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Szanowni Państwo 
      Gminna rzeczywistość ustrojowo - prawna                        
bardzo szybko się w Polsce zmienia.  Po raz 
czwarty w ciągu 20 lat przychodzi Mi  
kierować Gminą Ciepielów.  Analizując  
przeszłość i teraźniejszość mogę stwierdzić,  
że ranga tego Urzędu wzrasta  
a odpowiedzialność się zwielokrotnia.  
Lata pracy w administracji i samorządzie  
wyrobiły mi dostateczny pogląd na funkcjonowanie demokracji samorządowej  
na szczeblu lokalnym. W zarządzaniu gminą musi być przestrzegana zasada  
harmonijnej współpracy Wójta i rady a zgłaszane przez społeczeństwo problemy  
muszą być w miarę możliwości rozwiązywane. Samorząd tworzą mieszkańcy  
i to oni muszą mieć świadomość, że wpływają na sprawy gminy i jej rozwój. 
Zadania jakie stoją przed samorządem Gminy Ciepielów na kadencję 2002-2006  
praktycznie wynikają z programów wyborczych. Każdy idąc do wyborów coś  
zamierza zrobić, jakiś problem w swoim środowisku rozwiązać. Jednak zastana  
rzeczywistość powyborcza w postaci rozpoczętych inwestycji, zaciągniętych  
zobowiązań i możliwości budżetowych weryfikuje wiele planów.  
Kontynuacja kompleksu gimnazjalnego jest sprawą oczywistą pozostałe założenia 
Inwestycyjne wymagają szczegółowej analizy, tak od strony zasadności jak  
i możliwości. Dlatego uważam, że w trakcie odbywających się zebrań  
sprawozdawczo – wyborczych w sołectwach należy przyjrzeć się bezpośrednio  
problemom każdej miejscowości i wybrać te, które należy rozwiązać w pierwszej  
kolejności. Po ich odbyciu zamierzam przedstawić Radzie Gminy skalę tych  
problemów i wspólnie opracować harmonogram ich realizacji. Wkroczyliśmy  
w rok 2003 na jego progu życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy wszelkiej  
pomyślności w realizacji spraw osobistych, zawodowych i społecznych. 
  
 

Z OSTATNIEJ SESJI  - IV KADENCJA RADY GMINY 
   27 października 2002 roku dokonaliśmy wyboru członków Rady Gminy  
Ciepielów IV kadencji. Radnymi zostali : Krzysztof Balcerowski, Leszek Grandos, Waldemar  
Kominek, Ryszard Sobania, Waldemar Czapla, Ryszard Ścibisz, Zbigniew Chyła, Jerzy Grzeszczyk,  
Krystyna Sulima, Krzysztof Choroś, Marian Dygas, Piotr Główka, Leszek Grzeszczyk, Artur Rybak, Zygmunt Nachyła.  
     Nowa Rada Gminy w 2002 roku odbyła trzy posiedzenia. Na pierwszym z nich w dniu 18  
listopada 2002 r. Radni i Wójt Gminy złożyli ślubowanie, dokonano też wyboru Przewodniczącego  
Rady Gminy,  którym został Pan Waldemar Kominek oraz Zastępcy Przewodniczącego, którym  
wybrano Pana Zygmunta Nachyłę. Rada powołał również Komisje Rady w skład, których weszli :  
Komisja rewizyjna : Krystyna Sulima (przewodnicząca komisji), Leszek Grzeszczyk, Artur Rybak.  
Komisja budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego : Marian Dygas (przewodniczący), Zygmunt Nachyła,  
Leszek Grzeszczyk, Krzysztof Balcerowski, Leszek Grandos. Komisja kultury, oświaty i spraw społecznych :  
Leszek Grandos (przewodniczący), Krzysztof Balcerowski, Artur Rybak, Krystyna Sulima, Marian Dygas. Komisja  
do spraw opracowania Statutu Gminy : Krzystof Balcerowski (przewodniczący), Waldemar Kominek, Artur 
 Rybak, Leszek Grandos, Krystyna Sulima.                       
                                  Druga sesja już pod przewodnictwem Pana Waldeamra Kominka, odbyła się 
                        w dniach 9 i 12 grudnia. Na pierwszym posiedzeniu, które zostało przerwane  
                        w związku z brakiem ustawowego składu rady, dokończone w dniu 12 grudnia,  
                        radni podejmowali decyzje dotyczące wymiar podatków na 2003 rok. Generalnie                                          
                        podatki zostały obniżone. Decyzja Rady podyktowana była z jednej strony stanowiskiem Wójta Gminy,             
                        który wnioskował o obniżenie podatków lokalnych a z drugiej strony wynikała ze zmiany 
obowiązujących przepisów, wśród których na uwagę zasługuje zmiana w zakresie podatku rolnego i podatku                       
od nieruchomości ( o szczegółach czytaj na str.4 ).  W dalszej części posiedzenia radni wysłuchali sprawozdania z pracy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Na trzeciej sesji, w dniu 31 grudnia 2002 roku radni uchwali wysokość pobieranych diet ( w wysokości obowiązującej w poprzedniej 

