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BIULETYN INFORMACYJNY
RADY I ZARZĄDU GMINY CIEPIELÓW

Gimnazjum widok od rynku – rys. projektowy

Zarząd Gminy przystąpił do modernizacji starego budynku, który
zostanie zaadaptowany na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie.

( o szczegółach czytaj na str.2)
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Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU – BUDOWA GIMNAZJUM
31 maja 2002 roku Rada Gminy jednomyślnie postanowiła rozpocząć
modernizację starego budynku szkolnego dla potrzeb gimnazjum w Ciepielowie.
Rada przyjęła też uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na potrzeby modernizacji.
W związku z projektem oddania części dydaktycznych jeszcze w tym roku,
Zarząd wystąpił do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na zawarcie
umowy z dotychczasowym wykonawcą,. W między czasie przeprowadzono
przetarg „ zapytanie o cenę” na inspektora nadzoru budowlanego

aktualny serwis fotograficzny
z budowy Gimnazjum w Ciepielowie
2 sierpnia 2002r. godz.12°°

(przypomnijmy wygrała firma EKOSZT z Radomia w cenie 0,5% brutto wartości
inwestycji netto) , który to przeprowadził wstępne kosztorysowanie kosztów

modernizacji. Po przeprowadzeniu w dniu 3 lipca br. negocjacji
z dotychczasowym wykonawcą części dydaktycznej gimnazjum ( czytaj z finansów
gminy) podpisano stosowne umowy.
Prace przy budowie ruszyły w dniu 5 lipca. Modernizowany budynek będzie
połączony z wybudowaną częścią dydaktyczną i razem będzie stanowić
jednolity kompleks dydaktyczny.

widok starego budynku od bramy wjazdowej( po
częściowej rozbiórce)

FINANSE GMINY
- rozstrzygnięto przetarg „ zapytanie o cenę” na usługę bankową
polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,-zł
( słownie pięćset tysięcy złotych )z przeznaczeniem na modernizację starego
budynku dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
Nr. spr. ZGm.0042/9/2/2002. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów : 1. Bank
Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. Oddział w Kozienicach
ul. Radomska 43, 26-900 Kozienice (Stopa WIBOR 3M z dnia 1 lipca 2002roku:
8,93%, , -marża: 1 %, - prowizja: 0,-zł ), 2. Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
Oddział w Ciepielowie (Stopa WIBOR 3M z dnia 1 lipca 2002 roku: 8,93%,
-marża : 0,20 %, - prowizja: 0,3%), 3. Bank Spółdzielczy w Iłży
ul. Rynek 1, 27-100 Iłża (Stopa WIBOR 3M z dnia 1 lipca 2002 roku: 8,93%,
-marża : minus 0,10 %, -prowizja : 0,-zł), 4. Bank Gospodarki Żywnościowej
S.A. Oddział w Radomiu, ul. Traugutta 29, 26-600 Radom (Stopa WIBOR 3M z
dnia 1 lipca 2002 roku: 8,93%, -marża : 0,8 %, - prowizja: 0,3%)
Komisja przetargowa wybrała najniższą cenę zaoferowaną przez Bank
Spółdzielczy w Iłży ul. Rynek 1, 27-100 Iłża (Stopa WIBOR 3M z
dnia 1 lipca 2002 roku: 8,93%, -marża : minus 0,10 %, -prowizja :
0,-zł),

- ogłoszono przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu
gminy w latach 2002 – 2005.
- przeprowadzono negocjacje z firmą RO.S.A. – BUD - Roman Jan
Saczywko, ul. Trojańska 6/34, 26-600 Radom ( dotychczasowego wykonawcę
budowy I części dydaktycznej gimnazjum w Ciepielowie) – na temat modernizacji
starego budynku na potrzeby gimnazjum oraz zagospodarowania terenu wokół
gimnazjum.
W wyniku negocjacji podpisano umowy :

widok z placu szkolnego

obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania
stropu, poniżej widok na belki stropowe wewnątrz
budynku

tak wygląda wnętrze budynku – rozbiórki dokonano do
wysokości okien dawnego budynku

-na modernizację starego budynku na potrzeby gimnazjum w cenie :
580.000,zł,
-na zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum w cenie : 90.000,-zł.
Termin wykonania prac strony ustaliły na 31 października 2002
roku, gwarancję na 36 miesięcy.
Z
widok na łącznik z nowym budynkiem

UWAGA !!!
Prosimy nie wyrzucać gruzów i popiołów do
kontenerów na śmieci rozstawionych
na terenie gminy.
Dziękujemy.
Ref. Gosp. Kom. Urzędu Gminy w Ciepielowie

