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W BIULETYNIE : 
 

◄Z posiedzeń Zarządu ◄Nowoczesna pracownia internetowa ◄Z ostatniej sesji 
◄Dożynki w Przedszkolu ◄Spacerkiem po Gminie ◄Most w Świesielicach 

◄ Agrolinia u nas ◄Nominacje oficerskie ◄Nasze drogi ◄Porady  prawne Sekretarza 

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

Pożegnanie lata - Dożynki w samorządowym przedszkolu 





 

NASZE DROGI 
                               O sprawy gminnych dróg zapytaliśmy Zastępcę Wójta  
                                          Gminy Ryszarda Ścibisza. - W mijającej kadencji udało  
                                           się nam  zbudować kilka nowych dróg, między innymi  
                                          w : Łaziskach, Łaziska – Bąkowa, Chotyzach, Bielanach, 
                                          Pcin –Ranachów, Wielgiem. 
                                          Mam nadzieję, że przyszła rada będzie kontynuowała 
                                          prace w zakresie poprawy stanu nawierzchni naszych  
                                         dróg. Myślę, że powinniśmy dążyć do coraz większych  
inwestycji  w drogownictwie, bo takie są oczekiwania społeczeństwa. Tak jak w tym 
miejscu ( zdjęcie przedstawia drogę Pcin – Kazanów) powinniśmy zabiegać, dążyć aby  
w przyszłej kadencji zbudować nowe asfaltowe drogi łączące sąsiadujące ze sobą  
gminy, aby nasi mieszkańcy zmuszeni niejednokrotnie do długich dojazdów do  
pracy mogli bezkolizyjni, szybko pokonywać tę drogę.    
BUDOWA REMIZY OSP W ANTONIOWIE 
28 września br. po odprawionej w Kościele w Czerwonej Mszy Św.,  
mieszkańcy na czele z proboszczem parafii księdzem Dujko udali się  
na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na budowie remizy strażackiej  
w  Antoniowie. W uroczystości uczestniczyli Senator RP Zbigniew Gołąbek,  
Prezes firmy ROL-MOT w Ciepielowie Henryk Maziarek, Zastępca Wójta Ryszard Ścibisz, 
Sekretarz Artur Szewczyk, przedstawiciele Lasów Państwowych, komendant PSP w Lipsku  
brygadier Marek Wesołowski, Starosta Powiatu Kazimierz Zając, dyrektor handlowy firmy 
 ROL-MOT Witold Owczarek, przedstawiciele OSP z Ludwikiem Kolendą na czele oraz  
mieszkańcy Czerwonej i Antoniowa.  Odczytując akt erekcyjny, Pan Henryk Maziarek   
życzył wszystkim szybkiego ukończenia budowy. Tak aby zarówno remiza, 
świetlica oraz biblioteka jak najszybciej mogły służyć mieszkańcom. Głos również  
zabrał zaproszony na uroczystość przez pana prezesa Maziarka Senator RP  
Zbigniew Gołąbek. Obiecał pomoc w pracach wykończeniowych oraz zobowiązał  
się do zapewnienia dla OSP Antoniów bojowego samochodu strażackiego.  
W imieniu budowniczych remizy za pomoc niesioną przez Pana Henryka Maziarka  
dla mieszkańców Czerwonej i Antoniowa podziękowała organizatorka uroczystości 
Pani sołtys Teresa Fajdek. Na koniec uroczystości ksiądz Dujko poświęcił budowę.  
O postępach budowy będziemy państwa informować w następnych wydaniach biuletynu 
 

 
      
 
 
 
 

 
 

         
 
 
 
 
 

NOWOCZESNA PRACOWNIA INTERNETOWA W GIMNAZJUM 
Jak dowiedzieliśmy się od Pana Henryka Maziarka, w najbliższych dniach nasze  
gimnazjum otrzyma nowoczesną pracownię komputerową. Szkoła będzie więc  
miała wyposażenie komputerowe na miarę XXI wieku. Działanie pana prezesa  
pozwoli jednocześnie na utrzymanie pracowni komputerowej w szkole  
podstawowej w Bąkowej, która do tej pory korzystała z pracowni gimnazjum. 
Dzięki kontaktom pana prezesa a także staraniom jakie podjął  w okresie  
wakacyjnym Sekretarz Gminy Artur Szewczyk, otrzymaliśmy także wyposażenie  
audio wizualne do szkół oraz  urządzenia kserujące. Sprzęt audio-wideo  
i kserokopiarka zostały już przekazane do publicznego gimnazjum,  
kserokopiarka trafiła także do gminnej biblioteki.  
Na koniec kadencji spełniło się także marzenie Pana  
Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Czapli – udało się  
nam uzyskać pracownię komputerową dla szkoły podstawowej  w Wielgiem.  
Wreszcie i w tej szkole dzieci będą mogły rozpocząć naukę informatyki. 