kadencji)  tj. 100,-zł. Dokonano wyboru przedstawicieli  gminy Ciepielów w związku gmin nad Iłżanką, zostali nimi Wójt 
Gminy Bogdan Czapla, radny Zbigniew Chyła oraz kierownik referatu rolnictwa Andrzej Hyc. Ustalono również harmonogram 
wyborów do jednostek pomocniczych Gminy na kadencję 2003-2006. 
 

NASI W SAMORZĄDACH 
       27 października 2002 roku oddaliśmy swój głos, także w wyborach do pozostałych samorządów. Po raz pierwszy nasza gmina 
ma swojego przedstawiciela w samorządzie województwa mazowieckiego. Pan Henryk Maziarek został radnym wojewódzkim, 
dodatkowo został wybrany na Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania 
Bezrobociu.  Radnymi Powiatu w Lipsku zostali  : Pan Stanisław Wajs z Podgórza, wybrany przez Radę Powiatu na członka 
Zarządu Powiatu Lipskiego, Pan Witold Owczarek z Chotyz, pełniący również  funkcję członka Komisji Rewizyjnej  oraz  Pani 
Urszula Bryczek z Bąkowej.  

 
 
 

●CIEPIELÓW.  W niedzielę 12 
stycznia 2003 roku po raz XI grała      
na terenie naszej gminy Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy.               
W tym roku wzorem lat ubiegłych 
zorganizowano zbiórkę pieniędzy na 
terenie całej gminy. Kulminacyjnym 
punktem uroczystości była licytacja 
gadżetów na placu szkolnym PSP 
Ciepielów.  
 

 
Śnieg i mróz nie przeszkadzał chętnym                      
do niesienia pomocy. W  tym roku zbierano             
na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów 
noworodków i dzieci młodszych 

 
    Wylicytowano między innymi 
podkładkę pod myszkę komputerową 
wartości 1zł za kwotę 250,-zł.                  
W sumie na terenie naszej gminy    
zebrano kwotę  ponad 4000,-zł. 

Piotr Nowakowski

Bogdan Czapla 
Wójt Gminy 

Przewodniczący Rady poprzedniej 
kadencji Waldemar Czapla 

przekazuje fotel Przewodniczącego 
Waldemarowi Kominkowi 



 

ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU 
      22 listopada 2002 roku w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyła  
się uroczystość nadania medali w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju  
i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej dla małżeństw z naszej gminy,  
których pięciu synów odbyło zasadniczą służbę wojskową. 
Uhonorowani zostali : Złotym medalem za zasługi dla obronności kraju –  
Państwo Barbara i Czesław Wnukowscy z Bąkowej oraz Srebrnym medalem  
za zasługi dla obronności kraju – Państwo Maria i Stanisław Ruda z Marianek.    
Podczas uroczystości dokonano także  
mianowania Pana Stanisława Ciszka  
na stopień Majora Wojska Polskiego. 
W uroczystości udział wzięli : przedstawiciele  
komendy WKU w Kozienicach, Wójt Gminy  
Bogda Czapla oraz kombatanci z panem  
Władysławem Owczarek i Stanisławem  
Siepietowski na czele. 
   Po odczytaniu postanowienia Prezydenta  
RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Decyzji  
Ministra Obrony Narodowej nastąpiło  
uroczyste wręczenie medali i awansu oficerskiego. 
 

