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BEZPŁATNY

BIULETYN INFORMACYJNY
RADY I ZARZĄDU GMINY CIEPIELÓW

Artur Szewczyk – Sekretarz Gminy i kierowca nowego gimbusa Józef Pietruszka

Z początkiem nowego roku szkolnego nasza gmina otrzymała nowy
autobus do przewozów szkolnych. Wartość gimbusa to 241.560,-zł.

( o szczegółach czytaj na str.4)
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◄Spacerkiem po Gminie ◄ Wybory samorządowe ◄ Jaglińskiego - Historia Ciepielowa
◄ Uroczystości na Dąbrowie◄ Nowy Gimbus ◄ Porady prawne Sekretarza

Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU
Podczas nieobecności Wójta Gminy, który od dnia 5 lipca br. przebywa
na urlopie wypoczynkowym (obecnie od 18 lipca na zwolnieniu lekarskim), pod
przewodnictwem Zastępcy Wójta Ryszarda Ścibisza przeprowadzono w miesiącu
wrześniu dwa posiedzenia Zarządu Gminy. Na pierwszym z posiedzeń w dniu
13.09, Zarząd podjął uchwałę w sprawie dalszej obsługi dożywiania w PSP Wielgie przez
personel obsługi filii przedszkola, przystąpiono do budowy remizy strażackiej
w Antoniowie, złożono wniosek do programu SAPARD w sprawie budowy 1350 m.
odcinka drogi przez Dąbrowę. Planowany koszt budowy tej drogi to ponad 300.000,-zł.
Postanowiono, że; począwszy od dnia 1 października sukcesywnie będzie uruchamiane
oświetlenie uliczne na terenie całej gminy. Na drugim z posiedzeń 27.09., podpisano
umowę na budowę drogi w Wielgiem w kierunku Borowca, dokonano zmian w budżecie
gminy w związku z podwyższeniem płac dla nauczycieli, ustalono jednakowe dla
wszystkich nauczycieli i osób obsługi szkół i przedszkoli zasady odpłatności
za dożywianie, od dnia 1 października wszyscy nauczyciele i osoby pracujące
w obsłudze będą płacili za spożywane w szkole posiłki 105% kosztów ponoszonych
na dożywianie. Na terenie gminy rozwożona jest ostatnia w tym roku „szlaka”,
na drogach gminnych pracuje także równiarka.

FINANSE GMINY
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu gminy
Ciepielów w latach 2003 – 2005. W przetargu udział wzięły dwa banki,
Spółdzielczy w Iłży i Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Ciepielowie.
Oferty Banku Czcionka pogrubiona – Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział
w Ciepielowie I. oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach
bieżących : 6,0% / 4,0% II. koszty obsługi bankowej : 1. prowizja pobierana przez bank :
a. od wpłat gotówkowych : 0 % / 0%, b. od wpłat bezgotówkowych : 0 % / 0%,
c. od wypłat gotówkowych : 0 % / 0,2%, d. wypłat bezgotówkowych : 0 % / 1,40,-zł
od przelewu, 2. miesięczne koszty prowadzenia rachunku bankowego : 0,-zł / 0,-zł,
III. oprocentowanie lokat terminowych : lokaty krótkoterminowe : 14 dniowe :
6,1 % / 4,5%, lokaty terminowe : 3 miesięczne : 6,3 % / 6,2%,

DOŻYNKI POWIATOWE W CIEPIELOWIE
„Jest czas pracy trudnej, ale po trudach jest czas na modlitwę i dziękczynienie Bogu
za otrzymane dary szczęścia i Łask Bożych”. W niedzielę 1 września

● Antoniów.

Ruszyła budowa
budynku OSP w Antoniowie.
Po długich pracach związanych
z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
w sobotę 19 września br. wykonano
fundamenty.

● PSP Ciepielów. W wojewódzkich
Zawodach Lekkoatletycznych
o Puchar Prezesa WLKS, które
odbyły się w dniu 19.09.2002 r.
wzięła udział reprezentacja PSP w
Ciepielowie. Reprezentacja składała
się z 12 uczniów ( Marta Gorczyca,
Irena Budzińska, Adrianna Łojek,
Renata Sobania, Izabela Matysiak,
Żaneta Greguła oraz Paweł
Rzepkowski, Tomasz Chamela,
Jarosław Balcerowski, Kamil Siwiec,
Kamil Skwira, Karol Wężykowski ),
opiekunami byli nauczyciele Pan
Stanisław Garganisz i Pan Zbigniew
Opalski.

