń . 
Następnie podzielili się  opłatkiem , 
życząc wszystkim spokojnych       
i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Po czym   spożyli 
wigilijne dania – smażonego karpia 
oraz tradycyjne kluski z makiem . 
Uroczystość zakończyła się wspólnym 
kolędowaniem. 

Szymon Jaworski 

● Szkolna Wigilia odbyła się 
również w innych szkołach naszej 
gminy. Uczniowie PSP w Ciepielowie 
wystawili przedstawienie jasełkowe. 

 
  
 

  
 

FINANSE GMINY 

 -rozstrzygnięto przetarg „ zapytanie o cenę” na zakup stolików i krzesełek   
do Publicznego Gimnazjum.  Do przetargu przystąpiło 4 oferentów : 1.Insgraf        
Sp. z o. o. z Warszawy ( 8.374,08 zł), 2.Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „ 
Cezas” z Kielc filia w Radomiu (9167,71 zł oraz 7125,04zł), Pro-Kall-Hand  
z Węglowic (6236,36 zł)  
Komisja przetargowa wybrała najniższą cenę zaoferowaną przez Pro-Kall-Hand             
z Węglowic w cenie :6236,36 zł.   
 

-rozstrzygnięto przetarg „ zapytanie o cenę” na zakup bonów towarowych           
z funduszu socjalnego placówek oświatowych i urzędu. W postępowaniu wzięło 
udział 3 oferentów: 1.Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa –( upust łącznie            
od kwoty 37.533,05 zł :1.876,62(5 %))w Wielgiem, 2.Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe ROL-MOT Spółka z o. o. –( upust łącznie od kwoty 
37.533,05 zł  : 1.943,42(5,2%)), 3.Przedsiębiorstwo Handlowe „ JAMKA” .  
–( upust łącznie od kwoty 37.533,05 zł  : 750zł (2 %)) 
Komisja przetargowa wybrała najtańszą ofertę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe ROL-MOT Spółka z o. o.  w cenie :( upust łącznie od kwoty 37.533,05 zł  : 
1.943,42(5,2%)), 

 Skarbnik Gminy 
Grażyna Szczodra 



BUDŻET GMINY CIEPIELÓW 2002 
 

28 grudnia 2001 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na 2002 rok. 
Do opracowania dochodów budżetowych Zarząd Gminy przyjął dane : 
-projektowaną subwencję ogólną oraz wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podane 
przez Ministra Finansów, - kwoty dotacji zaprojektowane w budżecie Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego oraz 
Urzędu Statystycznego, - wzrost podatków i opłat lokalnych o ok.5%, - przewidywane wykonanie dochodów 
własnych za rok bieżący. 
Po stronie dochodów budżet Gminy wynosi : 7.653.315 zł 
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LEGENDA 
Rolnictwo i łowiectwo : 17.500 zł (wpłaty za pobór wody     
z wodociągu , świadectwa pochodzenia zwierząt, dzierżawa 
terenów łowickich), 
Gospodarka Mieszkaniowa : 173.780 zł (wpływy za najem 
i dzierżawę mienia gminnego, opłaty za mieszkania, 
wieczyste użytkowanie gruntów), 
Inne : 21.535 zł ( utrzymanie grobownictwa wojennego, 
obrona cywilna, dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli 
emerytów, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego), 
Administracja Publiczna : 150.285% (dotacja na 
utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencję ludności, 
dotacja celowa z Urzędu Statystycznego, dochody za 
wspólne użytkowanie budynku Urzędu), 
 Dochody Podatkowe : 1.328.114 zł (podatek od 
nieruchomości –459.700 zł, podatek rolny – 318.800 zł, 
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 
371.054zł, opłata targowa, administracyjna, skarbowa, 
podatek od środków transportowych, od spadków                    
i darowizn, leśny...) 
Część Podstawowa Subwencji : 1.681.965zł  
Część Oświatowa : 3.166.892zł                                
Część Rekompensująca : 209.132zł                            
Ochrona Zdrowia : 55.000 zł (opłaty za wydawane 
pozwolenia alkoholowe.) 
Opieka Społeczna: 614.000 zł (dotacje na zadania zlecone 
z zakresu opieki społecznej, porozumienie ze Starostwem na 
wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, dochody własne 
z tytułu usług opiekuńczych), 
Edukacja i Opieka Wychowawcza : 151.303 zł 
(odpłatności za wyżywienie w świetlicach szkolnych oraz 
przedszkolach), 
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska : 37.500 
zł (opłaty za odprowadzanie ścieków, dotacja na oświetlenie 
przy drogach powiatowych i krajowych) 

