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Uroczystości pod Dąbrową  

 
 
 
 

W związku z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej, powstała 
konieczność sporządzenia Planu 
Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 
2004-2006 i perspektywicznie na lata 
2007-2013. 

Plan ten, jest szczególnym 
dokumentem planistycznym, 
niezbędnym do pozyskiwania środków  
z Unii Europejskiej  na realizowane 
przez samorząd i jego mieszkańców 
inwestycje w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. 

o szczegółach na str.7 
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WRĘCZENIE SZTANDARU` 
30 maja 2004 roku w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia,  

odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Publicznej  Szkole Podstawowej  
im. Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie. 

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed Urzędem Gminy w Ciepielowie, 
 stąd w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry dętej ze Zwolenia, 
przemaszerowano do kościoła. Uczestnicy zajęli miejsca, a ks. Biskup  
z miejscowym proboszczem wyszli przed świątynię, aby powitać i wprowadzić  
do środka poczty sztandarowe. Rozpoczęła się Msza Święta celebrowana przez  
ks. Biskupa Adama Odzimka, który wygłosił okolicznościową homilię   
i ks. proboszcza Stanisława Sławińskiego. W trakcie Mszy Świętej uroczystego  
poświęcenia sztandaru dokonał ks. Biskup Adam Odzimek. Po zakończeniu  
eucharystii  uczestnicy  przemaszerowali przy dźwiękach orkiestry dętej pod  
budynek szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna.  

Wśród przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.: przedstawiciele  
władz powiatu i gminy,  fundatorzy sztandaru, dyrektorzy szkół z terenu  
gminy, pracownicy placówek oświatowych, członkowie Rady Gminy,  
przedstawiciele urzędów i instytucji, przyjaciele i dobroczyńcy szkoły,  
członkowie rodziny patrona szkoły, nauczyciele-emeryci i obecni nauczyciele  
szkoły, jej pracownicy, rodzice uczniów i uczniowie. 
 Po oficjalnym powitaniu gości przez Panią dyrektor szkoły Barbarę  
Garganisz, uczennice naszej szkoły  przedstawiły historię szkoły podstawowej  
w Ciepielowie.  
 Następnie wystąpił poczet sztandarowy rodziców, a Przewodniczący  
Rady Rodziców prosząc o zapewnienie sztandarowi należytej opieki  
i czci oraz o godne reprezentowanie szkoły, przekazał sztandar pierwszemu  
pocztowi szkoły w składzie: Renata Sobania, Mateusz Górski i Aleksandra  
Grzeszczyk, uczniowie ci złożyli uroczyste ślubowanie obiecując m.in. strzec  
honoru i godności szkoły, a dobrą pracą i nauką rozsławiać jej imię, zawsze  
godnie reprezentować ojczyznę i ziemię, z której wyrośli, szanować język,  
historię, tradycję, Po odśpiewaniu hymnu narodowego dokonano prezentacji  
sztandaru zebranym.  

Później miało miejsce uroczyste wbijanie gwoździ ozdobnych  
w drzewiec sztandaru przez gości honorowych.  

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe  
przedstawicieli władz samorządowych z województwa, powiatu i gminy.  

Po wyprowadzeniu sztandaru odbyła się podniosła część artystyczna 
 o tematyce patriotycznej „Myśląc Ojczyzna...”,  którą przygotowały: Agnieszka  
Kowalska odpowiedzialna za scenariusz oraz  teksty i Małgorzata Kominek  
zapewniająca oprawę muzyczną  w wykonaniu szkolnego chóru. Uczniowie  
przytaczając teksty papieża Jana Pawła II, podkreślali jak ważne  
jest poszanowanie tradycji i Ojczyzny. Słowami papieża zwrócili się do swoich  
kolegów i koleżanek: 
„Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć,  
Czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło?” 

Nauczyciel naszej szkoły - Zbigniew Opalski poprowadził całość  
niezwykle swobodnie i z dużym taktem. 

Uroczystość przeszła już do historii szkoły i z pewnością przez  
wszystkich uczestniczących będzie długo i niezwykle ciepło wspominana.  
Zaś widniejące na rewersie sztandaru motto naszej szkoły:  
 „Żyję godnie i uczciwie.  
Szanuję siebie i drugiego  
człowieka.  
Jestem dumny z mojego  
pochodzenia.”- będzie  
przyświecało uczniom  
w ich dalszych  
drogach życiowych. 

 
                Agnieszka Kowalska 
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INWESTYCJE 
1.Modernizacja i rozbudowa stacji  
wodociągowej w Ciepielowie. Przetarg 
 rozstrzygnięto w dniu 16.02.2004 r.   
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – Zakład  
Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej i CO. Henryk  
Dygas, ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów 
na kwotę 467 876,00 zł brutto. Powyższa 
inwestycja jest współfinansowana przez środki  
Unii Europejskiej w wysokości 74 %  
tj. 346 228,00 zł.  Celem modernizacji jest 
polepszenie jakości wody oraz zwiększenie wydajności stacji pod planowany  wodociąg  
na terenie gminy Ciepielów. Wykonawca, zrealizował zadanie w terminie i zgodnie  
z umową. Dnia 22 lipca dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji  
zmodernizowaną i rozbudowaną stację wodociągową. 
 
2.Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów– Ciepielów Kolonia na odcinku 2430 mb 
W dniu 15.03.2004 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła  
firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu, ul. Perzyny 86, 26-700  
Zwoleń, za cenę ofertową 508 969,04 zł brutto. Nowy odcinek drogi o długości 2430 mb. 
 i szerokości 3,5 mb z obustronnie utwardzonymi poboczami został wykonany w terminie  
01.06.2004 – 30.06.2004. Odbiór końcowy i przekazanie drogi do eksploatacji  
nastąpiło dnia 28 lipca 2004 roku.  
Modernizację drogi również współfinansuje Unia Europejska w wysokości 74 % tj . 376 637,06 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Wykonano modernizacje drogi w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa o pow.1200m2. 
 
4. W dniu 22.04.2004 r. zakończono budowę studni głębinowej w Pcinie. Odwiert  
wykonała firma Studniarstwo. Janik Tomasz z Wołomina za kwotę 4 000,00 zł brutto. 
Do wykonanej studni zakupiono pompę za kwotę 2120,00 złotych oraz  
osprzęt elektryczny  i wodociągowy. Studnia głębinowa funkcjonuje od połowy  
sierpnia. 
 
