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Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU 
         W miesiącu lutym Zarząd Gminy dwukrotnie obradował na posiedzeniach zwołanych przez Wójta Gminy 
Zbigniewa Ostracha. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 4 lutego Zarząd spotkał się z mieszkańcami bloków przy 
ulicy Batalionów Chłopskich, celem przeprowadzenia negocjacji na temat sprzedaży mieszkań. Po długiej dyskusji, 
nie ustalono jednak wspólnego stanowiska, a lokatorzy dokonali wyboru reprezentantów, którzy podejmą rozmowy z 
w czasie debaty na sesji Rady Gminy. Po spotkaniu z mieszkańcami Zarząd jeszcze raz przeanalizował temat 
sprzedaży i przyjęcia propozycji sprzedaży na zbliżającą się sesję Rady Gminy. Na  drugim posiedzeniu w dniu 12 
lutego br. Zarząd przyjął ostatecznie materiały na XXX sesję Rady Gminy. Postanowiono również na wniosek 
Dyrektora PSP w Wielgiem, powierzyć( na okres nieobecności w pracy ( urlopu macierzyńskiego) Dyrektora PSP w Wilegiem, 

począwszy od dnia 1 stycznia 2002 roku ) stanowisko kierownicze – pełnienie obowiązków Dyrektora PSP  w Wielgiem Pani 
mgr Celinie Wójcickiej.  
        W dalszej części obrad, Zarząd zapoznał się z planowaną reorganizacją oświaty na terenie Wielgiego. 
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy spotkali się w tej sprawie z rodzicami dzieci uczęszczającymi 
zarówno do szkoły jak i do przedszkola w Wielgiem. Na spotkaniu tym zapoznano zebranych z planem 
reorganizacji, który polegałaby na włączeniu przedszkola samorządowego ( zarówno przedszkola jak i tzw. klas 
„zerowych”) w struktury  Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgiem.    
         Zarząd Gminy podejmując decyzję w tej sprawie miał na uwadze  
tylko i wyłącznie dobro dzieci i szkoły. Dokonanie połączenia obu tych 
placówek doprowadzi do wzmocnienia pozycji finansowej szkoły,  
pozwoli na bardziej racjonalne zagospodarowanie powierzchni  
użytkowej. Publiczna Szkoła Podstawowa przejmie majątek włączonej 
w swoje struktury Filii Przedszkola Samorządowego a pracownicy  
przedszkola staną się pracownikami szkoły, do której przedszkole  
zostanie włączone. Szkoła stanie się stroną w stosunkach pracy  
z pracownikami przejętej filii przedszkola. Utworzone  w szkole  
oddziały przedszkoli w dalszym ciągu będą wykonywać usługi  
wychowawcze dla dzieci do lat 7. Kończąc spotkanie Wójt Gminy  
poinformował rodziców i grono pedagogiczne szkoły, że podejmie  
działanie dopiero po pozytywnym wniosku w tej sprawie samych 
rodziców oraz  Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYSTAWA RZEŹBY 
        W dniu 5 lutego br. w małej salce Biblioteki Publicznej w Ciepielowie  
                               nastąpiło otwarcie wystawy prac młodego artysty :  
                               rzeźby i malarstwa – Przemysława Szczodrego 
                               Urodzony 8.11.1978 r. w Milanówku, koło Warszawy,  
                               od urodzenia związany z Łaziskami, gdzie przez wiele  
                               lat mieszkał i uczęszczał do miejscowej szkoły. 
                                   Obecnie jest studentem III roku Akademii Sztuk  
                              Pięknych, Wydział „Rzeźba” w Warszawie. 
                                   Od dzieciństwa rysunek jest jego pasją ( na zdjęciu  
                                   autor ze swoim autoportretem). Każdą wolną chwilę  
poświęca rysowaniu. Niewątpliwie o Jego talencie świadczy fakt, że na  
Akademię Sztuk Pięknych dostał się za pierwszym podejściem bez  
profesjonalnego przygotowania.  
 