Dochody z podatków i opłat lokalnych : 

LEGENDA 
Podatek od nieruchomości : 459.700 zł 
Podatek rolny : 318.800 zł 
Podatek leśny : 35.960 zł 
Podatek od środków  
transportowych : 24.600 zł 
Podatek od spadków i darowizn : 3.000 zł 
Podatek od działalności gospodarczej – 
opłacany z karty podatkowej : 15.000 zł 
Podatek  od czynności  
cywilnoprawnych : 25.000 zł 
Opłata targowa : 1.000 zł 
Opłata skarbowa : 30.000 zł 
Opłata administracyjna : 3.500 zł 
Udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych : 371.054 zł 
Udział w podatku dochodowym od osób 
prawnych : 35.500 zł 
Odsetki bankowe : 5.500 zł 



Po stronie dochodów ustalono kwotę : 7.6537.315 zł. Po stronie wydatków, kwotę : 7.908.465 zł 
Planowany deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych wydatków a kwotą dochodów wynosi 255.150 zł i 
zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem na „budowę gimnazjum w Ciepielowie – część dydaktyczna etap I” 
w wysokości 385.000 zł oraz planowaną pożyczką długoterminową na „zmianę systemu ogrzewana w Publicznym Gimnazjum w 
Ciepielowie” w wysokości 115.000 zł  Jednocześnie na spłaty rat dotychczasowego kredytu i pożyczek przeznacza się kwotę w 
wysokości 244.850 zł. 

Po stronie wydatków budżet Gminy na 2002 rok wynosi : 7.908.465 zł 
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LEGENDA 
Rolnictwo i łowiectwo : 47.870zł ( 2% odpis  wpływów z tytułu 
podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, mapy geodezyjne), 
Transport i łączność : 220.000zł (utrzymanie dróg gminnych, 
budowa dróg, remonty, wynajem sprzętu, przepusty, szlaka), 
Gospodarka mieszkaniowa : 240.887zł (opał mienia 
komunalnego, podziały nieruchomości, wyceny), 
Inne :  (zapłata za wykonanie planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy, rejestr wyborców, obsługa długu 
publicznego, utrzymanie grobownictwa wojennego), 
Administracja publiczna : 935.298zł (utrzymanie  
i funkcjonowanie USC i ewidencji ludności, ubezpieczenie, 
koszty funkcjonowania Rady Gminy, usługi pocztowe, energia, 
telekomunikacyjne, prowizje dla sołtysów, płace, przygotowanie 
i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego ), 
Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa ; 116.643zł 
(obrona cywilna, płace kierowców OSP, paliwo, działalność 
Ochotniczych Straży Pożarnych), 
Oświata i wychowanie : 4.327.158zł ( szkoły podstawowe, 
gimnazjum, dowozy szkolne –patrz wykres poniżej), 
Opieka Społeczna : 758.749zł (zasiłki dla rodzin zastępczych, 
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dożywianie  dla dzieci  
z rodzin najuboższych), 
Edukacyjna Opieka Wychowawcza : 682.216zł (świetlice 
szkolne, przedszkole, płace i pochodne, wydatki rzeczowe), 
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska : 255.332zł 
(działalność oczyszczalni ścieków, remonty, utrzymanie 
wysypiska śmieci, oświetlenie ulic, utrzymanie czystości ), 
Kultura : 116.462zł (działalność bibliotek , zakup książek ), 
Sport : 54.000zł (wydatki rzeczowe drużyn klubu „Video” oraz 
„Olimpia”, diety sędziów)  

W 2002 roku w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi oraz  dokończeniem I etapu budowy gimnazjum      
w Ciepielowie, wydatki na zadania inwestycyjne stanowić będą  kwotę : 1.022.200 zł,  

co stanowi ponad 13% całego budżetu gminy. 