5.Trwają prace przy realizacji dokumentacji technicznej i kompletu uzgodnień  
oraz pozwoleń pod planowany wodociąg w Wielgiem. W związku z przedłużającą  
się procedurą uzyskania wszystkich koniecznych do inwestycji pozwoleń,  
a wynikających z prawa budowlanego, realizacja budowy wodociągu w Wielgiem  
została przesunięta na rok 2005. W ramach opracowanego Planu Rozwoju Lokalnego 
- budowa wodociągu w Wielgiem została ujęta jako pierwsza inwestycja  
gminy do współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wniosek  
w sprawie tej inwestycji złożony zostanie w pierwszym z możliwych terminów  
naborów projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  
Regionalnego. Planowane dofinansowanie około 75% kosztów kwalifikowanych  
inwestycji.      
Trwają prace w zakresie opracowania dokumentacji na modernizację drogi  
w Gardzienicach.  Kolonii i Starych Gardzienicach o długości 2500 mb. 
 
6. W dniu 17 czerwca 2004 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę   
ogrodzenia przy Publicznym gimnazjum w Ciepielowie.  
Był to już drugi przetarg ( poprzedni z uwagi na zbyt wysoką cenę został unieważniony). Przy kolejnym przetargu zrezygnowano 
z ułożenia kostki brukowej na placu gimnazjum. Spośród 4 ofert komisja przetargowa wybrała najtańszą ofertę firmy : Zakład 
Usługowo-Handlowo-Remontowy. Beata Walaszczyk z Krzywdy w gminie Przyłęk za cenę 46 680,38 złotych brutto. W dniu 10 
sierpnia dokonano odbioru końcowego robót. Prace wykonano zgodnie z umową i bez zastrzeżeń. 
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7.W dniu 15.06.2004 r. wysłano zaproszenia do składania ofert na „ Remont Szkoły  
Podstawowej w Bąkowej”,  polegający na remoncie elewacji zewnętrznej z dociepleniem w ilości 667 m2.. Powyższe zadanie 
będzie dofinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości 42 %. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 
09.07.2004 r. Przetarg wygrała firma „A-Tom” Tomasz Dusza z Lipska. Prace zostały wykonane w okresie od  02.08.2004 do 
31.08.2004. Inwestycja kosztowała 74.225,41,-zł,  
z czego 42%, tj. 31.174,-zł dofinansuje Bank Światowy  
w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.  
Prace zostały odebrane protokołem końcowym w dniu 
 08.09.2004 roku. Dnia 16.09 br. został złożony wniosek  
o płatność w Wojewódzkim Biurze Wdrażania  
Programu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. 
 
8.Złożono wniosek na „ Modernizację drogi gminnej  
dojazdowej do wsi Podgórze” w ramach Kontraktu  
Wojewódzkiego. Wnioskowana kwota dotacji  
wynosi  99 300,00 zł, co stanowi 49,83 % kosztów  
inwestycji. Otrzymaliśmy 63.000,-zł, natomiast na drugą drogę w miejscowości Czerwona dotowaną z Funduszu Gruntów 
Rolnych otrzymaliśmy 34.000,-zł. W dniu 25.08. br. przeprowadzono przetargi na wykonanie modernizacji drogi w Podgórzu o 
długości 995 mb. i drogi w Czerownej 470 mb.. Zadania będą kosztować odpowiednio : 177.300,37,-zł i 81.742,98,-zł. 
Wykonawcą wybranym w drodze przetargu będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia.   
 
9.Otrzymaliśmy promesę udzielenia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie na „ Zakup taboru  
asenizacyjnego” na kwotę 96 000,00 złotych.  
W skład taboru asenizacyjnego wejdzie  
ciągnik rolniczy z naczepą asenizacyjną  
o pojemności 6 m 3. W dniu 28.06.2004 r.  
ogłoszono przetarg na to zadanie. Otwarcie  
ofert nastąpi 14.07.2004 roku. 
Najkorzystniejsza ofertę, polegającą   
na sprzedaży ciągnika rolniczego „T282”  
i beczki asenizacyjnej „POMOT” Chojna 6700 l., 
za łączną cenę 119.499,-zł, złożyła firma  
ROL- MOT” z Ciepielowa. Nowy sprzęt,  
będący już na wyposażeniu oczyszczalni  
ścieków, będzie używany od października br.    
 
10. Wykonano modernizację drogi gminnej przez wieś Anusin” o długości 632 mb  
i szerokości 3,5 mb., za kwotę 89.864,20,-zł Złożony do Funduszu Ochrony Gruntów  
Rolnych wniosek o dofinansowanie, został rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała 
40.000,-zł dofinansowania tego zadania.  
 
11. W dniu 23 września br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na  
kompleksową modernizację mostu w Rekówce. Zadanie to, z uwagi na  
zaplanowanie w roku 2004 środków budżetowych wystarczających tylko na realizację, 
remontu cząstkowego, miało być wykonane w następnych latach. Jednakże,  
sporządzenie przez gminę kompletnej dokumentacji modernizacji mostu, a także  
nieopłacalność w dłuższym okresie czasu remontów cząstkowych, spowodowało  
podjęcie decyzji o przystąpieniu do generalnej modernizacji jeszcze w tym roku. Finansowanie inwestycji jak i realizacja 
rozłożone zostanie na dwa lata. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2005 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  
„INŻYNIERIA”, w cenie 233.684,31 ,-zł.           
 
12. W dniu 23 września br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę chodników z kostki brukowej przy drodze 
krajowej. Na podstawie zawartego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg w Warszawie zadanie zostanie dofinansowane  
w 50%. Przetarg wygrała firma „Znak” ze Zwolenia, w cenie 99.790,44,-zł. Realizacja inwestycji, związana jest z wykonywaną 
modernizacją drogi krajowej na odcinku Ciepielów – Lipsko. W ramach tej inwestycji GDDiA wykona kompleksową wymianę 
nawierzchni, co niewątpliwie skróci czas dojazdu do miasta Lipska, a co najważniejsze wpłynie na bezpieczeństwo i komfort 
przejazdu. 
 

Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury i Inwestycji 
                                                              Paweł Jędraszek 
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SAPARD 
Bezpośrednio po zakończeniu inwestycji współfinansowanych przez Unię  

Europejską, Wójt Gminy złożył wnioski o płatność do Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. Inwestycje współfinansowane przez Unię charakteryzują się  
tym, iż po wcześniejszym zakwalifikowaniu wniosku, gmina z własnych środków płaci 
za inwestycje, a następnie występuje do ARiMR o zwrot części pokrywanej przez Unię. 
W dniu 10 września br. pracownik ARiMR, specjalista Pan Tomasz Rutkowski,  
dokonał kontroli dokumentacji oraz przeprowadził wizytację terenową obydwóch  
inwestycji. Kontrola wypadała pomyślnie. Kontrolujący spisał raport bez zastrzeżeń.  