BUDOWA GIMNAZJUM – PRACE ODBIORCZE 
                                          
 
 
 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMINA W UNII EUROPEJSKIEJ 
     W związku ze zbliżającym się terminem referendum w sprawie przystąpienia  
Polski do Unii Europejskiej, samorząd gminy zamierza przeprowadzić kampanię  
informacyjną mającą na celu uświadomienie znaczenia decyzji jaką będziemy  
podejmowali w referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej, informowania  
o zaletach (przede wszystkim dla rolników)  
w związku z wejściem do unijnych struktur. 
Planowane jest utworzenie punktu informacyjnego  
w gminie a także przeprowadzenie spotkań  
z mieszkańcami gminy, które będą miały formę  
rozmów o Europie, o wszystkim tym   
co niesie ona dla nowych członków                                                                                                                                           
 

 
 
 

 ● CIEPIELÓW.  9 stycznia br.           
w Urzędzie Gminy w Ciepielowie 
odbyło się spotkanie Wójta Gminy          
z sołtysami. Tematyką zebrania było 
między innymi : -przedstawienie 
informacji na temat zintegrowanego 
systemu identyfikacji i rejestracji 
zwierząt IACS, -zapoznanie się               
z działalnością Krajowego Związku 
Kółek Rolniczych i Organizacji 
Rolniczych, -spotkanie                             
z przedstawicielem Towarzystawa 
Ubezpieczeń Wzajemnych w Lipsku 
oraz ustalenie harmonogramu zebrań 
wiejskich dla wyboru sołtysów i rad 
sołeckich na kadencję 2003-2006. 

 
 
Przedstawiciel IACS w  Lipsku 
poinformował sołtysów o 
obowiązkowej akcji kolczykowania 
zwierząt, na początku bydła. Już od 
31 marca 2003 roku nie będzie można 
sprzedać nie kolczykowanego bydła, 
dotyczy to również nowonarodzonych 
cieląt. 
   Do końca tego  
roku  
kolczykowanie 
(dotyczy to tylko  
i wyłącznie bydła) 
 będzie przeprowadzane bezpłatnie. 
Inne zwierzęta hodowlane (konie, 
kozy, owce, trzoda chlewna) będą 
kolczykowane już za odpłatnością    
Na terenie naszej gminy akcję 
kolczykowania przeprowadzają 
weterynarze i zootechnicy z powiatu 
zwoleńskiego, z nimi placówka IACS 
w Lipsku zawarła umowę. 
    Co zrobić, gdyby kolczyk                     
( przewidziany na kilka lat) odpadł. 
Należy niezwłocznie w ciągu 7 dni 
zawiadomić o tym placówkę terenową 
IACS w Lipsku. Podajemy numer 
telefonu placówki IACS w Lipsku, pod 
którym można uzyskać wszelkie 
informacje na ten temat : 3781-086   
    Po wysłuchaniu zaproszonych na 
spotkanie gości glos zabrał Wójt 
gminy, który poinformował zebranych 
sołtysów o tegorocznych stawkach 
podatków( o podatku rolnym – szerzej czytaj 
w poradach prawnych Sekretarza) 
     Następnie Wójt Gminy wraz               
z sołtysami ustalili porządek zebrań 
sołeckich, dla wyboru sołtysów i rad 
sołeckich. Zebrania odbędą się  w 
okresie od 20 stycznia do 21 marca 
2003.  O terminie zebrań mieszkańcy 
zostaną poinformowani przez 
Przewodniczącego Rady Gminy              
za pośrednictwem sołtysów. 