LEGENDA 
Szkoły podstawowe : 2.086.066zł (- place i pochodne: 
1.841.666zł, -wydatki rzeczowe, usługi telefoniczne, 
energia, opał, materiały :244.400zł) 
Gimnazjum : 1.934.405zł (- place i pochodne : 
901.105zł,-wydatki rzeczowe, usługi, materiały, energia, 
opał, usługi : 133.300zł, -budowa szkoły :900.000zł) 
Świetlice szkolne : 284.378zł (płace i pochodne : 
150.815zł, - wydatki rzeczowe : 133.563zł) 
Dowozy szkolne : 256.124zł (usługi przewozowe zgodnie 
z przetargiem na dowozy, remont gminnego autobusu, 
płace dla kierowców) 
Inne : 51016zł ( świadczenia socjalne dla nauczycieli 
emerytów, przedszkola przy szkołach podstawowych ) 

Największym zadaniem stojącym jak co roku przed naszą gminą jest niewątpliwie sfinansowanie zadań 
oświatowych. Zaprojektowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2002 subwencja oświatowa wyniosła : 3.166.892 
zł. Wydatki zaprojektowano na kwotę : 4.611.989 zł. Różnica wynosi : 1.445.097 zł, którą trzeba pokryć z innych 
dochodów gminy. Jednakże dzięki wcześniejszej reorganizacji sieci szkół,  a także reorganizacji dowozów 
szkolnych, - sytuacja w zakresie finansowania oświaty nie jest w cale taka zła. W powyższej kwocie jest bowiem 
kwota 900.000 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum oraz wydatki związane z dowozami dzieci szkolnych, 
które traktowane są jako obowiązkowe zadanie własne gminy (256.124zł), nie ujęte w subwencji przekazywanej 
przez Ministerstwo Finansów. Podsumowując stanowi to kwotę : 1.156.124zł.  
Tak więc naprawdę brakuje: 288.973zł.    
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42%
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Wydatki na oświatę stanowią 58,67 % budżetu gminy 

Zredagowano stosownie do postanowień art.61  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996 r Dz.  U. Nr 13, poz.74, z późn. zm/             
„1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. 2. Wójt lub burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

3. Zarząd informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.” 



 

                          JERZEGO JAGLIŃSKIEGO –HISTORIA CIEPIELOWA 
                               Zarys historii Ciepielowa -  część III 
                                   W latach 1655-1660 do Ciepielowa dochodziły wieści o wojnie  
                        szwedzko – polskiej, jednak żadnych działań wojennych na naszym  terenie  
                     historia nie odnotowała. W roku 1694 Jan III Sobieski / dwa lata przed  
                      swoją śmiercią/ potwierdził przywilej dla Ciepielowa. 4  jarmarki i 1 targ  
                     niedzielny. To samo jeszcze raz potwierdził Król August II Wettin w 1729 r.  
                   Oprócz tego mieli mieszczanie przywilej na 3 jarmarki – ale ten im gdzieś  
              zaginął. Jarmarków razem powinno się dobywać rocznie 7, a odbywały się tylko 
              3! Po prostu sam handel w Ciepielowie był mało atrakcyjny dla okolicznych wsi 
 i sąsiednich miast. Dużą konkurencją był jak zawsze Zwoleń. W roku 1731 nad rzeką  
Iłżanką, Księżna Konstancja z Denhoffów Sanguszkowa zbudowała okazały dwór  
z drzewa modrzewiowego „był to budynek o wysokich komnatach, zewnątrz złoconymi  
arabeskami okryty, z basztami po rogach”. Rysunek tego dworu był pokazany  
w „Tygodniku Ilustrowanym”. Niestety spłonął w dzień Zielonych Świątek  
( prawdopodobnie z nieuwagi domowników) w 1889 roku. 
      Po trzecim rozbiorze Polski (1795 r.) teren naszej Gminy znalazł się w granicach  
Austrii i został nazwany Galicją Zachodnią. Przez 14 lat trwał tu zabór austryjacki, aż do 
1809 r. Następnie przez 6 lat obszar ten należał do Księstwa Warszawskiego w ramach,  
którego istniał departament radomski. Z tego czasu znajdowała się w aktach kościelnych   
w Ciepielowie rota przysięgi na wierność Napoleonowi. Umieścił ją tam ówczesny  
proboszcz ks. Antoni Zwoleński. Po klęsce Napoleona, w roku 1816 znalazł się Ciepielów  
w utworzonym w Królestwie Polskim zw. też Królestwem Kongresowym. Po upadku  
powstania listopadowego 1831 r. Królestwo Polskie uległo stopniowemu zatarciu 
i  z kolei Ciepielów znalazł się w guberni Radomskiej. Dobra Ciepielowskie były 
własnością  rodzin : Ciepielowskich, Kazanowskich, Piaseckich, Sanguszków z domu  
Denhoffów, Karczewskich, Lasockich, Czarneckich, Targowskich. Ostatnimi  
właścicielami byli przed II wojną światową Olszewscy.      (c.d.n.)
 