 
 

Z PRAC SAMORZĄDU 
RADA GMINY. W dniach 29 kwietnia i 4 czerwca odbyły się XIII i XIV sesja Rady Gminy Ciepielów. Porządek pierwszej            
z nich obejmował między innymi : rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu za 2003 rok oraz debatę nad 
sprawozdaniem i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, sprawozdanie kierownika SPZOZ w Ciepielowie i zatwierdzenie  
sprawozdania finansowego  za 2003 roku – rachunek zysków i strat SPZOZ w Ciepielowie, uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy, zaciągnięcie pożyczki pomostowej z WFOŚiGW, przeznaczenie do sprzedaży 
nieruchomości gminnych, podjęcie zmian budżetowych.  
 Po udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy ( wniosek komisji  
rewizyjnej w tej sprawie przedstawiliśmy w poprzednim numerze „Naszej 
 Gminy” ), radni wysłuchali sprawozdania z działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie oraz przyjęli  
sprawozdanie finansowe zakładu. Zysk netto w kwocie 18.754,78,-zł  
postanowiono przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego i uregulowanie  
zobowiązań. Na sesji Rada uchwaliła plan zagospodarowania  
przestrzennego gminy Ciepielów.  
W dalszej części posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia  
pożyczki pomostowej na realizację zadania z programu SAPARD,  
modernizację stacji uzdatnia wody w Ciepielowie ( pożyczka  
zostanie zwrócona bezpośrednio po rozliczeniu inwestycji i przekazaniu 
środków finansowych na to zadania przez Agencję Restrukturyzacji  
i  Modernizacji w Warszawie). Rada wyraziła zgodę na sprzedaż  
nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne, tj. dwóch  
działek w miejscowości Bąkowa i Gardzienice Stare. Na zakończenie  
sesji radni dokonali przesunięć budżetowych wynikających z realizacji  
budżetu gminy. 
XIV sesja po przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Zygmunta  
Nachyły obejmowała między innymi, następujący porządek obrad :  
informację o stanie bezpieczeństwa publicznego, informację o stanie  
i funkcjonowaniu oświaty, powołanie komisji do spraw zaopiniowania  
planu rozwoju lokalnego,  likwidację środka trwałego stanowiącego  
mienie gminy, podjęcie uchwał budżetowych. 
Po złożeniu sprawozdania przez Komendanta Powiatowego Policji  
w Lipsku na temat bezpieczeństwa publicznego gminy, radni wysłuchali  
sprawozdań z działalności oświaty. Dyrektorzy placówek przedstawiali 
sytuację zarządzanych przez nich placówek, dane statystyczne, osiągnięcia. 
Sprawozdania będą pomocą dla dalszego reformowania oświaty gminnej. W przyszłości planowane jest utworzenie na terenie 
gminy zespołów szkół, które w sposób efektywniejszy wykorzystają istniejącą bazę lokalową, bez konieczności likwidacji 
placówek. Przyszła reforma oświatowa jest konieczna z powodu corocznego zmniejszania się liczby dzieci rozpoczynających 
naukę,  ma zmniejszyć zakres i uciążliwość dowozów, a także doprowadzić do jednozmianowości w funkcjonowaniu szkół          
( dotyczy PSP Ciepielów).  Radni postanowili także zlikwidować ze stanu mienia gminy starą remizę strażacką w Antoniowie 
oraz powołali doraźną Komisję do spraw zaopiniowania Planu Rozwoju Lokalnego i rekomendowania go Radzie Gminy celem 
uchwalenia.   
22 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gminy z porządkiem obrad : - informacja o stanie i funkcjonowaniu bibliotek na 
terenie gminy, przedstawienie Planu Rozwoju Lokalnego oraz podjęcie uchwał budżetowych.  
Po sprawozdaniu z działalności bibliotek, złożonym przez Panią Teresę Herbowicz, Sekretarz Gminy przedstawił opracowany na 
polecenie Wójta Gminy Bogdana Czapli Plan Rozwoju Lokalnego, który po zaopiniowaniu przez powołaną przez Radę Komisję, 
zostanie przyjęty przez  Radę Gminy. Na zakończenie sesji radni dokonali zmian w budżecie gminy. 
Wszystkie dokumenty dotyczące pracy Rady Gminy i jej komisji dostępne są dla zainteresowanych w Sekretariacie Urzędu 
Gminy  / podstawa prawna  -art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku  Nr 149, poz. 1591 z późn. zm./ 

                                                   Elżbieta Siadaczka 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Gmina Ciepielów jako pierwsza na terenie powiatu lipskiego posiada ważny miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. W dniu 29 kwietnia 2004 roku na sesji rady Gminy podjęto Uchwałę nr XIII/55/2004 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Przedmiotem ustaleń planu jest obszar gminy Ciepielów                      
w granicach administracyjnych o powierzchni ok. 135 km2. Celem regulacji zawartych w planie, który jest przepisem gminnym,  
jest stworzenie podstawy prawnej dla ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez: 
a/ określenie przeznaczenia (funkcji) terenów i zasad ich zagospodarowania, nakierowane na minimalizację konfliktów w toku 
działań różnych podmiotów, 
b/ wyodrębnienie terenów nie przeznaczonych do zabudowania (otwartych), wynikające z potrzeb ochrony środowiska 
przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
ochrony gruntów rolnych i leśnych,  
c/ wyodrębnienie granic terenów lub obiektów podlegających ochronie i określenie zasad ich zagospodarowania, 
d/ wyodrębnienie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych i określenie zasad ochrony interesu publicznego w 
zakresie kształtowania układu komunikacji, systemów infrastruktury technicznej i obiektów użyteczności publicznej oraz 
gospodarowania w obrębie terenów otwartych, w tym biologicznie czynnych i ogólnodostępnych, 
e/ określenie zasad obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, 
f/ określenie warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz wskaźników intensywności zabudowy, 
g/ określenie zasad rehabilitacji istniejącej zabudowy, układu komunikacji i  infrastruktury technicznej oraz przekształceń 
obszarów zdegradowanych, 
h/ określenie tymczasowego sposobu zagospodarowania terenów. 
                                                                                                                                                                     Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  

                                       Andrzej Hyc 

 
PUNKT INFORMACJI O DOPŁATACH 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęła działania, aby wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich 
do gruntów ornych wpłynęło jak najwięcej. Pierwotnie rolnicy mieli czas na składanie wniosków do 15 czerwca, jednak na 
wniosek Ministra Rolnictwa Komisja Europejska przesunęła ten termin  do końca czerwca.  
 W urzędach gmin uruchomiono punkty informacji dla rolników, w których można było uzyskać informacje dotyczące 
dopłat, a także otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku. Taki punkt w gminie Ciepielów zaczął funkcjonować 15 kwietnia, czyli 
pierwszego dnia składania wniosków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Początkowo zainteresowanie dopłatami było bardzo małe. Wraz z upływem terminu liczba chętnych systematycznie wzrastała. 
Największym problemem dla rolników było samodzielne sporządzenie szkicu swoich ewidencyjnych działek, zgodnego z mapą 
ewidencji gruntów oraz naniesienie na nim pomierzonych działek rolnych. W wypełnianiu wniosków pomagali: Barbara Lenart       
i Renata Drapała, Mirosława Jelonek, Piotr Owczarek i Łukasz Rybicki. Pracę koordynował P. Teofil Skowroński.  