NOWE OKRĘGI WYBORCZE
W ostatnich dniach czerwca br., Rada Gminy zajmowała się określeniem
nowych okręgów wyborczych, które będą miały zastosowanie w jesiennych
wyborach samorządowych. Zgodnie ze zmianą ustawy o samorządzie
gminnym w naszej gminie, będziemy wybierać 15 a nie jak do tej pory 18
radnych. W związku z tym należało dokonać korekty w istniejących
okręgach wyborczych. Zarząd Gminy przygotowując projekt nowego
podziału zastosował zasady określone w ustawie, a mianowicie :
Po pierwsze : „Nie wolno dzielić sołectw. W danym okręgu wyborczym można
włączyć tylko i wyłącznie całe sołectwa”, po drugie : „Należy przyjąć normę
przedstawicielską tj. liczbę mieszkańców ( z meldunku z dnia 31 grudnia 2001 roku )
podzieloną przez liczbę 15 radnych gminy” tj. 6413:15 = 428
Norma przedstawicielska wynosi : 428 mieszkańców na 1 radnego.

W celu prawidłowego jak najbardziej odzwierciedlającego reprezentację
mieszkańców naszej gminy w Radzie, zwołano w tym celu Komisję Rady
Gminy, która dyskutowała nad propozycjami podziału. Na ostatniej sesji
Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 czerwca br. radni przyjęli Uchwałę
Nr XXXIII/229/2002 w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady
Gminy w Ciepielowie oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

● Zakończono 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. Wykonawcą nowej drogi
było Przedsiębiorstwo Robot
Drogowych Sp. z o. o, 26-700
Zwoleń, ul. Perzyny 86 w cenie :
115.985,86,-zł

Tak wygląda środkowy odcinek nowej drogi
w naszej Gminie,
widok na wschód i zachód Chotyz

Poniżej przedstawiamy nowe okręgi wyborcze naszej gminy
Nr okręgu
wyborczego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Liczba
wybieranych
radnych

Granice okręgu wyborczego

Sołectwa : Antoniów, Czerwona, Bielany, Pasieki,
Podgórze
Sołectwa : Bąkowa, Podolany, Kunegundów, Czarnolas
Sołectwa : Ciepielów, Gardzienice Stare
Sołectwa : Anusin, Dąbrowa, Drezno
Sołectwa : Stary Ciepielów, Ciepielów Kolonia, Kawęczyn,
Rekówka
Sołectwa : Kałków, Chotyze, Wólka Dąbrowska,
Gardzienice Kolonia
Sołectwa : Świesielice
Sołectwa : Marianki, Kochanów, Sajdy,
Sołectwa : Wielgie, Borowiec
Sołectwa : Pcin, Ranachów B
Sołectwa : Łaziska

1.
1.
2.
1.
2.
2.
1.
1.
2.
1.
1.

PORADY PRAWNE
SEKRETARZA

● Zestawy do koszykówki zakupione
w ramach realizacji gminnego
programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych rozdysponowano
do następujących miejscowości naszej
gminy : Ciepielów, Wielgie, Pcin,
Antoniów, Bielany, Pasieki, Łaziska,
Czarnolas, Podgórze, Bąkowa,
Gardzienice Stare, Gardzienice
Kolonia, Stary Ciepielów, Ciepielów
Kolonia, Chotyze, Rekówka,
Świesielice, Dąbrowa, Kałków,
Wólka Dąbrowska.
● W nagrodę za najlepsze oceny

BONY PALIWOWE
Urząd Gminy (pok. Nr 6) rozpoczął wydawanie bonów
paliwowych dla rolników za drugie półrocze br.
Aby uzyskać bon paliwowy należy :
-posiadać gospodarstwo rolne,
-nie zalegać w płatności podatku rolnego,
-być właścicielem (współwłaścicielem) ciągnika rolniczego
( dowód rejestracyjny ciągnika ),
-numer NIP.
Zaświadczenia uprawniające do odbierania bonów paliwowych
w banku, wydaje się tylko rolnikom nie posiadającym zaległości w płatności
podatku rolnego !
Wartość bonu za II półrocze 2002 roku wynosi 22,40,-zł za 1 ha użytków
rolnych /bez klasy VI Rz i VI PS/
Bony paliwowe będą wydawane do końca września 2002 roku.
Sekretarz Gminy
Szewczyk Artur

trójka uczniów naszego gimnazjum
wyjechała na kolonie letnie do
Słowacji. Nagrodę ufundował
Prezes firmy ROL – Mot Pan Henryk
Maziarek

● 25 lipca br. odbyło się posiedzenie
komisji egzaminacyjnej na stopień
nauczyciela mianowanego nauczycielki PSP w Ciepielowie Pani
Agnieszki Kowalskiej. Komisja w
skład której weszli eksperci MENiS
bardzo wysoko ocenili przygotowanie
zawodowe kandydatki, przyznając jej
maksymalną ilość punktów i stopień
nauczyciela mianowanego.