         
         Szanowny Panie Jerzy 
Korzystając z okazji jaką daje nam biuletyn, Chcielibyśmy podziękować Panu za dotychczasową  
współpracę przy redagowaniu „zarysu historii Ciepielowa” i jednocześnie życzyć Panu Pełnych 
 radości, pokoju i ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, bo to jest najważniejsze.  
Niech nadchodzący Nowy 2002 Rok napełni nas optymizmem i spełnieniem marzeń. 
 
KOMISJIA OŚWIATY 
         7 grudnia pod przewodnictwem Pani Lidii Kustry odbyło się posiedzenie 
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.  Komisja zebrała się celem  
zaopiniowania budżetu na 2002 rok w zakresie przedmiotowego działania komisji. 
Wypracowane przez komisję wnioski to : -ograniczyć zatrudnienie nauczycieli  
w godzinach ponadwymiarowych, -środki finansowe przeznaczone na sport rozszerzyć  
na działalność klubu sportowego Olimpia i sport szkolny, - dokończenie na dzień  
1 września 2002 roku gimnazjum w Ciepielowie. Komisja zaakceptowała projekt  
budżetu gminy w wersji przygotowanej przez Zarząd na 2002 rok.     
 

KOMISJA BUDŻETOWA 
       12 grudnia odbyło się posiedzenie drugiej komisji Rady Gminy, Komisji  
Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Posiedzenie komisji prowadziła  
Pani Anna Niedziela. Komisja przychyliła się do przygotowanego projektu budżetu  
gminy. Wnioski do budżetu to : - przyjęcie do projektu budżetu budowy jeszcze jednej 
drogi gminnej, - w miarę możliwości wystąpić o dofinansowanie z Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska budowy ekologicznej kotłowni w gimnazjum, - podjęcie  
działań zmierzających do zakończenia budowy nowej szkoły.     
 

Z OSTATNIEJ SESJI 
        Pod przewodnictwem Waldemara Czapli w dniu 28 grudnia 2001 r. odbyło  
się ostatnie w tym roku  - XXIX posiedzenie Rady Gminy w Ciepielowie. Radni  
przyjęli następujący porządek sesji :-uchwalenie budżetu na 2002 rok, -przyjęcie  
harmonogramu pracy Rady Gminy na 2002 rok, -złożenie sprawozdania przez Pełnomocnika Zarząd ds. rozw.  

problemów alkoholowych, -podjęcie uchwał budżetowych. Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy  
przebiegła pod znakiem Budżetu Gminy na 2002 rok. Pod długiej debacie na  
temat realizacji inwestycji w przyszłym roku oraz środków na ich sfinansowanie,  
rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2002 rok. ( patrz specjalny  

dodatek Budżet 2002 0 dochody i wydatki) Po realizacji wszystkich punktów posiedzenia  
i wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący złożył radnym i wszystkim  
mieszkańcom gminy życzenia z okazji zbliżającego się nowego 2002 Roku.     

 
 

● Budowa nowej szkoły to zadanie 
od strony finansowej olbrzymie.  
Szkołę w Ciepielowie budowano  
od ponad  30 lat, teraz wreszcie 
widać postępy. I choć jeszcze pół roku 
temu niektórzy wątpili w taką 
możliwość, dzisiaj, futurologiczne 
jakby się zdawało marzenia stają się 
dniem powszednim. 

