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                                                                                                 Ksiądz Kanonik Zdzisław Kalinowski 
                                     Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie 
Drogi Księże Kanoniku! 
            Z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich, w imieniu  wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów,  
pragniemy podziękować Tobie Drogi Jubilacie, za wspólną modlitwę i ciągłą obecność wśród nas.  
         Jesteśmy wdzięczni za tak wspaniałego Kapłana. Niech uroczystość rocznicowa święceń 
kapłańskich stanie się szczególną okazją do zastanowienia się nad tym, jakim wielkim darem są dla nas 
kapłani, a w szczególności Ksiądz Zdzisław Kalinowski. 

                                                                                                         Z wyrazami szacunku ! 
 

                                                                                                            Wójt Gminy Ciepielów                  Sekretarz Gminy Ciepielów 
 

                                                                                                                Zbigniew Ostrach                           Artur Szewczyk 
 
 

 
 
 
 
 

W BIULETYNIE : 
 

◄Z posiedzeń Zarządu ◄Finanse Gminy ◄Z ostatniej sesji◄ Zjazd Związku Kombatantów 
◄Spacerkiem po Gminie ◄  Jaglińskiego - Historia Ciepielowa◄ Sołtysi w Licheniu 

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

 



 

 

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
   
 

● W dniu 15 czerwca br. swoje 
10 -lecie powstania świętowała 
firma ROL – MOT z Ciepielowa.  
Z tej jakże wspaniałej  okazji firma 
zorganizowała festyn, na którym bawiła 
się cała gmina i zaproszeni goście. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
przygotowano wiele atrakcji dla dzieci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część artystyczną otworzyła znana 
wszystkim gospodyni z Napierstkowa 
Genowefa Pigwa.  
Następnym wykonawcą, który 
rozgrzał przede wszystkim męską 
część widowni była  Shazza. Gwiazdą 
sobotniego wieczoru                          
był niekwestionowany król polskiej 
muzyki Krzysztof Krawczyk. 
     W czasie występów nastąpiła część 
oficjalna uroczystości : wystąpienie 
gospodarza : Prezesa firmy ROL – 
MOT Henryka Maziarka. Pan Prezes 
podziękował wszystkim zarówno 
pracownikom jak i klientom firmy    
za  dotychczasowe osiągnięcia. 
Następnie odebrał listy gratulacyjne 
od : Prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego, Marszałka 
Województwa, Wojewody, Wójta 
Gminy, Prezesa Business Center Club 
oraz wielu polityków. 
   Festyn trwał do samego rana            
a zabawę taneczną uświetnił 
kilkunastominutowy  pokaz 
sztucznych ogni. 
     Gratulacje dla Pan Prezesa 
 i firmy ROL – MOT. Wszystkiego 
najlepszego w nowym dziesięcioleciu. 
 

 
 
                        

Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU 
11 marca  -na czwartym w tym roku posiedzeniu  Zarząd pod przewodnictwem 
Wójta Gminy Zbigniewa Ostarcha przyjął sprawozdanie z realizacji budżetu          
za 2001 rok. 27 marca – przyjęto uchwałę w sprawie określenia harmonogramu  
dochodów i wydatków w II kwartale. Ustalono również materiały na następną 
sesję. 27 kwietnia - ogłoszono przetargi nieograniczone na : naukę języka 
angielskiego w latach 2002 – 2005 (rozstrzygnięcie 20 czerwca), dowozy szkolne w roku 
2002-2003 ( rozstrzygnięcie 1 lipca), bankową obsługę budżetu gminy w latach 2002 – 
2005 (obecnie przygotowywana jest specyfikacja), na inspektora nadzoru przy robotach 
budowlanych , inwestycyjnych i remontach gimnazjum w latach 2002 – 2005 
(rozstrzygnięcie14 maja). Zarząd przeanalizował koszty nauki języka angielskiego na 
terenie gminy a także koszty dowozów szkolnych. W stosunku do roku 
poprzedniego różnica na korzyść oszczędności gminnych jest bardzo duża.             
W dalszej części posiedzenia Sekretarz Gminy zapoznał Zarząd z problemem 
godzin nadliczbowych w szkołach. Aby temu zaradzić postanowiono wprowadzić 
nowe zasady przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych szkół, dokonać zmian 
związanych z liczbą godzin obowiązkowego wymiaru godzin osób pełniących 
stanowiska kierownicze w szkołach. 29 maja – przygotowano materiały na 
XXXII sesję Rady Gminy (czyt. z ostatniej sesji) , ostatecznie zaopiniowano arkusze 
organizacyjne szkół. 14 czerwca – opracowano regulamin na stanowisko 
dyrektora placówki oświatowej w gminie i trybu pracy komisji konkursowej, 
powołano komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora gimnazjum. 