JERZEGO JAGLIŃSKIEG –HISTORIA CIEPIELOWA
- Zarys historii Ciepielowa .............Wracamy do Ciepielowa.
Jeśli chodzi o powstanie listopadowe to Ciepielów stał na uboczu ówczesnych wydarzeń.
Na ogół ludność miejscowa zajęła wobec powstania bierną postawę. Przyczyniły się do tego rekwizycje, pobory itp. przez
nasze wojsko egzekwowane, no i ów spór sądowy z dziedzicem Karczewskim, który całkowicie zaprzątał głowy
mieszkańców.
Dla porządku jednak chronologicznego muszę zaznaczyć, że generał rosyjski Rüdiger 10.9.1831 r. zaatakował od
strony Tymienicy po Chotczę Górną naszego generała Samuela Różyckiego /który powierzone prowadzenie tak zw. małej
wojny na tyłach nieprzyjaciela/. Bitwa trwała cały dzień, po czym Różycki wycofał się do Rzeczniowa a później
przekroczył granicę austryjacką. Niedługo potem powstanie listopadowe wygasło.
Natomiast powstanie styczniowe /22.I.1863 r./ wyraźnie wywarło piętno na mieszkańcach miasta. Na pewno w dużym
stopniu przyczyniły się do tego dekrety Rządu Narodowego o uwłaszczeniu chłopów. W oddziałach powstańczych Mariana
Langiewicza, które skoncentrowały się w Wąchocku, znalazło się dużo młodzieży właśnie szczególnie z Ciepielowa.
/o czem mówi Drążkiewicz w książce pt. „Wspomnienia Czachowszczyka z r. 1863/. Po przekroczeniu granicy austriackiej
Langiewicz wyłącza się z powstania. Wówczas jego oficer Dionizy Czachowski zostaje na tym terenie komendantem
oddziałów powstańczych.
Dnia 5.5.1863 r. Pułk. Czachowski stacza bitwę pod Bałtowem i przechodzi ze swoim oddziałem przez Ciepielów.
W czasie jego kilkunastogodzinnego postoju w mieście – 16 jego mieszkańców przystąpiło do powstania. Na początku
czerwca Czachowski przekracza również granicę austriacką, jest ranny – ale wraca w październiku i 6.11.1863 r. dociera do
Krępy Kościelnej, gdzie zostawia 30 kawalerzystów, a sam z 10 towarzyszami, udaje się do Wierzchowisk, majątku swojej
córki. Tu otoczył go oddział dragonów i piechoty rosyjskiej. Czachowski wskoczył na konia i usiłował przedrzeć się do
leżącego obok tartaku w Jaworze Soleckim. I wtedy poległ pocięty szablami. Bez opatrzenia ran wrzucono go na wóz
chłopski i przewieziono do Radomia. Konwój ten zatrzymywano po wioskach i miasteczkach i pokazywano ciało
Czachowskiego mówiąc chłopom „Patrzcie, oto wasz Król”!
Ostatnią „bitwą” w powstaniu styczniowym na naszym terenie była potyczka pod Bąkową 23.3.1864 r. a ostatnim
naczelnikiem na kielecczyźnie był generał Hanke – Bosak, który również w okolicach Solca przeprawił się przez Wisłę do
Austrii. W wykazach rosyjskich Guberni Radomskiej, którzy dostali się do niewoli był S. Marszałek – chłop ze wsi
Bąkowa, oraz powstaniec z oddziału Łady – Feliks Pytlakowski z Ciepielowa. Na folwarku przy dworze w Ciepielowie
pracował długo również były powstaniec styczniowy Dominik Łaszczak zmarły około 1934 – 35 r.! Nazywany był –
„starym Dominem”.......................c.d.n.
Jerzy Jagliński

ZAWODY POŻARNICZE
W dniu 7 lipca br. na stadionie sportowym
w Ciepielowie odbyły się Powiatowe Zawody
Sportowo – Pożarnicze. W zawodach udział
wzięło 20 drużyn (w tym 3 kobiece) Zawody
rozegrane zostały w konkurencjach : - ćwiczenia
bojowe, - sztafeta pożarnicza 7x50 m.
z przeszkodami.
Wśród seniorów pierwsze miejsce zdobyła
drużyna z Pawliczki, najlepszą drużyną naszej
gminy była OSP Łaziska.
Wśród chłopców( juniorów) bezapelacyjnym
zwycięzcą została drużyna z Łazisk. MDP Łaziska wyprzedziła drużynę z Ciepielowa i Chotczy. Wśród dziewcząt
(juniorek) pierwsze miejsce zdobyła drużyna MDP Bąkowa przed MDP Kochanówka.

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Ciepielowie – ćwiczenia bojowe, sztafeta pożarnicza z przeszkodami
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