●  aktualny serwis fotograficzny 
z budowy Gimnazjum w Ciepielowie 

28 grudnia 2001r. godz.12°° 

 
widok od strony placu szkolnego 

 
widok od strony drogi na  Świesielice 

● „ Możemy nie czynić wielkich dzieł tylko 
rzeczy z wielką miłością. Liczy się dar serca i to, 
ile miłości wkładasz w każdy ze swych 
uczynków”   

Matka Teresa z Kalkuty  

Takim mottem wita nas strona 
tytułowa kolejnego biuletynu 
wydawanego w naszej gminie. 
Autorami są nauczyciele i uczniowie 
PSP w Ciepielowie. „Szkolny wizjer” 
– zawiera wiadomości, rozrywkę, 
sport i informacje kulturalne. 
Zapraszamy do tej interesujące 
lektury z życia największej szkoły 
podstawowej naszej gminy. 
 

● Święta „Bożego Narodzenia” kojarzą 
się z choinką, a jeżeli mówimy o choince, 
to największe w tym roku drzewko stanęło 
w PSP w Bąkowej. 

 
dzieci podczas uroczystości Wigilijnej. 

 

● Sprzedano już ponad 400 egzemplarzy 
monografii „Ciepielów dawniej i dziś”. 
Autorzy zapowiadają wydanie bezpłatnego 
suplementu do książki, w którym 
zamieszczą wszelkie uzupełnienia. 
Wszystkich, którzy dopatrzyli się błędów        
w dotychczasowym wydaniu prosimy  
o pisemny kontakt z autorami.  
 
 

Redaktor Naczelny 
Szewczyk Artur 

Jerzy Jagliński 



 

● Zielono mi.... c.d. zmian 
w naszej szkole. 

    Podczas  wakacji nasza szkoła 
została całkowicie pomalowana.         
Z żółtego wypłowiałego koloru na 
pobudzający do życia jasnozielony.  
Aż chce się śpiewać, zielono mi i tak 
przyjemnie. Oprócz koloru ścian 
zmienił się również ich wystrój. Na 
dolnym holu wiszą portrety sławnych 
Polaków, przypominające nam o 
historii i kulturze naszego Narodu. 
Do pracowni komputerowej 
zakupiono 10 komputerów. Firma 
„Lucent Technologies” z Warszawy 
odsprzedała je  
naszej szkole  
po rewelacyjnej  
cenie 20 zł za  
sztukę. Obecnie  
w pracowni  
informatycznej  
mamy 20 komputerów. Pani dyrektor 
poinformowała uczniów, że do końca 
obecnego roku kalendarzowego uda 
się zakupić nowe krzesełka i stoliki. 
Mając na uwadze odbywające się dla 
szóstych klas sprawdziany, mają to 
być stoliki pojedyncze. Zakupiono już 
stoliki i ławki do wszystkich klas na 
piętrze, czyli 4-6. Jeszcze jedną 
ważną zmianą w naszej szkole jest 
zmiana wystroju świetlicy oraz 
wprowadzenie dożywiania na 
czterech przerwach. Dzięki temu 
uczniowie nie muszą się  już 
przepychać podczas posiłków, 
ponieważ miejsca starcza dla 
wszystkich. Ponadto są zawsze pod 
opieką nauczycieli, którzy pełnią 
dyżury podczas dożywiania. Jedynie 
panie kucharki mają więcej pracy ale 
mimo to są i tak zawsze uśmiechnięte. 

Małgorzata Wolak 
uczennica klasy VIc PSP  w Ciepielowie. 