FINANSA GMINNE 
-rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy 
robotach budowlanych inwestycyjnych i remontach Publicznego Gimnazjum w 
Ciepielowie w latach 2002 – 2005, w branżach : -budowlanej, elektrycznej,- instalacyjnej. 
Do przetargu przystąpiło 6 oferentów : 1. P.P.H.U. „ PROJEKT” S.A. 26-600 Radom, ul. 
ks. Sedlaka 4/6  w cenie 0,8 % inwestycji netto,  2. PRZEDSIĘBIORSTWO „EMBI INWEST” 
Biwojno Marek 26-600 Radom, ul. Paryska 46  m 1 w cenie 0,65 % inwestycji netto.  3. EKOSZT – 
Elżbieta Bartkow 26-600 Radom, ul. Królowej Jadwigi 8/22  w cenie 0,5 % inwestycji netto              
4. ADAMS ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDOWLANO  - INST inż. Adam Sztal 
Chałubińskiego 15B m2 26-600 Radom, w cenie 1,85 –2 % inwestycji netto.   5. ZAKŁAD USŁUG 
INWE3STYCYJNYCH I NADZORÓW ROBÓT BUDOWLANYCH  Jan Skoczylas, 27-310 Lipsko, ul. 
Słoneczna 23A/3 w cenie 1,47 % inwestycji netto. 6. CREOPLANE Sp. z o.o. 00-684 Warszawa, ul. 
Wspólna 62 w cenie 2,5 % inwestycji netto. 
       Komisja przetargowa wybrała najniższą cenę zaoferowaną przez EKOSZT – Elżbieta 
Bartkow 26-600 Radom, ul. Królowej Jadwigi 8/22 w cenie 0,5 % inwestycji netto 
 

-rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej dojazdowej 
do pól, przez wieś Chotyze na odcinku 1010 mb, o szerokości 3,5 mb z wykorzystaniem 
istniejącej podbudowy z chudego betonu. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów : 
1.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Spółka Akcyjna, 24-100 Puławy, ul. Składowa 1          
w cenie : 122.781,60,-zł, 2.Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o. o, 26-700 Zwoleń, ul. 
Perzyny 86.w cenie : 115.985,86,-zł 
        Komisja przetargowa wybrała najniższą cenę zaoferowaną przez : Przedsiębiorstwo 
Robot Drogowych Sp. z o. o, 26-700 Zwoleń, ul. Perzyny 86  w cenie : 115.985,86,-zł. 

ŚWIĘTO PIECZONEGO PLACKA 
            W dniach 24-26 maja na terenie szkoły  
podstawowej w Ciepielowie, odbyło się tradycyjne  
święto harcerskie „Pieczonego Placka”. Udział  
wzięły drużyny harcerskie i zuchów z gminy  
Ciepielów i Lipska. Każda drużyna przygotowały  
specjalny na tą okazję placek, który po degustacji  
oceniany był przez komisję. Wszystkie smakowały  
znakomicie.  Na otwarcie święta do stopnia  
podharcmistrza awansował druh Piotr Nowakowski.  
         Coroczne święto zakończyło się ogniskiem  
harcerskim i kiełbaskami ufundowanymi przez  
sponsora imprezy Marka Wesołowskiego.   
 
 



 

 

GMINNY ZJAZD ZWIĄZKU KOMBATANTÓW 

                                                                    24 kwietnia br. w sali konferencyjnej 
                                                            Banku Spółdzielczego w Ciepielowie odbył się 
                                                            Gminny Zjazd Związku Kombatantów :  
                                                            Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, 
                                                             Armii Krajowej i Armii Ludowej oraz Dzieci  
                                                             Zamojszczyzny. 
 
  
 

       Porządek obrad zawierał między  
innymi: zatwierdzenie regulaminu  
obrad, wybór komisji, sprawozdanie  
Zarządu, dyskusję, udzielenie  
absolutorium ustępującemu  
Zarządowi, wybór Zarządu. 
     Zjazd otworzył płk. Władysław  
Owczarek, który następnie złożył  
sprawozdanie z dotychczasowej pracy Zarządu : przeprowadzonych uroczystości  
kombatanckich, opieki nad miejscami upamiętniającymi męczeńską śmierć za  
wolna Ojczyznę. Pułkownik Owczarek zapoznał również z zamierzeniami związku  
na przyszłość, związanymi z budową mauzoleum pod Dąbrową.  Po dyskusji  
dokonano wyboru nowego Prezesa Związku Kombatantów, którym został ponownie 
płk. Władysław Owczarek. 
     