                                                                                              ( na okładce biuletynu – autoportret autora wystawy) 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  prezentacja autora i jego prac 

K O M U N I K A T 
 

WÓJTA GMINY CIEPIELÓW 
GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO NA TERENIE GMINY CIEPIELÓW 

 

        Uprzejmie informuję, iż w okresie od 21 maja do 8 czerwca 2002 roku, na terenie całego kraju, przeprowadzony zostanie 
narodowy spis powszechny ludności i mieszkań oraz powszechny spis rolny. Czynności spisywania na terenie gminy 
Ciepielów dokonywać będą rachmistrze spisowi powołani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na mój wniosek. 
Osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie, zainteresowane wykonywaniem czynności rachmistrza 
spisowego mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy    w Ciepielowie ( pokój Nr 19, II piętro ). 
Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu stwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie , oraz aktualną 
fotografię.                                                        Termin składania wniosków upływa z dniem 29 marca 2002 roku. 

                                                                                                                                                                                                                            WÓJT GMINY CIEPIELÓW 
                                                                                                                                                                                                                                         ( - )   mgr Zbigniew Ostrach 



FINANSE GMINY 

 -rozstrzygnięto przetarg „ zapytanie o cenę” na remonty dróg gminnych  żużlem stalowniczym w 2002 roku.  
Do przetargu przystąpiło 3 oferentów : 1. „Zakład Instalacji Wod.-Kan. i C.O”. Henryk Dygas ul. 
Malczewskiego 8,  27-310 Ciepielów,  w cenie : 19,00 zł/ tonę, 2. „Usługi Transportowe” Rafał Kiełbiowski 
Gołębiów 109, 27-300 Lipsko,  w cenie : 16,95 zł/ tonę, 3. „Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Tczowie” 26-
706 Tczów, w cenie :19,00 zł/ tonę. Komisja przetargowa wybrała najniższą cenę zaoferowaną przez „Usługi 
Transportowe” Rafał Kiełbiowski Gołębiów 109, 27-300 Lipsko,  w cenie : 16,95 zł/ tonę 
 

-rozstrzygnięto przetarg „ zapytanie o cenę” na wykonanie aktualizacji do celów projektowych na odcinku 6,5 
km i opracowanie nowej mapy na odcinku 2 km oraz terenu pod oczyszczalnię ścieków w miejscowości 
Wielgie.  W postępowaniu wzięło udział 4 oferentów: 1. Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GEOPROJEKT”,            
ul. Krakowska 10, 26-600 Radom w cenie : 17.420,00 zł, 2. „GEODEZJA 1”, ul. Ks. prof. W.  Sedlaka 4/6, 26-
600 Radom  w cenie 14.306,50 zł, 3. „GEODEZJA” Maciej Lipka, ul. Struga 44/18 w cenie : 16.000,00 zł,             
4. „GEOBUD” Zakład Usług Geodezyjno – Kartograficznych Zdzisław Wojtal, Jan Jesionek, Jacek Wąsik,            
ul. Komunalna 61, 26-600 Radom, w cenie : 16.100,00 zł. Komisja przetargowa wybrała najtańszą ofertę  : 
”GEODEZJA 1” ul. Ks. prof. W.  Sedlaka 4/6, 26-600 Radom za cenę łączną opracowania 14.306,50 zł brutto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  JERZEGO JAGLIŃSKIEGO – HISTORIA CIEPIELOWA    
         W 1804 skarżą się mieszkańcy, że dziedzic zabronił im wolnego wrębów 
lasów , który mieli ich pradziadowie, że pojmani przez służbę dworską w lesie 
karani są „niedyskretnym Kaliczeniem”. Podpisali znakiem krzyża: Wójt Bujski, 
burmistrz Kolodziejski - ławnicy: Dudziński, Pęksyk, Dobrowolski, Ciszek i 
Mężyk. Uznali więc, żeby poprzez sądy dochodzić swego.  
I tak w dniu 14 maja 1820 roku została napisana kilkustronicowa skarga 
mieszkańców do Komisji Rządowej Sprawiedliwości w Warszawie o bezprawne 
odbieranie mieszkańcom Ciepielowa nadanych przez królów przywilejów, przez 
dziedzica Karczewskiego. Do występowania w imieniu mieszczan zebrani 
upoważnili: Mateusza Wężykowskiego i Mariana Penkszykowskiego. 
Pod podpisami wykonanymi w prawną ręką pisana - ci dwaj złożyli po trzy 
krzyżyki.(+++). 