Reprezentacja PSP Ciepielów
wywalczyła łącznie 5 medali ( dwa
srebrne i trzy brązowe). W każdej
konkurencji startowało od 40 do 60
zawodników z całego województwa
mazowieckiego. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

na stadionie sportowym w Ciepielowie odbyły się III Samorządowe
Dożynki Powiatowe. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta
odprawiona przez księdza Stanisława Sławińskiego. Zebrani na
● Ciepielów. W dniu 3
stadionie modlili się dziękując Bogu za zebrane w tym roku plony.
października (czwartek) w Urzędzie
Następnie starostowie dożynek, a wśród nich starosta z naszej gminy,
Gminy w Ciepielowie II piętro,
pok.26
przedstawiciel młodego pokolenia rolników Piotr Główka z Bąkowej
wręczył Przewodniczącemu Rady Powiatu Henrykowi Maziarkowi oraz
OKULARY
Staroście Lipskiemu Kazimierzowi Zającowi bochen dożynkowego chleba.
Dobór i wykonanie okularów
Komputerowe ustalanie wad
Po okolicznościowych wystąpieniach zaprezentowały się korowody dożynkowe,
wzroku, bez skierowania,
z których najlepiej wypadł korowód reprezentujący naszą gminę, utworzony
bezpłatnie
przez mieszkańców
w przypadku zamówienia
Wielgiego. W następnym
okularów.
numerze przedstawimy bliżej
naszych dożynkowych
reprezentantów, ich przyśpiewki
oraz przygotowania do kolejnego

występu. Na wszystkich
przybyłych gości czekały
kiermasze sztuki ludowej,
wystawy sprzętu
rolniczego, stoiska
rolniczych osiągnięć,
Reprezentujący Gminę Ciepielów korowód dożynkowy z Wielgiego był
stoiska kulinarne. Dzieci
najliczniejszy, najdłużej i najlepiej wykonywał przyśpiewki dożynkowe, mogły korzystać
powyżej wieniec dożynkowy uwity przez mieszkańców Wielgiego.
z bezpłatnych ( dzięki
sponsorowi dożynek szefowi firmy ROL –MOT Henrykowi Maziarkowi) atrakcji
( ślizgawek, przejażdżek kucykiem, samochodzikiem ). Podczas dożynek wystąpił
kabaret „Masztalscy” oraz zespół „Babilon”. Uroczystości zakończył wielki,
wspaniały pokaz sztucznych ogni.

Optometrysta nie bada dzieci, nie
zajmuje się leczeniem chorób oczu.
Proszę przynosić stare okulary do
zmierzenia, odbiór na miejscu.
od godz. 900 - 1800
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem,
przeprowadzanych w dniu 25 września br.
komputerowego ustalania wad wzroku, przez
optometrystę pana mgr A. Modzelewskiego.
Będzie on dokonywał komputerowego ustalania
wad wzroku jeszcze jeden dzień.

25.09.2002 komputerowe ustalanie wad wzroku

WYBORY SAMORZĄDOWE 2002
W ogłoszonych na dzień 27 października 2002 roku będziemy wybierać w powszechnych wyborach nową Radę
Gminy. Nowa Rada będzie składała się z 15 radnych (o trzech mniej niż w obecnej jeszcze trwającej kadencji).
W wyborach tych po raz pierwszy będziemy bezpośrednio dokonywać wyboru Wójta Gminy. Będziemy także
wzorem ostatnich wyborów wybierać radnych do powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Wybory będą odbywać się jak
co roku w siedmiu obwodowych komisjach wyborczych usytuowanych na terenie całej gminy.