 
 

 ●                  Pan Zbigniew Ostrach 
                                         Wójt Gminy Ciepielów 

„Piękny jest czyn, który ma  
w sobie dobroć a wymaga siły 

w  wykonaniu” 
     Pragnę serdecznie podziękować 
Wszystkim Mieszkańcom gm. 
Ciepielów za aktywne włączenie  
się w organizację zbiórki darów oraz 
pomoc finansową dla osób 
dotkniętych klęską powodzi  
w powiecie lipskim, dla mieszkańców 
gm. Solec i Chotcza. To dzięki Wam 
mogliśmy pomóc tym, którzy stracili 
dorobek swojego życia – „bo gdy już 
nie ma ratunku, zostaje zawsze 
jeszcze jeden – pobiec drugiemu 
 na ratunek” 
Jednocześnie życzę Wszystkim dużo 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności 
 w życiu osobistym 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” 
                    im. Świętego Brata Alberta 
                   prezes Andrzej Czajkowski 

 
 
 
 

 

 
                        PORADY  PRAWNE
                       SEKRETARZA      
                                        Jawna „jawność” naszego samorządu. Ostatnie zmiany  
                                   ustawy o samorządzie gminnym wprowadziły w życie  
                                   istniejące już w Konstytucji RP zasady określające prawa  
                 mieszkańców dostępu do informacji publicznej. I tak zgodnie  
                 z wprowadzonym art.11b, działalność organów gminy jest jawna.  
Każdy z mieszkańców ma prawo do uzyskiwania informacji, a prawo to jest  
realizowane poprzez prawo do wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej  
komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań 
 publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. 
         Cóż to oznacza, pokrótce : mamy prawo do swobodnego wstępu na  
posiedzenia organów gmin ( za wyjątkiem posiedzeń Zarządu), możemy także  
rejestrować prace tych organów poprzez wykonywanie fotografii, nagrywanie itp.. 
(to gwarantuje nam Konstytucja). Możemy na zasadach określonych w Statucie  
Gminy zapoznać się z protokołami z posiedzeń tych organów, a także mamy  
prawo dostępu do innych informacji związanych z wykonywaniem zadań  
publicznych ( związanych z finansowaniem działalności gminy, prowadzonymi inwestycjami,  
zadaniami gminy). 
         Przytoczone zmiany w dostępie do informacji gminnych połączone  
z dotychczasowymi zapisami jawności finansów gminnych mają stanowić  
gwarancję poprawnego działania samorządu, jego władz, które od dzisiaj  
podlegać mogą większej kontroli społecznej. Korzystajmy ze swoich praw. 

 

OD REDAKCJI 
Drodzy Czytelnicy ! 
         mija kolejny rok. Jak to zwykle bywa  
z nadejściem Nowego Roku wiążemy nadzieje na  
lepsze lub przynajmniej życzymy sobie by nie było  
gorzej.  Nadchodzący 2002 rok wywołuje refleksje, czego dokonaliśmy, czego  
oczekujemy, czy udało i uda się nam zrealizować wszystkie plany. Wykonując  
i my ten swoisty „rachunek sumienia” możemy z całą odpowiedzialnością  
powiedzieć, że jesteśmy jedynym w naszym regionie pismem gminnym, które  
informuje swoich mieszkańców o wszystkich aspektach życia gminy. Począwszy  
od finansów gminnych, przetargach, relacji z posiedzeń organów gminy, kończąc 
na plotkach :„spacerkiem po gminie”- ujawniamy to, co w innych gminach  
stanowi jeszcze temat tabu. A przecież każdy z mieszkańców ma prawo do  
informacji publicznej. My to robimy od początku.  
       Przy realizacji naszego celu, jakim jest przybliżenie Państwu działania  
i funkcji samorządu gminnego, niekiedy piszemy o sprawach, które budzą 
sprzeciw niektórych członków naszej społeczności. No cóż jeżeli zajmuje się  
funkcje publiczne to trzeba być przygotowanym na wiele miłych ale także  
i nieprzyjemnych sytuacji a z całą pewnością zaś na jedno - na krytykę.  
Do pełnienia funkcji publicznych nikt przecież nikogo nie zmusza. Wiele osób  
może mieć do nas żal za zbyt bezpośrednie i dosłowne wypowiedzi, ale przecież  
taki jest sens i cel naszego biuletynu. Informować, informować i jeszcze raz 
informować. 
         My życzymy  wszystkim naszym Czytelnikom, aby rozpoczynający się  
Rok 2002 był czasem dobrym, niosącym spokój i radość, pozwalającym na  
realizację planów i spełnienie marzeń.  
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