 

● DĄBROWA. W dniu 10 
października br. odbyła się kontrola 
wniosku złożonego przez gminę do 
programu SAPARD (budowa drogi 
przez Dąbrowę). Kontrolę 
przeprowadził przedstawiciel Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Warszawie. Gminę zaś 
reprezentowali Artur Szewczyk 
Sekretarz Gminy oraz Paweł 
Jędraszek inspektor od spraw dróg. 
 

  
 Według przedstawiciela agencji 
wniosek złożono prawidłowo. Teraz 
wszystko w rękach specjalnej komisji,  
która w Warszawie zadecyduje o 
zakwalifikowaniu się naszej budowy 
do SAPARD -u. Jeżeli tak, otrzymamy 
zwrot  75%  kosztów tej budowy tj. 
około 225.000,-zł. 
 

● ŚWIEISIELICE. Trwają prace 
końcowe przy budowie mostu na 
rzece Iłżance w Świesielicach. Dzięki 
staraniom władz powiatowych oraz 
miejscowego radnego Zbigniewa 
Chyły, most już wkrótce zostanie 
oddany do użytku. 
 

 ● CIEPIELÓW. Telewizyjny 
program „Agrolinia” odwiedził naszą 
gminę. W wyemitowanym w dniu 5 
października br. programie mogliśmy 
obejrzeć Pana Henryka Maziarka, 
który „całej Polsce” przedstawiał 
walory naszej pięknej gminy. 

 
 Z ekipą telewizji gościliśmy na 
terenie budowanego gimnazjum oraz 
oczyszczalni ścieków. 

 
Z obietnic złożonych przez autorkę 
programu, dowiedzieliśmy się, że            
o naszej gminie wkrótce  powstanie 
dłuższy program . Będzie to 
niewątpliwie promocja naszej gminy 
na zewnątrz a to zawsze procentuje        
w przyszłości.  
 
 
 
 
 
 

 
Pan Henryk Maziarek odczytuje akt erekcyjny            – Pani sołtys Teresa Fajdek wmurowuje akt,-         - Poświecenie, od prawej stoją Artur 

Szewczyk, Hneryk Maziarek, Senator Zbigniew Gołąbek  

 



 

NOMINACJE OFICERSKIE 
1 października br.  w Starostwie Powiatowym  
w Lipsku odbyła się uroczystość mianowania  
na I stopień oficerski Wojska Polskiego. 
Zaszczytu tego dostąpili także mieszkańcy 
naszej gminy: Pani Helena Owczarek oraz  
Panowie :Jan Góra,Władysław Gawin, 
Benedykt Góraj, Stefan Siepietowski,  
Tadusz Sitek, Tadeusz Frączek. 
       W uroczystości udział wzięli :  
Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Maziarek wraz z władzami Starostwa 
Powiatowego, komendanci WKU w Kozienicach. Gminę Ciepielów reprezentował  
Artur Szewczyk Sekretarz Gminy oraz panowie Władysław Owczarek i Stanisław  
Siepietowski. Po odczytaniu postanowienia Prezydenta RP Aleksandra  
Kwaśniewskiego w sprawie nominacji oficerskich nastąpiło uroczyste wręczenie  
mianowań. Po ceremonii głos zabrał Pan Władysław Owczarek, który przy okazji  
podziękował Panu Prezesowi Henrykowi Maziarkowi za pomoc jaką niesie  
miejscowym kombatantom ( w organizacji tegorocznego dnia seniora  
w Ciepielowie oraz zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Zakopanego  
i Krakowa). Przy okazji żołnierskiego święta wyraził również słowa podziękowania 
księdzu Stanisławowi Sławińskiemu za odprawioną polową Mszę Św. pod  
Dąbrową oraz Arturowi Szewczykowi Sekretarzowi Gminy za tak sprawne   
zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznej uroczystości rocznicowej. 
           Korzystając z możliwości jaką niesie biuletyn zarząd Gminy składa na ręce nowo  
mianowanych oficerów Wojska Polskiego 
                                Serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. 
 