Z OSTATNIEJ SESJI 
        W miesiącu marcu i maju br. pod przewodnictwem Waldemara Czapli  
odbyły się XXXI i XXXII  sesje Rady Gminy w Ciepielowie. 
Na pierwszym z posiedzeń radni rozpatrzyli sprawozdanie Zarządu Gminy  
z realizacji budżetu Gminy za rok 2001. Uchwalony przez Radę budżet roku 2001,  
po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów   
w wysokości 7.079.286,-zł oraz wydatków w kwocie 7.810.041,-zł Uzyskane przez  
Gminę dochody w kwocie 6.962.438,-zł stanowiły 93,8% uchwalonego planu.  
W wyniku realizacji budżetu powstał deficyt w kwocie 365.735,-zł. Podstawowym 
źródłem sfinansowania deficytu był kredyt. Dochody własne osiągnęły wielkość  
1.700.046,-zł i stanowiły 24,4% uzyskanych dochodów ogółem     
Radni w głosowaniu tajnym udzielili absolutorium Zarządowi Gminy za rok 2001. 
       Na drugim z odbytych posiedzeń 
w dniu 31 maja radni przyjęli  
następujący porządek sesji :zatwierdzenie  
rocznego sprawozdania finansowego za 2001 rok  
SPZOZ w Ciepielowie, -wybór członków Rady  
Społecznej SPZOZ, -powzięcie uchwały w sprawie  
modernizacji starego budynku szkolnego dla celów 
 gimnazjum w Ciepielowie, -zaciągnięcie kredytu  
na modernizację budynku szkolnego dla potrzeb  
gimnazjum, - uchwały budżetowe, -likwidację 
 środków trwałych stanowiących mienie gminne,  
sprzedaż lokali  mieszkalnych, -ustalenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek pracy dyrektorów szkół., utrata mocy 
 obowiązującej uchwały w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej. 

        Sesję zdominowała sprawa dalszej budowy gimnazjum w Ciepielowie. Zarząd  
Gminy zaproponował aby kontynuować budowę i przystąpić do zmodernizowania  
starego budynku. W ten sposób do użytku oddano by jednocześnie całą część  
dydaktyczną. Radni przyjęli propozycję Zarządu jednomyślnie. 
         W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę o sprzedaży lokali  
mieszkalnych, między innymi : w domu nauczyciela w Bąkowej, Wielgiem,  
ośrodkach zdrowia w Ciepielowie i Bąkowej. Ustalono również zasady udzielania  
i rozmiar zniżek godzin dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach.  
Postanowiono zwiększyć liczbę obowiązkowego wymiaru godzin dla  
wicedyrektorów szkół z dotychczasowych 9 do 15 godzin tygodniowo. 
        Na sesji Rada zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe za 2001 rok  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie. Zysk netto 
w kwocie 55.521,74,-zł przeznaczono na dokonanie zakupu sprzętu medycznego.  
 

 
  
● Z okazji dnia dziecka                     
w placówkach oświatowych naszej 
gminy zorganizowano zawody 
sportowe oraz okolicznościowe 
szkolne festyny. 
 
 
  
   
 
 
 
 

 
 

bieg uliczny zorganizowany przez PSP        
w Ciepielowie 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zawody sportowe w gimnazjum

● aktualny serwis fotograficzny 
z budowy Gimnazjum w Ciepielowie 

19 czerwca 2002r. godz.12°° 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

widok od strony placu szkolnego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

widok od strony drogi na  Świesielice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a tak wygląda część kuchenna nowej szkoły 



 

 
 
● W dniu 14  i 15 maja br. roku 
90 gimnazjalistów naszej gminy 
przystąpiło do pierwszego w historii 
szkoły egzaminu gimnazjalnego.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egzamin składał się z dwóch części : 
humanistycznej i matematyczno-
pryrodniczej.  
Za każdą część uczniowie mogli 
uzyskać maksymalnie 50 punktów, co 
łącznie dawało 100 pkt. za egzamin. 
Średnia w całej szkole wyniosła 59,35 
pkt. a najlepsi to : 
1. Ewelina Mirzejewska 91 pkt..(3d) 
2.Mariusz Owczarek 87 pkt.(3b), 
3.Anna Nowotnik 86 pkt.(3d). 
Najlepszym uczniem : 
 -  z testu humanistycznego : 
1.Katarzyna Łyczak 47pkt.na 50 pkt. 
- z testu matematyczno – 
przyrodniczego : 
1.Mariusz Owczarek 46 pkt na 50 pkt. 
     Wiedzę naszych gimnazjalistów 
sprawdzała komisja z Radomia.  

