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BIULETYN INFORMACYJNY
RADY I ZARZĄDU GMINY CIEPIELÓW

„Święta miłości kochanej Ojczyzny
czują Cię tylko umysły poczciwe.
Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny,
dla ciebie więzy pęta nie zelżywe.
(....) Byle Cię wspomóc, byle wspierać,
nie żal żyć w nędzy nie żal i umierać.”
Bp Ignacy Krasicki ( 1774.)

W dniu 10 września 2000r. odbyła się w Dąbrowie uroczystość uczczenia
pamięci bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego.
(czytaj na stronie 6)
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Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU

w Wielgiem Zarząd powierzył na okres
5 lat stanowisko Dyrektora PSP
w Wielgiem Pani Dorocie Korczak.
ze stanowiska dyrektora PSP w Wielgiem, Zarząd ogłosił konkurs
na stanowisko Dyrektora szkoły w Wielgiem. Ogłoszono przetarg na naukę Na posiedzeniu poruszano również
tematy dotyczące: dowozów dzieci
języka angielskiego w placówkach oświatowych gminy. W związku
szkolnych, dożywiania uczniów w
z brakiem nauczycieli tego języka Zarząd podobnie jak w ubiegłym roku
Bąkowej oraz propozycji Ośrodka
musiał podjąć decyzje o posiłkowaniu się nauczycielami z poza terenu
Doskonalenia Nauczycieli o
naszej gminy. Ogłoszono również przetarg na dowozy dzieci szkolnych.
współfinansowaniu przez gminę,
28 lipca - Zarząd powziął uchwałę o informacji Zarządu z realizacji
utrzymania nauczyciela metodyka dla
budżetu gminy za I półrocze. Dyskutowano również na temat pisma z
Kuratorium oświaty o nieprawidłowościach stwierdzonych w naszej gminie nauczycieli naszej gminy. W związku z
dużymi kosztami tego przedsięwzięcia
w zakresie systemu oświatowego. Nieprawidłowość ta polega wg.
(około
17.000,-zł) Zarząd zrezygnował
Kuratorium na utrzymaniu w Bąkowej oddziału zamiejscowego gimnazjum
z przystąpienia do tej propozycji.
–co jest niezgodne z ustawą o systemie oświaty. W związku, z czym
Tematem , który był stałym punktem
Kuratorium prosi o jak najszybsze scalenie gimnazjum w jednej
wszystkich posiedzeń Zarządu, były
miejscowości. Obecni na posiedzeniu dyr. Gimnazjum oraz radny
nowe
wynagrodzenia dla nauczycieli.
K.Balcerowski stwierdzili, że po przeanalizowaniu z nauczycielami
W
wyniku
wspólnych rozmów i
gimnazjum całości sytuacji, w jakim znajduje się gimnazjum – można całe
negocjacji
ze
związkami zawodowymi
gimnazjum przenieść do budynku jednej szkoły w Ciepielowie. Zarząd
przyjęto wspólny tekst regulaminu
podjął decyzję, że od 1 września nauka całego gimnazjum odbywać się
wynagrodzeń nauczycieli.
będzie w Ciepielowie. W dalszej części Zarząd zapoznał się z wynikami
Najważniejsze jego założenia to: przetargu na naukę języka angielskiego, który wygrała firma Centrum
wynagrodzenie zasadnicze-1401,-zł
Nauki Języków Obcych IDEA-Kraków z siedzibą w Radomiu. Za
(nauczyciele mianowani), - dodatek za
nauczanie języka angielskiego w PSP Ciepielów gmina zapłaci około
wysługę lat do20% wyn.zasad., -dodatek
50.000,-zł( 25 godzin tygodniowo). 21 sierpnia - Zarząd przyjął
motywacyjny nie mniejszy niż 1% w
materiały na XVIII sesję Rady Gminy. Następnie Sekretarz Gminy
miarę posiadanych środków, -dodatek
przedstawił propozycję granic obwodów do głosowania w wyborach
funkcyjny dla wychowawcy klasy od 25,prezydenckich, która została zaakceptowana przez Zarząd. Sekretarza
zł, dla opiekuna stażu od 35,-zł, dla
Gminy mgr Artura Szewczyka powołano na stanowisko pełnomocnika
dyrektorów nie mniejszy niż 140,-zł,do spraw wyborów – urzędnika wyborczego. Rozstrzygnięto przetarg
dodatek wiejski 10% wyn. zasad., na dowozy dzieci szkolnych, który wygrał PKS Radom z ofertą
dodatek za szkodliwe warunki pracy
3,-zł za 1 km. dowozu. Zapoznano się także z zakończeniem budowy
20% wynagrodzenia zasadniczego, chodnika, który udało się zrealizować przy bardzo dużej pomocy
dodatek za godzin nadliczbowe, Społecznego Komitetu. 13 września – Zarząd powziął uchwałę
o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich. dodatek mieszkaniowy: 20,30,40,50,-zł
w zależności od liczby osób w rodzinie.
W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora PSP
nauczyciela.
FINANSE GMINY
14 lipca - W związku z rezygnacją złożona przez Panią Halinę Gołąbek