UROCZYSTOŚCI POD DĄBROWĄ
8 września przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego
w Dąbrowie k/Ciepielowa odbyła się uroczystość 63 rocznicy uczczenia pamięci
poległych. Jak co roku pogoda dopisała, chociaż gdy rano trwały przygotowania do
uroczystości pogoda nie napawała optymizmem. Na szczęście jak stwierdził nasz Pan
Władysław Owczarek „zamówione jest od górnie, że nie będzie pochmurnie” i tak też było.
W słoneczne południe rozpoczęły się uroczystości. Najpierw strzelcy z Lipska
przeprowadzili apel poległych, następnie
ksiądz Stanisław Sławiński z Ciepielowa wraz
z zaproszonym na uroczystości
księdzem Andrzejem Wierzbickim ze
Smogorzowa odprawili polową, ale
jakże piękna i uroczystą Mszę Świętą
w intencji pomordowanych tutaj
w Dąbrowie k/Ciepielowa żołnierzy
74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
z Lublińca. Następnie głos zabrał Artur
Szewczyk – Sekretarz Gminy, który
podziękował księżom w imieniu zebranych
za odprawioną Mszę Św. oraz przywitał
wszystkich przybyłych na uroczystość.
Następnym punktem uroczystości był
występ młodzieży szkolnej z PSP
Ciepielów oraz z PSP Wielgie. Młodzież
wierszem i pieśnią „przeniosła”
Prowadzący uroczystość : Pułkownik Władysław Owczarek ps. „Bula” oraz Artur Szewczyk – Sekretarz Gminy
zebranych w tamte ciężki dla naszej
ojczyzny wojenne chwile. W oczach wielu starszych osób pojawiły się łzy. Po występie młodzieży przystąpiono do
składania wiązanek i kwiatów przed pomnikiem. W imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy wieniec złożyła
delegacja w skład której weszli ; Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla, Zastępca Wójta Ryszard Ścibisz oraz
Zastępca Przewodniczącego Rady Stanisław Kwiecień. Po złożeniu wiązanek, ogłoszono komunikat związany z planami
budowy mauzoleum oraz możliwością zakupu nowej książki o losach górnośląskiego pułku piechoty. Na zakończenie
prowadzący uroczystość Pułkownik Władysław Owczarek i Sekretarz Gminy Artur Szewczyk zaprosili już dzisiaj
na obchody następnej 64 rocznicy mordu jeńców wojennych w przyszłym roku. Po zakończeniu uroczystości zebrani
rozpoczęli spotkania koleżeński, w których przy żołnierskiej grochówce wspominali „tamte ciężkie dni”

JERZEGO JAGLIŃSKIEG –HISTORIA CIEPIELOWA
- Zarys historii Ciepielowa A teraz wracamy znowu do zdarzeń, które w związku z powstaniem wydarzyły się w Ciepielowie.
Oddaję głos ówczesnemu burmistrzowi Mikuliczowi, który napisał w dniu 9.1.1864 r. pismo:
Do Rządu Guberjalnego Radomskiego Burmistrza Miasta Ciepielowa
Rapport

Mam zaszczyt niniejszym zaraportować Rządowi Guberialnemu, że w dniu 8 stycznia 1864 r. o godzinie 11 w nocy przybyło
do miasta Ciepielowa, kilkudziesięciu powstańców silnie uzbrojonych, pod dowództwem, jak udzielony kwit przekonywa
komendanta Ostoi przyaresztowawszy podpisanego Burmistrza, Sekretarza Magistratu i ławników honorowych, zabrawszy
z kasy Rubli 49, Kop.20, spalili wszystkie Akta Magistratu, księgi ludności, Dzienniki Praw i Guberialne, oraz wszelkie
dokumenta, wszystkie kwitariusze do poboru podatków i rat dzierżawnych, Akta Urzędu Skarbowego – zabrawszy z sobą
pieczęci urzędowych sztuk osiem, wyjechali w dalszy marsz.
Burmistrz Mikulicz

c.d.n.

Jerzy Jagliński

TVP I – „AGROLINIA” W CIEPIELOWIE
W czwartek 26 września br. na terenie naszej gminy gościł I program telewizji polskiej. Redaktorzy programu
„Agrolinia”, przyjechali na zaproszenie Pana Prezesa firmy ROL –MOT Henryka Maziarka. Pan Prezes zachwalał
walory naszej gminy i powiatu. Z ekipą telewizji gościliśmy na terenie nowobudowanego gimnazjum oraz na terenie
oczyszczalni ścieków. Program zostanie (prawdopodobnie) wyemitowany w sobotę 5 października br. o godz. 700.
Sprawozdanie z telewizyjnej wizyty przedstawimy w następnym wydaniu naszego biuletynu. Zapraszamy do oglądania programu.

NOWY GIMBUS - KLEKS
Wreszcie po długotrwałych staraniach naszego samorząd oraz po osobistym
zaangażowaniu w sprawę „gimbusa” Pana Henryka Maziarka, nasza gmina
otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Sportu autobus szkolny Autosan, typu H-9
„Kleks”. Wartość pojazdu, który otrzymaliśmy bezpłatnie, to kwota 241. 560,-zł
( prawie 2,5 miliardy starych złotych).
Pojazd pozwoli na znaczne obniżenie
kosztów, realizowanych przez gminę
dowozów a także w pozwoli na wydłużenie
tras przewozów naszych dzieci. Wszystko po
to aby zminimalizować naszym uczniom
i rodzicom dolegliwości związane
z dowozami.