Z danych uzyskanych w Powiatowym Biurze ARiMR w Lipsku wynika, że ponad 6000 rolników złożyło wnioski o wpis 
do ewidencji producentów, czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa (wszystkich gospodarstw w powiecie lipskim 
jest 7116). Natomiast wniosek o uzyskanie bezpośrednich płatności do gruntów ornych lub przyznanie płatności z tytułu wsparcia 
działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania złożyło ponad 5000 osób z całego powiatu,        
co stanowi 86% ogółu. 

W gminie Ciepielów dane te przedstawiają się następująco: z 1001 gospodarstw wniosek o wpis do ewidencji złożyło 
950 rolników. Natomiast wniosek o przyznanie płatności obszarowych złożyło ponad 880 osób, co stanowi około 90% 
uprawnionych. Przy czym w gminnym punkcie informacji przyjętych zostało ponad 50% wniosków. 
Rolnicy z naszej gminy złożyli procentowo największą liczbę wniosków spośród pozostałych gmin naszego powiatu. 
 

       Renata Drapała, Barbara Lenart 
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UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM  
W projekcie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój 

Obszarów Wiejskich „ następcy SAPARDU” istnieje kuszące dla każdego młodego rolnika działanie pod nazwą „ Ułatwianie 
startu młodym rolnikom”. Pomoc w wysokości 50 000 zł w ramach tego działania może być przyznana dla właściciela 
gospodarstwa rolnego, który: 
 - jest pełnoletni i nie przekroczył 40 roku życia,  - nie jest dłużnikiem ARiMR,  - po raz pierwszy podjął prowadzenie 
gospodarstwa ( jest posiadaczem gospodarstwa krócej niż 12 miesięcy),  - jest ubezpieczony w KRUS-ie i nie zalega ze 
składkami, - posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,  - jego gospodarstwo musi spełniać wymóg żywotności ekonomicznej 
lub wnioskodawca musi wykazać, że kryterium to będzie spełnione nie później niż po 5 latach od rozpoczęcia prowadzenia tego 
gospodarstwa, co dokumentuje dołączonymi do wniosku kalkulacjami 

Gospodarstwo młodego rolnika musi stosownie do rodzaju prowadzonej produkcji, spełniać standardy z zakresie ochrony 
środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w chwili, gdy rolnik ubiega się o pomoc lub spełnić je nie później niż po 5 
latach od rozpoczęcia prowadzenia tego gospodarstwa. Młody Rolnik jest zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa, którego 
dotyczył wniosek o dofinansowanie, przez co najmniej 5 lat od dnia dokonania wypłaty premii 

Ponadto ma obowiązek: 
- przechowywania oryginałów dokumentów, których kopie składane były jako załączniki do wniosku 
- umożliwienia dokonywania przez ARiMR lub inne upoważnione do tego podmioty kontroli dokumentów lub wizytacji 
terenowej,  - terminowego złożenia dokumentów w przypadku, gdy nie spełnił kryterium kwalifikacji zawodowych lub kryterium 
żywotności ekonomicznej w dniu składania wniosku, - złożenia ankiety monitorującej 

Po opublikowaniu przepisów wykonawczych należy złożyć kompletny wniosek w Oddziale Regionalnym ARiMR           
w Warszawie i czekać na obiecane 50 000 złotych bezzwrotnej premii. 

Na podstawie danych ARiMR opracował Maricn Siwiec  
 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,  staliśmy się pełnoprawnymi członkami wspólnoty.  

W związku z czym zmienił się nasz status w ubieganiu się o środki pomocowe z Unii. Skończyła się era programów takich  
jak SAPARD ( z których jak pisaliśmy już na łamach biuletynu, gmina Ciepielów skorzystała trzykrotnie w ostatnich dwóch 
latach na łączną pozyskaną  kwotę ponad 900.000,zł ), rozpoczął się czas dofinansowania zadań realizowanych przez samorząd   
w ramach członkostwa w Unii.  

Tak wiele w ostatnich czasach mówiono, pisano, na temat szans i zagrożeń w Unii. Czy my Polacy będziemy umieli 
korzystać z unijnej pomocy, czy to co wpłacimy do wspólnotowej kasy zwróci się? Czy będziemy jej płatnikami, czy też 
biorcami. Teraz wszystko zależy od nas samych.  

Dofinansowanie zadań odbywać się będzie poprzez dostęp do dwóch funduszy strukturalnych, dostępnych dla 
wszystkich członków wspólnoty : Europejskiego Funduszu Społecznego / EFS/ oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego / EFRR/. Aby jednak uzyskać do nich dostęp należy spełnić nowe warunki.  Takim podstawowym warunkiem jest 
sporządzenie przez samorząd Planu Rozwoju Lokalnego, który realizowany będzie w ramach jednego z działań Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/. 

Plan Rozwoju Lokalnego jest szczególnym dokumentem planistycznym, jest planem pozyskiwania przez samorząd 
środków z Unii Europejskiej przede wszystkim na realizację inwestycji ale także na realizację wszystkich innych zadań                   
z dziedzin społeczno – kulturalno – gospodarczego rozwoju gminy, które znajdą pokrycie w unijnych funduszach. 

Plan Rozwoju Lokalnego dotyczy dwóch okresów programowania Unii Europejskiej, pierwszego trwającego od połowy 
2004 roku do końca 2006 roku oraz drugiego na lata 2007-2013. Opracowywany jest w odniesieniu do priorytetu 3 ZPORR 
Rozwój Lokalny w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie.  W ramach działania 3.1 można pozyskać środki na następujące 
zadania : projekty z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, modernizację i budowę dróg, kompleksowe 
uzbrojenie terenu po inwestycje, budowę i modernizację bazy kulturalno – turystycznej. 

Opracowanie planu trwało trzy miesiące. Najpierw Wójt Bogdan Czapla powołał zespół zadaniowy do spraw 
opracowania Planu Rozwoju Lokalnego, następnie Rada Gminy powołała Komisję do spraw zaopiniowania przedłożonego przez 
Wójta Gminy dokumentu i rekomendowania go Radzie Gminy celem przyjęcia w drodze uchwały.  