Pozytywny wynik uzyskany 
przez uczniów otworzył im 

bramy szkół średnich. 
 

● 10 kwietnia br. roku w PSP          
w Bąkowej odbył się egzamin dla 
szóstoklasistów, sprawdzający 
umiejętności uczniów zdobyte przez 
wszystkie lata nauki. O godzinie 9 ºº 
trochę podenerwowani weszliśmy do 
klasy,. Każdy usiadł na wyznaczonym 
miejscu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po przeczytaniu wyjaśnień jak 
rozwiązać test, 23 uczniów rozpoczęło 
pisanie. Test nosił tytuł „Pory roku”. 
Zawierał 25 zadań, w tym 5 
opisowych. Niektórzy uczniowie 
uporali się z nim bardzo szybko, 
innym sprawił więcej trudności. Po 
upływie 60 min. Wszyscy złożyli przed 
komisją swoje prace i opuścili salę 

Milena Nowotnik 

SOŁTYSI  W LICHENIU 
    X Krajowa Pielgrzymka Sołtysów  
i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium  
Matki Boskiej Bolesnej Królowej  
Polski w Licheniu 
 
   „Maryjo błogosław nasze rodziny  
                     i samorządy” 
odbyła się z udziałem sołtysów naszej  
gminy.  
Na początek ( 25 maja) pielgrzymki  
sołtysi wzięli udział w poświęceniu sztandaru MIR w Niepokalanowie.  
Następnie już w Licheniu uczestniczyli w Mszy św. w kościele sanktuaryjnym  
św. Doroty.     A oto jak przebiegał program pielgrzymki w dniu 26 maja 
(niedziela) : godz. 6ºº odsłonięcie obrazu i prymaria, 10ºº koncert orkiestry strażackiej  
ze Śpicimierza, 11ºº - wystąpienie Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów,  
wystąpienie redaktora naczelnego programu telewizyjnego „Fronda” na temat  
„Odpowiedzialność za rodzinę, parafię, wspólnotę”, 1145 – powitanie pielgrzymów  
przez kustosza Sanktuarium ks. Eugeniusza Makulskiego, 12ºº - Msza św.  
z homilią ks. Bp. Romana Andrzejewskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Grupa sołtysów naszej gminy przed  
wyjazdem na Pielgrzymkę, obok już na  
miejscu w Licheniu . 
   
SYMPOZJUM 
        9 maja w gmachu Mieskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu odbyło się  
sympozjum poświęcone  „Zbrodni Ludobójstaw  
dokonanej przez Wermacht na Polskich Jeńcach  
Wojennych - 8 września 1939 r. pod Ciepielowem ”, 
zorganizowane przez Społeczny Komitet   
Upamiętnienia Hitlerowskiej Zbrodni Ludobójstwa.  
Sympozjum prowadzone było przez płk. rez. mgr  
inż.Lucjana Bródkę.( na zdjęciu obok)    
 
 

TURNIEJ PIŁKARSKI NA DZIEŃ DZIECKA 
      Tradycyjnie jak co roku,  na stadionie LKS Video Ciepielów, odbył się  
turniej piłkarski.  W tym roku w turnieju udział wzięły cztery drużyny gimnazjalne: 
Tczów, Ciepielów, Chotcza oraz Jedlnia. 
Najlepszą drużyną turnieju okazała się  drużyna reprezentująca Tczów,  
drugie miejsce zdobyli gimnazjaliści z Ciepielowa, trzecie Chotcza, czwarte Jedlnia.    
       Po zakończeniu zawodów, najlepsze zespoły otrzymały nagrody od sponsorów:  
puchary okolicznościowe, sprzęt sportowy ( za pierwsze miejsce firma ROL – Mot  
 ufundowała komplet strojów piłkarskich dla całej drużyny ), nie zabrakło także  
ogniska i kiełbasek grilowych. 
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