Elżbieta Siadaczka 
 
 
 
 

 

 
 

     wejście główne do Gimnazjum  „od środka” 

 
nowoczesna, bezobsługowa  kotłownia olejowa 

        Na pierwszej sesji Rady Gminy             
w dniu 18 listopada 2002 roku, rada 
powołała komisję do spraw odbioru 
gimnazjum w Ciepielowie. W wyniku prac 
komisji, postanowiono dokonać kilku 
przeróbek adaptujących dotychczasowy 
budynek do potrzeb użyteczności 
gimnazjum. Między innymi postanowiono 
o zaadaptowaniu zaplecza kuchennego         
na kuchnię o odpowiednich parametrach.  
Ostatecznie dokonano odbioru części 
modernizowanej ( budynek od rynku)            
z zastrzeżeniem wykonania prac przez 
wykonawcę w okresie sprzyjającym 
pogodowo ( poprawa elewacji budynku,         
a więc prace które nie zostały w pełni 
wykonane w związku z nadejściem zimy). 
Na dzień 29 stycznia zaplanowano 
ostateczny odbiór całego gimnazjum. 
  Przygotowując się do otwarcia szkoły, 
które nastąpi w pierwszych dniach lutego 
2003 roku, gmina przeprowadziła przetargi  

na pierwsze wyposażenie szkoły. Między innymi zakupiono meble                 
i wyposażenie szkolne na kwotę ponad 90.000,-zł,  sprzęt gastronomiczny    
i kuchenny za kwotę ponad 20.000-,zł. Obecnie trwają prace związane         
z instalowaniem systemu sygnalizacji alarmowej.  

Paweł Jędraszek 
koordynator gminnej budowy 

Sławomir Matysiak 



 

JAGLIŃSKIEGO HISTORIA CIEPIELOWA  
                                        - Zarys historii Ciepielowa - 

A teraz jak o tym zdarzeniu zdają sprawozdanie ławnicy: 
       Działo się w Biurze Naczelnika pow. Opatowskiego dnia 23 grudnia 1864 r. 
Ławnicy honorowi: Józef Maciejewski i Jakub Bernacki zeznali: 
„Okoliczności towarzyszące zaborowi temu, o którym Burmistrz Mikulicz doniósł władzom 
były następujące: W miesiącu styczniu roku biegłego, którego dnia nie pamiętamy zjawił  
się nagle i niespodziewanie o północy znaczny oddział uzbrojonej konnicy powstańców,  
który zająwszy całe miasto i roztawiwszy pikiety, sprowadził nas  ławników pod strażą do  
magistratu i tam pozabierawszy wszelkie akta i papiery powynosili na środek rynku i spalili  
takowe w obecności naszej i Burmistrza Mikulicza oraz sekretarza magistratu Kucińskiego. 
       Po spełnieniu tego czynu słyszeliśmy jak powstańcy otoczywszy Burmistrza wołali  
„Burmistrzu teraz daj pieniądze i zaprowadzili go do własnego Jego mieszkania. Lecz, co się 
tam stało i wiele pieniędzy od niego odebrano, nie jest nam wiadomo, gdyż my przerażeni  
tym wypadkiem pozostaliśmy w Kancelarii Magistratu. 
        Wkrótce potem powstańcy wsiadłszy na koń wyruszyli i dopiero po ich oddaleniu się,  
Burmistrz Mikulicz oświadczył nam, iż zabrali kwotę rubli 49 kopiejek 20 i, że udzielili mu 
na to pokwitowanie. Siła powstańców konnych, podówczas do miasta Ciepielowa  
przybyłych, wynosić mogła przeszło 50 dobrze uzbrojonych ludzi. 
        Ponieważ napad powstańców był nagły, niespodziewany o północy i krótkotrwały,  
mieszkańcy miasta przerażeni ich zjawieniem się, nie śmieli nawet wyjść ze swoich  
mieszkań, zwłaszcza, iż w Rynku miasta zamieszkują sami żydzi. My zaś ławnicy  
sprowadzani pod strażą do magistratu i tam dozorowani, żadnych środków oporu stawiać  
nie mogliśmy, będąc zagrożeni utratą życia”.    c.d.n. 
 