● W dniu 23 września br. nastąpił
komisyjny odbiór drogi gminnej przez
miejscowość Chotyze. Odbiór
nastąpił przy udziale przedstawiciela
delegatury Urzędu Marszałkowskiego
w Radomiu, który skontrolował
wykonanie nawierzchni wraz z
poboczami. Mieszkańcy Chotyz przy
udziale miejscowego radnego Pana
Ryszarda Sobani oraz sołtysa Pana
Sławomira Kornaka wykonali
pobocza we własnym zakresie.
Według Urzędu Marszałkowskiego
modernizację drogi gminnej
dojazdowej do pól, przez Chotyze na
odcinku 1010 mb, o szerokości 3,5 mb
wykonano należycie.

wnętrze „kleksa”

Inauguracyjny przejazd nowego
autobusu nastąpił w związku z obchodami
uroczystości rocznicowych w dniu
8 września pod Dąbrową. Tam też został
uroczyście poświęcony przez księdza
Stanisława Sławińskiego z parafii
w Ciepielowie. Ksiądz Sławiński
dokonując ceremonii poświęcenia życzył
wszystkim mieszkańcom gminy aby
Ksiądz Stanisław poświęca nowego gimbusa
pojazd ten długo i szczęśliwie służył
dzieciom w drodze do szkoły i z powrotem do domu. Aby bezusterkowa jazda
nowym autobusem sprawiała dzieciom przyjemność i zadowolenie.
Artur Szewczyk

PORADY PRAWNE
SEKRETARZA
Temat wyborów nie od dzisiaj niesie ze sobą wiele kontrowersji.
Przy okazji publikacji biuletynu, chciałbym odpowiedzieć na dwa
najczęściej zadawane pytania przez interesantów Urzędu Gminy, związane
oczywiście z nadchodzącymi wyborami.
Po pierwsze : - Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej.
Aby pracować w dniu wyborów w obwodowej komisji wyborczej ( dieta 136,-zł),
należy zostać zgłoszonym przez pełnomocnika komitetu wyborczego wyborców,
którego komitet zarejestrował listę kandydatów na radnych. W tych okręgach
i odpowiadających im miejscach siedzib obwodowych komisji wyborczych
pełnomocnik takiego komitetu ma prawo zgłosić jedną osobę do pracy w komisji.
Skład komisji liczy sobie od 5 do 9 osób, w razie zgłoszenia większej liczby
kandydatów do komisji, nastąpi publiczne losowanie 9 członków, którzy będą
w wybory pracowali w komisjach.

Po drugie : - Czy w wyborach zbiera się podpisy „dla wyboru Wójta”.
Nadchodzące wybory są wyborami powszechnymi do rad gmin, powiatów, sejmików
województw. Wybory bezpośrednie wójta gminy są organizowane niejako przy okazji.
Dlatego w tych wyborach nie zbiera się podpisów popierających osoby przyszłego Wójta.
Wszelkie podpisy zbierane są niepotrzebnie. Jedynym warunkiem do zgłoszenia
kandydatury przyszłego Wójta jest zarejestrowanie przez komitety wyborcze do godz.
24.00, dnia 27 września 2002r list kandydatów na radnych w co najmniej połowie
okręgów wyborczych istniejących w naszej gminie ( obecnie jest 11 okręgów) Jeżeli
komitet nie zarejestruje wymaganej liczby list kandydatów na radnych to nie może zgłosić
kandydata chociażby dysponował „milionem podpisów”.
Sekretarz Gminy
Artur Szewczyk

komisja na drodze – Chotyze 23.09.2002

Komisja w składzie: Zastępca
Wójta Ryszard Ścibisz, Sekretarz
Gminy Artur Szewczyk, Paweł
Jędraszek oraz projektant podpisali
końcowy protokół budowy drogi.
Teraz niech dobrze służy
mieszkańcom Chotyz!

● 1 października br. w Starostwie
Powiatowym w Lipsku odbędzie się
uroczystość nominacji na stopień
oficerski następujących
mieszkańców naszej gminy: Jan
Góraj, Władysław Gawin, Helena
Owczarek, Benedykt Góraj, Stefan
Siepietowski, Tadeusz Sitek, Tadeusz
Frączek. Sprawozdanie
z uroczystości w następnym wydaniu.
● Pełnomocnik Zarządu Gminy ds.
rozwiązywania problemów
alkoholowych Artur Szewczyk wraz
z Komendantem Rewiru
Dzielnicowych w Ciepielowie st. asp.
szt. Romanem Nachyłą zainicjowali
wspólne działanie w zakresie
rozpoczęcia kampanii
antynarkotykowej pt. „Jak uchronić
dziecko od środowiska
narkotycznego”.
Profilaktyczny
program będzie
prowadzony
wśród uczniów
naszego gimnazjum.
Patronat nad programem objęło
Centrum Edukacji Społeczeństwa
w Warszawie
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