Inwestycjami, które samorząd wyodrębnił w ramach Planu Rozwoju Lokalnego do realizacji w oparciu o fundusze 
strukturalne to między innymi : w roku 2005: - budowa sieci wodociągowej w Wielgiem , -budowa drogi  w miejscowości 
Gardzienice Kolonia- Stare Gardzienice,  w roku 2006 : -budowa sieci wodociągowej w Wielgiem ( pod lasem) – Marianki – 
Łaziska – Chotyze – Kałków, -budowa drogi w miejscowości Bąkowa – Kochanów, -budowa drogi w miejscowości Świesielice. 
Pozostałe zaplanowane inwestycje na lata 2005-2006, będą realizowane w oparciu o inne dostępne środki i dotacje. 

Przyjęcie Planu przez Radę Gminy umożliwi złożenie go w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, jednocześnie 
otwierając drogę dla gminy na pozyskiwanie środków unijnych na realizowane przez samorząd inwestycje.   

Sekretarz Gminy Artur Szewczyk 

WYBORY DO EUROPARLAMENTU 
 13 czerwca po raz pierwszy wybieraliśmy posłów do Parlamentu Europejskiego. 
Glosowaliśmy w siedmiu obwodach wyborczych umiejscowionych na terenie całej gminy. 
Uprawnionych do głosowania było na dzień wyborów 4675 osób. W głosowaniu wzięło  
udział 865 osób, co stanowi 18,5% uprawnionych. A oto jak glosowaliśmy : 
PO : 3,93%, Polska Partia Pracy : 0,69%, Samoobrona : 39,07%, 
SLD-UP : 8,78%, UPR : 0,11%, Narodowy Komitet Wyborczy :1,04%, Inicjatywa  
Dla Polski ::1,74%, Socjaldemokracja Polska : 1,27%, PiS : 6,01%, LPR :7,51%,  
OKO : 0,57%, UW :0,8%, PSL : 23,35%, KPEiR – PLD : 0,46%,  
Polska Partia Narodowa : 0,2%.  
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HAPPENING 
 W dniu 30 kwietnia 2004 roku odbył się już po raz drugi gminny happening     
pod hasłem „Nałogom – NIE!” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową       
im. dr. Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie. W bieżącym roku był on  
przeprowadzony w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

                                                                       Celem imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia, alternatywnych form  
                                                                       wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Patronat nad nią objął Wójt Gminy  
                                                                       Ciepielów – Bogdan Czapla. Głównym koordynatorem happeningu został  
                                                                       pełnomocnik Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych- Krzysztof 
                                                                       Furmanek. Pomysłodawcami i organizatorami happeningu z ramienia szkoły byli:  
                                                                       Małgorzata Synderowska, Małgorzata Kominek, Zofia Kucharska, Stanisław  
                                                                       Garganisz i Zbigniew Opalski, przygotowali oni dekoracje, konkurencje sportowe,      
                                                                       część artystyczną i konkurs plastyczny.  
                                                                                      W imprezie uczestniczyli: uczniowie i nauczyciele PSP w Ciepielowie,  
                                                                       wychowankowie i wychowawcy PS w Ciepielowie, uczniowie i wychowawcy PSP w          

Wielgiem, uczniowie i wychowawcy PG w Ciepielowie oraz rodzice  
i mieszkańcy Ciepielowa. 
Całość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Ciepielów 
Bogdan Czapla, Przewodniczący Rady Gminy Ciepielów Waldemar Kominek, 
sekretarz Gminy Ciepielów Artur Szewczyk, przedstawiciel Komendy Policji 
Powiatowej w Lipsku,dyrektor PSP w Wielgiem Dorota Korczak, dyrektor PS w 
Ciepielowie Danuta Hyc, ksiądz Stanisław Sławiński, doktor Leszek Grandos, 
pielęgniarka Helena Rzepkowska, redaktor radia Lipsko Władysław Bajkowski. 
Uczniowie prezentowali piękne, kolorowe transparenty i głośno wykrzykiwali hasła: 
„Nie zabij swojej urody nałogiem”. Hasło młodzieży gimnazjalnej wypłynęło z serc      
i wykrzyczeli: „Nie piję wódki, nie piję wina za to mnie kocha moja dziewczyna!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciekawe i wymowne hasło zaprezentowały maluchy z przedszkola „Jestem mały, ale wiem, że pić palić to nie fair” 
Po prezentacji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Anna Korczak  i Renata Sobania odczytały petycje sformułowane 
przez uczniów do Władz Samorządowych Gminy Ciepielów oraz Policji, które zostały wręczone Wójtowi Gminy Ciepielów           
i przedstawicielowi Komendy Policji Powiatowej w Lipsku. 

Kolejnym punktem imprezy był gminny bieg po zdrowie o puchar Wójta i Przewodniczącego Rady. Po biegu odbyły się 
wesołe konkurencje przedszkolaków i klas młodszych: wyścigi na skaczących piłkach i wyścigi w workach, którym towarzyszył 
głośny śmiech. Podczas zabawy maluchom gromkimi brawami dopingowali starsi koledzy i nauczyciele. Emocje podczas zabawy 
udzieliły się również komisji  księdzu proboszczowi Stanisławowi Sławińskiemu i przewodniczącemu Rady Gminy, którzy 
skrupulatnie zapisywali zdobyte punkty. 
 Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Po ciekawych i różnorodnych konkurencjach 
wszystkim apetyt dopisywał.Tak udanego happeningu nie byłoby bez prowadzącego – Zbigniewa Opalskiego, który swoją 
spontanicznością i otwartością zaraził wszystkich uczestników.. Organizując tą imprezę chcieliśmy pokazać, że możemy bardzo 
dobrze bawić się bez alkoholu i prowadzić zdrowy styl życia. 
 Okrzyki z happeningu „Nie pijemy, nie palimy za to świetnie się bawimy”, 
 „Nie piję, nie palę, jestem o. k.” tak spodobały się dzieciom, że powtarzały je w autobusie wracając do domu. 

Zofia Kucharska, Małgorzata Komine k 
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DZIEŃ SENIORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradycyjnie jak co roku, koło emerytów i rencistów z terenu naszej gminy zorganizowało „Dzień Seniora”. W niedzielne 
przedpołudnie odbyło się spotkanie koleżeńskie w budynku Gimnazjum w Ciepielowie. Zebrani wysłuchali przyśpiewek zespołu 
ludowego z Gozdu, następnie udali się na świetlicę szkolną, gdzie przygotowany został dla wszystkich poczęstunek. 