      PORADY  PRAWNE
      SEKRETARZA   
                    Bony paliwowe raz jeszcze 
                                             Do końca października br. przedłużono okres  
                                         wydawania bonów paliwowych Warto więc jeszcze 
                                          raz przybliżyć zasady ich wydawania oraz przedstawić 
                                         prawne możliwości uzyskania bonów nawet w sytuacji 
gdy zdawałoby się, że jest to niemożliwe. A więc aby uzyskać bon paliwowy  
należy : -posiadać gospodarstwo rolne,- nie zalegać w płatności podatku rolnego, -być właścicielem  
(współwłaścicielem) ciągnika rolniczego ( dowód rejestracyjny ciągnika ), -numer NIP. 
Wartość bonu za II półrocze 2002 roku wynosi 22,40,-zł za 1 ha użytków rolnych /bez klasy VI Rz i VI PS/ 

Co jednak gdy mamy gosp. rol. a nie mamy ciągnika rol. ? ( np. rodzice  
przekazali gosp. rol. a nie przekazali ciągnika). Co zrobić gdy mamy ciągnik  
a rodzice są właścicielami gosp. rol.? To najczęściej zadawane przez interesantów  
urzędu pytania. Aby nie pozostawić ich bez odpowiedzi a także umożliwić 
uzyskanie bonów paliwowych tym, którzy znajdują się we wspomnianej powyżej 
sytuacji, odpowiadam; - Najważniejsze to być właścicielem gos. rol., jeżeli już  
je mamy to możemy ubiegać się o wydanie bonów. Jeżeli nie mamy ciągnika  
a mają go np. rodzice, rodzeństwo, to wystarczy sporządzić umowę darowizny  
części ciągnika ( umowę można sporządzić w urzędzie – około 10 minut, potrzebne będą 
 tylko dowody osobiste i dowód rejestracyjny ciągnika) Po sporządzeniu i podpisaniu  
umowy należy złożyć deklaracje podatkową od umowy darowizny w Urzędzie 
Skarbowym w Zwoleniu, a po dopełnieniu formalności wraz zaświadczeniem udać  
się do urzędu gminy po odbiór zaświadczenia do wydania bonów w banku  
spółdzielczym. Bez zbędnych kosztów, bez potrzeby natychmiastowego  
przerejestrowania ciągnika uzyskujemy prawo do wydania bonów paliwowych.                                
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Sekretarz Gminy 
 Artur Szewczyk 

 
● BIELANY. Zakończono budowę 
studni głębinowej zlokalizowanej       
na terenie OSP w Bielanach. Odwiert 
wykonano do głębokości 35 mb. 
Łączny koszt budowy : 10.000,-zł. 
 

 ● CHOTYZE.  Program „Jestem 
sobą nie pije sport zamiast alkoholu” 
polegający na zakupie zestawów do 
koszykówki spotkał się z bardzo 
życzliwym zainteresowaniem  ze 
strony mieszkańców naszej gminy.  

 
kosz w miejscowości Chotyze 

Już w przyszłym roku zdaniem 
pełnomocnika Zarządu Gminy ds. 
rozw. problemów alkoholowych 
Artura Szewczyka wszędzie tam gdzie 
możliwe jest stworzenie boiska, 
będzie zakupiony jeszcze jeden zestaw    
do koszykówki. Między innymi w : 
Bielanach, Wielgiem, Ciepielowie, 
Antoniowie oraz tam gdzie nie ma          
jeszcze zestawów : Anusinie, Dreźnie, 
Ranachowie „B”, Kawęczynie...... 
 

● CIEPIELÓW. 19.09. odbyło się 
spotkanie w sprawie uruchomienia 
na terenie naszej gminy punktów 
konsultacyjnych dla rodzin osób            
z zaburzeniami psychicznymi lub 
upośledzeniem umysłowym.                   
      Po przeanalizowaniu sytuacji jak 
występuje w tej mierze na naszym 
terenie postanowiono uruchomić 
punkt konsultacyjny w budynku 
biblioteki w Ciepielowie. 
     W punkcie tym w każdą środę 
przyjmowane będą rodziny osób 
wymagających pomocy, którym               
udzielana będzie pomoc w zakresie :  
lekarsko – psychiatrycznym ( pani 
dok. Wielorańska), pomoc 
materialno – socjalna ( PCPR  
w Lipsku  oraz GOPS Ciepielów), 
pomoc prawna ( Sekretarz Gminy 
Artur Szewczyk).     
● BIBLIOTEKA. Takie 
nowoczesne ksero w dniu 17.10 br. 
przekazali do gminnej biblioteki 
panowie :Henryk Maziarek, Ryszard 
Ścibisz, Atrur Szewczyk. 