Z OSTATNIEJ SESJI 
         Pod przewodnictwem Waldemara Czapli, w dniu 13 lutego 2002 r. odbyło się XXX posiedzenie Rady Gminy  
w Ciepielowie. Radni przyjęli następujący porządek sesji :-określenie zasad sprzedaży mieszkań stanowiących mienie gminy, zmiana            
uchwały  w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania, zapoznanie                   
z planem reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgiem, powzięcie uchwał o sprzedaży i likwidacji środków trwałych, przyjęcie darowizny na rzecz    

gminy, zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2002 rok, powzięcie uchwał budżetowych.   Pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy przebiegła 
pod znakiem sprzedaży mieszkań komunalnych stanowiących mienie gminy. W przyjętym przez Zarząd planie uregulowania 
stosunków własnościowych na terenie gminy, przyszedł czas na sprzedaż mieszkań w blokach komunalnych, intencją Zarządu        
Gminy jest przekazanie mieszkańcom prawa własności – tak argumentując plan sprzedaży mieszkań, Wójt Gminy Zbigniew  
Ostrach otworzył debatę na temat sprzedaży. Po długiej debacie  z udziałem mieszkańców bloków przy ulicy Batalionów 
Chłopskich w Ciepielowie, radni podjęli uchwałę dotyczącą sprzedaży. I tak w stosunku do wszystkich lokatorów, Rada 
Gminy zastosowała bonifikatę w wysokości 60% wartości mieszkania określonej przez rzeczoznawcę. W stosunku do 4 
rodzin, które aby otrzymać mieszkanie zmuszone były do przekazania na rzecz Gminy działek budowlanych dodatkowo 
10%, w stosunku do rodzin, które spełniają kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej dodatkowo 5% 
bonifikaty.  
       Realizując kolejne punkty posiedzenia, zmieniono uchwałę w sprawie zasad dożywiania dzieci szkolnych a także 
zapoznano się z planem reorganizacji PSP w Wielgiem ( czytaj z posiedzeń Zarządu). Radni zdecydowali również o likwidacji 
będącego na stanie OSP w Ciepielowie, samochodu pożarniczego „Żuk”, który od dłuższego czasu z uwagi na 
wyeksploatowanie nie nadaję się do dalszego użytku, postanowiono również o rozpoczęciu sprzedaży ( w związku             
z zakupem używanego autokaru do celów dowozów szkolnych) posiadanego przez gminę autobusu szkolnego - Jelcz 
080. Przyjęto także w drodze darowizny od Państwa Bartosów  z Wólki Dąbrowskiej – dwie nieruchomości rolne              
z przeznaczeniem na drogę gminną: Wólka Dąbrowska – Anusin.      Jako ostatnią, podjęto uchwałę         

w sprawie zmiany wydatków 
budżetowych. Dokonano przesunięć 
środków, odpowiednio do 
zaistniałych w trakcie realizacji 
budżetu potrzeb.   
       Po realizacji wszystkich 
punktów posiedzenia i wyczerpaniu 
porządku obrad, Przewodniczący 
zakończył XXX posiedzenie Rady 
Gminy.- teksty wszystkich uchwał wywieszone 
są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
w Ciepielowie (II piętro). 

       W tym to roku 1820 w mieście stał  
1 dom murowany  i 109 drewnianych. 
Mieszkało 475 chrześcijan i 102 
żydów. Mieszkańcy zajmowali się 
rolnictwem i rzemiosłami jak 
garbarstwem, złotnictwem, 
ślusarstwem, bednarstwem, 
krawiectwem.                                                 
                     c.d.n.. 