Przy tej okazji nie zabrakło przemówień, podziękowań za przygotowaną uroczystość, były życzenia na przyszłość, 
wreszcie było też wspólne śpiewanie o jakże podobnym losie wielu emerytów i rencistów. Zanotowaliśmy jedną z przyśpiewek, 
którą podzielimy się z państwem celem przestrogi dla nas wszystkich młodych. 
Ballada o dziadku. 1) Zwiali z gospodarki Jaś, Krysia i Władek. Uciekli do miasta  na wsi został dziadek, 
2) Jaś został magistrem, inżynierem Władek, Kasia mecenasem w gospodarce dziadek, 
3) Długi włos ma Jasio, wąsiki ma Władek, Kasia ma syrenkę a furmankę dziadek, 
4) Jaśkowa wilczura, doga trzyma Władek, Kasia pekińczyka, świnie chowa dziadek, 
5) Przyjechali na wieś Jaś, Kasia i Władek, będą pomagali  ucieszył się dziadek, 
6) Jaś leży pod gruszą, odpoczywa Władek, Kasia się opala, żyto siecze dziadek, 
7) Zabił dziadek świnie, nie widział kiełbasy, bo mu wszystko zjadły  miastowe grubasy, 
8) Duży brzuch ma Jasio, siły nabrał Władek, Kasieńka rumieńcy  z głodu umarł dzidek, 
9) Pogrzeb był uczciwym, podzielili spadek, wszyscy coś dostali, dostał także dziadek, 
10) Dom Kasia, Jaś pole, pieniądze zaś Władek, tylko od grabarza w tyłek dostał dziadek. 
   
WIZYTA TELEWIZJI  
         Na terenie gminy gościliśmy  
ekipę telewizji polskiej, programu I „ Agrolnia”. 
To już druga w niedługim czasie, bytność naszej  
gminy na ekranach telewizyjnych.  
          Przypomnijmy, że ostatnio w programie  
„Agrolina” występował Wójt Gminy  
Bogdan Czapla. Program poświęcony był  
w całości rentom strukturalnym. Wójt na  
rozpoczęcie programu  powiedział  
„ Wprowadzenie rent strukturalnych  
w rolnictwie jest to akt sprawiedliwości dziejowej, bo do tej pory wszystkie grupy zawodowe mogły korzystać z wcześniejszej 
emerytury. Polski rolnik musiał się męczyć na swoim gospodarstwie, nie korzystał  żadnej możliwości przejścia na wcześniejszą 
emeryturę. Renta strukturalna jest wcześniejszą emeryturą dla rolnictwa, która w sposób niezwykle pozytywny wpłynie                 
na rozwój gospodarstw.”  
W czerwcu już nie bezpośrednio w studiu telewizyjnym na Woronicza, ale na terenie naszej gminy, na zaproszenie Pana Henryka 
Maziarka, zawitała do nas telewizja. Realizowany był materiał telewizyjny, który ukazał się już na antenie w Agrolinii dotyczącej 
pomocy unijnej dla rolników i gmin wiejskich.  Samorząd gminy reprezentował Sekretarz Gminy Artur Szewczyk, który 
odpowiadał na pytania dotyczące między innymi realizacji inwestycji w ramach programu SAPARD, problemów związanych         
z przygotowaniem  i złożeniem wniosków aplikacyjnych., zamierzeń gminy w tym względzie na przyszłość. Ekipa telewizyjna 
odwiedziła miejsca ostatnich gminnych inwestycji: zmodernizowaną drogę Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia oraz stację 
uzdatnia wody w Ciepielowie.  

Następnie już w Bąkowej, Pan Piotr Główka, rolnik, który już dwukrotnie skorzystał z unijnej pomocy, przedstawił 
własną „drogę” do zdobycia unijnego dofinansowania.  Zwracał uwagę na trudności ze złożeniem wniosku, ale także co 
optymistyczne na przyszłość, na  pomoc, którą uzyskał od Ośrodka Doradztwa Rolniczego i korzyści jakie płyną z efektu 
końcowego a więc wpływu nowoczesnych maszyn zakupionych dzięki unijnej pomocy dla rolników na polepszenie                         
i usprawnienie warunków gospodarowania.      
 

MISTRZYNI MAZOWSZA 
W kwietniu 2004r. odbyły się Mistrzostwa Mazowsza w Indywidualnych  

Biegach Przełajowych. Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie reprezentowała  Irena  
Budzińska. W biegu na 1000m zajęła I miejsce, pokonując rywalki z innych  rejonów  
naszego województwa. To nie jedyny sukces Ireny w tym roku.  Startowała również  
w Mistrzostwach Mazowsza Młodzików w Otwocku zajmując V miejsce, zapewniając  
sobie awans do Mistrzostw Makroregionu  Wamińsko - Mazurskiego, gdzie zdobyła  
VIII miejsce. Tegoroczne starty zakończyły zawody w Iłży, gdzie zajęła I miejsce  
zdobywając główną nagrodę – rower górski. Trenerem Ireny jest pan Piotr Siebyła. 
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JAGLIŃSKIEGO HISTORIA CIEPIELOWA 
                                    W okresie międzywojennym Ciepielów należał do powiatu Iłżeckiego z siedzibą w Wierzbniku.         
                            Targi  nieco ożywione niż dawniej odbywały się raz w tygodniu w środę. 
                            Natomiast jarmarki tak jak i dziś były w Kazanowie, Lipsku (bydło i świnie), Zwoleniu (konie). 
                            Na te jarmarki jeździli ze straganami rzeźnicy piekarze polscy oraz krawcy, rymarze i powroźnicy żydzi. 
                                     W 1921 roku liczył Ciepielów nadal 627 mieszkańców, przeto pod względem ludnościowym, panowała tu  
                            ta głównie charakterystyczna dla małych miast a właściwie osad stagnacja. 
                             W roku 1920 duży pożar zniszczył część rynku i ulice Kościelną ( obecnie Dr. M. Papuzińskiego). Domy w 
większości były drewniane. 
 Przed drugą wojną światową (1939r.)liczył Ciepielów już około 940 mieszkańców, z czego 50% stanowili żydzi .               
W rynku na 41 domów 12 było polskich a pozostałe były żydowskie. Wszystkie domy  położone w rynku miały charakter 
mieszkań użytkowych (sklepy, warsztaty rzemieślnicze). 
 Do roku 1934 na rynku stała drewniana  remiza strażacka, którą rozebrano. W niej odbywały się zabawy, przedstawienia, 
szkoła. W Ciepielowie mieszkało około100 rodzin żydowskich. W czasie okupacji liczba rodzin  wzrosła o żydów wysiedlonych 
z gminy Chotcza, miasta Łodzi i innych miejscowości. Dla przykładu podam kilka nazwisk żydów i gdzie mieszkali. 
Sankowicz Mosek – handel lasami – mieszkał w szynku w budynku gdzie była dawniej apteka. 
Sukman Josek – krawiec, mieszkał na ul. Szkolnej w drewnianym domu na którego miejscu stoi nowa apteka. 
Blumefeld Pesa i Goldman Josek właściciele sklepów galanteryjnego łokciowego – mieszkali w drewnianych domach,  gdzie 
obecnie stoi murowany dom Panów Franciszka Garganisza i Zdzisława Opalskiego. Senkowicz Herszek – krawiec – mieszkał        
w rynku w budynku obecnej tam MO. Kuperman Szlama – sekretarz żydowskiej gminy wyznaniowej ul.Bóżnicza. 
Epsztajn Herszek – rabin mieszkał  w rynku w nieistniejącym już domu drewnianym. 
 Do szkoły chodziły razem z dziećmi polskimi dzieci żydowskie. Wieku dzieci żydowskich, które uczęszczały do szkoły 
nie można było określić ponieważ przyjmowane były bez metryk urodzenia. 
Charakterystycznym u dzieci żydowskich była słabość języka polskiego. Miedzy sobą rozmawiały  żargonem żydowskim 
małomiasteczkowym. Natomiast wyraźne różnice na korzyść dzieci żydowskich ujawniały się w matematyce. 
Mieszkający żydzi zajmowali się handlem (sklepiki galanteryjne, spożywcze łokciowe, żelazne itp.) i rzemiosłem. Krawcy , 
czapnicy, szewcy, rymarze, rzeźnicy /wyrąb mięsa wołowego/ a nawet był złotnik i fryzjer. Posiadali też  olejarnie i kaszarnie. 
 Nieistniejąca ulica Bóżnicza prowadziła od rynku poprzez obecny plac  szkolny do Synagogi / obecnie magazyn 
Gminnej Spółdzielni/. Budynek  jednopiętrowy (parter z poddaszem) z podziemiami, jedno wejście środkowe dwa boczne.              
Dwa pomieszczenia na parterze dla mężczyzn jedno na górze ( poddaszu) dla kobiet. 