PORADY PRAWNE SEKRETARZA     - PODATKI 2003- 
                                          W dniu 12 grudnia 2002 roku na wniosek Wójta Gminy  
                                      radni uchwalili wysokość podatku rolnego na 2003 rok.  
                                      Wymiar podatku został obniżony w stosunku do roku  
                                      poprzedniego z 82,50,-zł z 1 hektara przeliczeniowego                                                        
                                      na  75,-zł w 2003 roku. 
 

      Nowością w wymiarze podatku rolnego jest wprowadzenie ( zgodnie z nowym  
brzmieniem ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w części dotyczącej  
podatku od nieruchomości), podatku rolnego od tzw. pozostałych gruntów w wysokości  
150,-zł za 1 hektar. 
    Od 2003 roku część osób, które do tej pory płacił podatek od nieruchomości,  
będzie płaciła podatek rolny w wysokości 150,-zł z hektara. Dla porównania  
w 2002 roku podatek od nieruchomości z tych gruntów wynosił 300,-zł. 
Grunty muszą być jednak sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków  
jako użytki rolne lub jako grunt zadrzewione i zakrzewione na użytkach  
rolnych,  z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności  
gospodarczej innej niż działalność rolnicza.  
Dzięki takiemu zapisowi ustawy, dotychczasowi płatnicy podatku  
od nieruchomości, których działki sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako  
użytki rolne klasy V lub VI będą całkowicie zwolnieni jako płatnicy podatku  
rolnego z obowiązku płacenia podatku. 
 
OD REDAKCJI 
   20 numer biuletynu informacyjnego „ Nasza Gmina”, wydany  jak Państwo zauważyli pod 
 szyldem „Samorządu Gminy Ciepielów”, jest pewnego rodzaju zakończeniem  dotychczas  
wydawanego  pisma. Nie chodzi tu tylko o formę, treść czy szatę graficzną.  Zakończył się 
bowiem pewien etap funkcjonowania samorządu, nie ma już Zarządu Gminy jest Wójt  
Gminy. Jest także nowa koncepcja publikowania naszego biuletynu.  
   Będzie się on teraz ukazywał systematycznie jako kwartalnik. Dalej będzie pełnił funkcje  
informacyjne, jednakże będą się także ukazywać artykuły szerzej dotyczące życia naszej  
wspólnoty. Chcielibyśmy być pismem, które będzie otwartym na sugestie naszych  
mieszkańców, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z nowo tworzonym                                                                   
zespołem redakcyjnym. Prosimy o kontakt z Sekretariatem Gminy.  
 
 
 

 
 
● GMINNY PROGRAM 
ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  
     W ramach  
realizacji gminnego 
programu  
w grudniu 2002  
roku na terenie  
placówek oświatowych gminy  
zorganizowano konkurs 
plastyczny pt. „Dlaczego Kubuś 
Puchatek nie pali papierosów”. 
Konkurs skierowany został do 
najmłodszych wychowanków szkół 
i przedszkoli.  
Najlepsze prace na konkurs 
nadesłali : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ewa Matysiak, Przedszkole Ciepielów 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Damian Rozwadowski, PSP Bakowa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnieszka Mazurkiewicz, PSP Ciepielów 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksandra Szczodra PSP Wiel;gie 
 

      Najlepsze prace zostały 
nagrodzone dyplomami i nagrodami.  
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali 
pluszowe nagrody pocieszenia. 

NASZA GMINA – Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Ciepielów      http://www.ciepielow.pl 
Wydawca i adres redakcji : 27-310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, tel.3788080                                          e-mail: gmina@ciepielow.pl.              
                     Wójt Gminy w Ciepielowie                                  Zespół Redakcyjny 

Druk i Skład : Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, tel./ fax : 3788 079 
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 

Jerzy Jagliński 

Sekretarz Gminy 
Artur Szewczyk 