                                    mgr Jerzy Jagliński 

 



OCHRONA ŚRODOWISKA  
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, zainteresowanych 
usuwaniem drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, z lasu i pasa drogowego, 
rozpoczynamy cykl informacyjny z zakresu ochrony środowiska. 
       I. Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
                                           Zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1991 r.                    
                                          o ochronie przyrody właściciel, władający    
                                          nieruchomością może usunąć z niej drzewa lub krzewy     
                                          wyłącznie za zezwoleniem Wójta. Wójt może uzależnić       
                                          udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów  
                                          we wskazane przez siebie miejsce albo zastąpienia drzew  
                                          lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi  
                                          drzewami lub krzewami. Wójt wydaje stosowne     
                                          zezwolenie na pisemny wniosek właściciela         
                                          nieruchomości, na której istnieje zadrzewienie. 
      Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać dane dotyczące gatunku 
drzewa, obwodu jego pnia, przeznaczenia terenu na którym rośnie drzewo, przyczynę 
i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub przyczynę zamierzonego usunięcia 
krzewów oraz wielkość powierzchni, z której zostają usunięte krzewy. Do wniosku 
należy dołączyć znaczek opłaty skarbowej w wysokości 5,- zł. 
     Po wpłynięciu wniosku do urzędu gminy, stan zadrzewienia i możliwość usunięcia 
zostaje sprawdzony podczas wizji lokalnej w terenie, a następnie wydana stosowna 
decyzja. 
    Powyższych przepisów nie stosuje się do: 1/drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków, 2/drzew i krzewów sadzonych na  plantacjach, 3/drzew i krzewów których 
wiek nie przekracza 5 lat. 

   Osoba fizyczna nie uiszcza opłat za usunięcie drew, na których uzyskała 
zezwolenie. Za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, powodowane 
niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków 
chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub 
krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane 
niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,               
Wójt wymierza administracyjną karę pieniężną. 
   Przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się 
do: 1/drzew i krzewów w lasach i na gruntach leśnych, 2/drzew i krzewów poddanych pod ochronę, 
3/drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości co najmniej 3 m.    
od stopy wału. 

mgr inż. Paweł Jędraszek 

PORADY  PRAWNE 
SEKRETARZA                BONY PALIWOWE 2002    
      W związku z ukazaniem  
się Rozporządzeniem Rady  
Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 roku w sprawie  
określenia wartości bonów paliwowych  
przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2002,  
informuję, że w Urzędzie Gminy w Ciepielowie  
( pok. Nr 6 – I piętro) wydawane są zaświadczenia 
uprawniające do odbierania bonów paliwowych.  
       Aby otrzymać zaświadczenie należy zgłosić się do Urzędu Gminy  
z następującymi dokumentami :- dowodem osobistym, dowodem rejestracyjnym 
ciągnika lub dokumentem stwierdzającym jego własność, numerem NIP. 
Zaświadczenia wydaje się tylko rolnikom nie posiadającym zaległości 
w płatności podatku rolnego. 
       Termin wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2002 roku  
upływa w dniu 31 maja 2002 r.  
Wartość bonu za I półrocze 2002 roku wynosi 22,40 zł z 1 ha użytków  
rolnych / bez klasy VI Rz i VI Ps/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

● Serwis fotograficzny z budowy 
Gimnazjum  - z dnia 22 lutego 2002 r 

nowa szkoła już całkowicie pod dachem 

 
pierwsze zdjęcia z wnętrza budynku – 

zakończono już roboty wodno- kanalizacyjne, 
elektryczne, teraz do pracy przystąpili tynkarze. 

● Wraz z Rewirem Dzielnicowych 
w Ciepielowie przygotowywane jest 
wydanie specjalnego dodatku do 
„Naszej Gminy”. Dodatek ma 
spełniać zadanie prewencyjnej 
współpracy lokalnej między Policją a 
wspólnotą samorządową, którą 
stanowią mieszkańcy naszej gminy. 

● Także w marcu ukaże się kolejne 
wydanie „Naszych Problemów”, 
dodatku o realizacji gminnego 
programu profilaktyki                            
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

● Przedszkole Samorządowe – nasze 
przedszkole o czym niewielu wie 
wydaje własne czasopismo pt. „Głos 
przedszkolaka”  
 

 

 
      W gazetce możemy przeczytać o tym, 
co dzieje się w przedszkolu, jak przebiega 
praca edukacyjna z dziećmi. N a jego 
łamach zamieszczane są popularne 
wierszyki i teksty dziecięcych piosenek. 
Redaktorami Głosu są Małgorzata 
Skoczylas-Sokół i Marionata Mordak.  
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