Tu odbywały się  w każdą sobotę i święta obrzędy żydowskie. 
Od Synagogi w odległości 300m znajdował się żydowski cmentarz – Kierkut, ogrodzony płotem drewnianym. Położony przy 
drodze do wsi Rekówka, zalesiony sosną. Na środku budka z wydzielonym terenem, imitująca Kaplicę cmentarną.                              
Na Kierkucie  murowanych grobów nie było. Na grobach kopanych – płyty pomnikowe, różnych kształtów, ustawione w 
pozycjach poziomych i pionowych, z napisami w języku żydowskim. Przeważały płyty cementowe lastrykowe choć trafiał się 
marmur i granit. Niedaleko Synagogi, również przy drodze na Rekówkę, przy ulicy Szkolnej stała łaźnia – (po żydowsku 
mykwa). W budynku mieszkała rodzina żydowska obsługująca łaźnię. 
A jak wyglądała taka łaźnia: budynek murowany parterowy. Wyposażona dość skromnie – palenisko do którego wrzucano 
kamienie różnej wielkości. Głazy te oblewano wodą uzyskując parę w pomieszczeniu z siedzeniami w układzie anfiteatralnym. 
Korzystali z tego tylko mężczyźni. Kobiety korzystały z wanien i posługaczek. Te ostatnie myły wanny i na żądanie kąpiącej się. 
Za korzystanie z łaźni pobierane były opłaty, stanowiły dochód gminy wyznaniowej żydowskiej. 
 Naturalnie między ludnością Katolicką mówiło się polską a żydowską trzymającą się swoich tradycji kulturowych                  
i religijnych – powstawały antagonizmy ale nie mniej obydwie strony żyły i wolno ale rozwijały się 
 We wsi Gardzienice ( 2 km od Ciepielowa) posiadał mały majątek Pan Wacław Długosz. Współpracował z Rządem..         
W ostatnich latach przed II wojną światową pełnił stanowisko wicemarszałka Sejmu. Czynnie zajmował się polityką jak również 
pewnym unowocześnianiem ówczesnego życia na wsi. Co się jedynym podobało a innym nie. 
 W roku 1934 przyjechał i osiadł w Ciepielowie Dr. Marian Papuziński. Pobudował się przy drodze prowadzącej do 
Wielgiego. Wkrótce swoją wiedzą i sztuką lekarską zasłynął w okolicy. Nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Starał się nigdzie 
chorego nie odsyłać – leczył sam.                                                                                                                                                         

       Jerzy Jagliński 

PRZYGODA Z TENISEM 
Wspaniałą przygodą była rywalizacja naszych pingpongistów z PSP w Bąkowej  

z najlepszymi w tej dyscyplinie na Mazowszu w finale wojewódzkim Turnieju Siedmiu Redakcji  
w Żyrardowie. Prawo do startu wywalczyli sobie w eliminacjach regionalnych  zwyciężając  
w najmłodszej kategorii wiekowej.  
Najlepszym skrzatem okazał się Michał Jędraszek ( PSP Bąkowa), który w finale wygrał  
z Danielem Świątkiem (Trójka Radom).  
Natomiast najmłodszą triumfatorką turnieju została  Karolina Pająk (PSP Bąkowa) pokonując  
w meczu o pierwsze miejsce Milenę Wasiak (Jedlińsk). Na zdjęciach mistrzowie naszego regionu  
na rok 2004 . 
                                                                    Marek Bryczek   
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3 MAJA 
 3 maja w dniu uchwalenia Konstytucji, Gminne Koło Związku  
Żołnierzy B. CH. oraz  Związku Kombatantów RP i BWP przy udziale  
samorządu gminnego zorganizowało uroczystość poświęconą pamięci  
pomordowanych z Gminy Ciepielów. 
 Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przed Kościołem Parafialnym  
w Ciepielowie, następnie w intencji wszystkich pomordowanych odprawiona  
została Msz Św. Dalsze uroczystości odbyły się po przemarszu przybyłych  
na uroczystość pod  pomnik przed gimnazjum. Młodzież gimnazjalna  
przedstawiła wystąpienie słowno – muzyczne przenosząc zebranych  
w lata wojenne naszej Ojczyzny. 
Po występie młodzieży odbył  
się apel poległych i złożenie  
wieńcy i kwiatów  
przed pomnikiem.  
Po zakończeniu uroczystości  
kombatanci udali się  
na świetlicę gimnazjalną,  
gdzie długo wspominali  
wojenne czasy oraz tych  
którzy odeszli wierząc  
w Wolną i Niepodległą  
Polskę.   
 
 
  
   
 
   PORADY PRAWNE SEKRETARZA 

                                                                                                                                                                                                                                        RREENNTTYY  SSTTRRUUKKTTUURRAALLNNEE      
 

              Renty strukturalne mają zachęcić rolników w wieku przedemerytalnym do        
        przekzania gospodarstwa i zaprzestania prowadzenia dzialalności rolniczej. Ich celem   
        jest przekazanie gospodarstwa w taki sposób aby z jednej strony poprawić żywotność  
        gospodarstw rolnych a z drugiej strony zapewnić wystarczające źródło dochodu  
        rezygnującym z prowadzenia dzialalności rolniczej. Są jednym z instrumentów Planu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzianych na realizację pomocy finansowej w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwaranacji Rolnej. Podstawę prawną wdrażania rent strukturalnych stanowią : ustrawa  z dnia 28 listopada 2003 roku 
w sprawie rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji                 
i Gwarancji Rolnej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 20004 roku w sprawie szczegołowych warunków           
i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych.  

Renta strukturalna przysługuje rolnikowi, który : - ukończył 55 lat, - prowadził dzialalność rolniczą przez co najmniej   
10 lat przed złożeniem wniosku, w tym okresie przez co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu ( także w dniu złożenia wniosku)          
- przekazał posiadane gospodarstwo rolne, - zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej,- wpisany został do ewidencji 
wniosków o przynanie płatności. 

Warunek dotyczący przekazania gospodarstwa uważa się za spełniony jeżeli zostały przekazane wszytskie użytki rolne 
wchodzące w skład gospodarstwa rolnego przez : przeniesienie własności na następcę (osoba fizyczna rozpoczynająca działalność 
rolniczą po raz peierwszy z chwilą przejęcia gospodarstwa rolnego od ubiegającego się o rentę strukturalną, która nie ukończyła 
40- roku życia w dniu złożenia wniosku), albo na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych albo na powiększenie         
w formie umowy dzierżawy( zawartej  na okres co najmnije 10 lat). Rolnik może pozostawić sobie 0,5 ha użytków rolnych            
pod warunkiem,  że prowadzona na nich  działalność rolnicza służyć będzie jedynie zaspokajaniu własnych potrzeb.   

Użytki rolne mogą być przekazane : - osbie fizycznej, jeśli rolnik jest młodszy od przekazującego lub jest następcą                
( do 40 lat)  posiadającej kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia dzialalności rolniczej, nie posiadający prawa                     
do emerytury lub renty i zobowiąże się  do prowadzenia działalności rolniczej na przyjętych użtkach rolnych przez 5 lat. 

Wysokość renty wynosi 210% kwoty najniższej emerytury. Podstawa  renty może się dodatkow zwiększyć                        
w zależności od spełnienia dodatkowych warunków. I tak o dodatkowe 60% kwoty najniższej emerytury jeśli przekazywane 
gospodarstwo rolne było źródłem utrzymania obydwojga małżonków, o 50%  kwoty najniższej emerytury w przypdaku 
przekazania gospodarstwa o powierzchni co najmnie 3 ha przez przeniesienie własności. Łączna wysokość renty strukturalnej 
może wynosić więcej niż 440% najniższej emerytury, któr dzisiaj wynosi 562,58 zł. 

Postępowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej rozpoczyna się na pisemny wniosek złożony przez rolnika, do 
właściwego według miejsca zamieszkania biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( Lipsko, , ul. Iłżecka 1, 27-
300 Lipsko, tel. 37-81-086).   
 Sekretarz Gminy  Artur Szewczyk 
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DOŻYNKI 2004 
 W tym roku dożynki powiatowe odbyły się w Lipsku. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną       
w intencji wszystkich rolników powiatu lipskiego. Następnie starostowie dożynek wraz z władzami powiatu i gminy 
podzieli tradycyjny bochen dożynkowego chleba. Chleba, którego w tym roku starczyło dla wszystkich, bo i zbiory 
były dostatnie.  
Podczas występów zespołów ludowych, które nastąpiły bezpośrednio po zakończeniu części oficjalnej, naszą gminę, 
zaprezentował zespół  
„Po co ci to?” z Wielgiego.  
W skład zespołu 
weszli :Teresa Wójcik,  
Tadeusz Wójcik, Maria  
Sulima, Zofia Jarosz,  
Krystyna Podlak, Urszula  
Mirecka, Marian Mirecki,  
Halina Granisz, Jadwiga  
Małaczek, Rozalia Świostek, 
Kazimiera Wojciechowska, 
Halina Fabiszewska, 
Genowefa Koniusz, 
Franciszek Wojciechowski, 
Martyna Suwała, 
Konrad Ścibisz (akordeon), 
 
 
 
 
UROCZYSTOŚCI POD DĄBROWĄ 

W niedzielne południe 12 września br., na Dąbrowie koło Ciepielowa odbyła się uroczystość 65 rocznicy 
mordu żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Co roku, w drugą niedzielę września w rocznicę 
pierwszego w II wojnie światowej bestialskiego mord żołnierzy Polskich dokonanego przez niemiecki Wermacht, 
zbieramy się uczcić pamięć tych, którzy oddali życie w obronie Rzeczypospolitej. Program uroczystości przedstawiał 
się następująco: zbiórka na placu przed pomnikiem w Dąbrowie, apel poległych, uroczysta polowa Msza Św., występ 
młodzieży gimnazjalnej, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem, przemówienia okolicznościowe, nadanie 
stopni oficerskich, spotkanie koleżeńskie. 

W uroczystości wzięło udział ponad 600 osób z całej Polski. Rodziny pomordowanych żołnierzy, 
kombatanci, 22 poczty sztandarowe, przedstawiciele Wojska -WKU w Kozienicach i Radomiu, żołnierze kompanii 
honorowej z Dęblina, związek strzelecki z Lipska i Ostrowca Świętokrzyskiego, samorządowcy okolicznych 
powiatów i gmin, księża, mieszkańcy Gminy Ciepielów. 

W tym roku z okazji 65 rocznicy, Wójt Gminy w Ciepielowie Pan Bogdan Czapla przygotował 
okolicznościowe wydanie historii mordu pod Dąbrową, autorstwa Jerzego Pelca – Piastowskiego pt. „Wtedy przyszli 
mordercy”. Autorem tej historii jest syn dowódcy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, dowódcy, który wraz ze swoimi 
żołnierzami poległ pod Dąbrową. Broszura, wydana w ramach biuletynu „Nasza Gmina”, w kolorze na dobrej jakości 
papierze, przekazana została przez młodzież gimnazjalną wszystkim zebranym pod Dąbrową.    
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