-dokonano sprzedaży tzw. „Agronomówki” na Starym Ciepielowie, za łączna cenę 26.500,-zł,
-ukończono budowę chodnika przy ul. Czachowskiego w Ciepielowie o łącznej długości 670 mb.,
-rozstrzygnięto przetarg nieograniczony oraz wykonano wspólnie z Powiatem Lipskim odcinek drogi powiatowej
Łaziska–Bąkowa o długości 482 mb., koszty poniesione przez naszą gminę to: 31.250,-zł,
-rozpoczęto procedurę sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego w Lecznicy Weterynaryjnej,
o powierzchni użytkowej 67,50m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi-cena wywoławcza ustalona przez
Zarząd Gminy wynosi 31.541.00,-zł,
-rozstrzygnięto przetarg nieograniczony oraz wykonano budowę drogi Łaziska – Zarośle. Przetarg wygrało
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu za cenę 69.920,00,-zł. Wykonana droga ma długość 870 mb.

WYBORY PREZYDENCKIE

Skarbnik Gminy
Grażyna Szczodra

Już 8 października odbędą się wybory Prezydenta RP. Głosowanie odbędzie się w takich samych obwodach do
głosowania co przed dwoma laty, a więc:1-Biblioteka w Antoniowie, 2-PSP Bąkowa, 3-Gimnazjum w Ciepielowie,
4-budynek po szkole w Świesielicach, 5- PSP w Wielgiem, 6-budynek szkoły w Pcinie, 7- budynek szkoły w Łaziskach.
W związku z bardzo dużym zainteresowanie mieszkańców naszej gminy chęcią uczestniczenia w pracach komisji
wyborczych, chciałbym wyjaśnić, że w tym roku kandydatów na członków komisji mogli zgłaszać jedynie
i tylko pełnomocnicy kandydatów na prezydenta. Dodatkowo jedną osobę wskazuje Wójt Gminy z pośród
pracowników urzędu gminy. W wyniku zgłoszenia się tylko 4 komitetów wyborczych oraz osoby wskazanej przez
Wójta, wszystkie obwodowe komisje wyborcze będą miały w tym roku minimalny skład 5 osób. Mimo
najszczerszych chęci umożliwienia mieszkańcom gminy uczestnictwa w pracach komisji, nowe obowiązując przepisy
prawne nie zezwalają Zarządowi na zwiększenie składów osobowych komisji wyborczych.

Pełnomocnik do spraw wyborów
Szewczyk Artur

DOŻYNKI W POWIECIE
3 września 2000 r. odbyły się w
Lipsku I powiatowe dożynki.
Uroczystości zostały
połączone z
posiedzeniem Rady
Powiatu Lipskiego,
na którym nadano
flagę i herb
powiatowi.
wieniec dożynkowy z Ciepielowa

Od niedzieli barwami powiatu są
biały i niebieski a herb to biały krzyż
z łękawicą wpisany w czerwoną
tarczę, na dole zostały umieszczone
fale : białe i niebieskie nawiązujące
do rzek przepływających przez teren
powiatu. Po uroczystej Mszy Św.
kolorowy korowód dożynkowy
przeszedł ulicami Lipska
na miejscowy stadion sportowy.
Korowód składał się z
reprezentujących wszystkie gminy
powiatu muzycznych zespołów
ludowych niosących wieńce
dożynkowe. Gminę Ciepielów
reprezentował zespół ludowy ze
Świesielic pod przewodnictwem Pani
Anny Majewskiej, która pełni
tę funkcję od 1970 r. Ponadto
w zespole wystąpili : Genowefa
Lasek, Danuta Anikiel, Urszula
Jabłońska, Ewa Maj, Jadwiga Dudek,
Grażyna Maciąg, Leszek Jabłoński.
Gościnnie na akordeonie grał Konrad
Ścibisz z Pcina.

Godność Starościnie dożynek przypadła Pani Marii Zaborskiej
właścicielce 19 ha. gosp. z Rzechowa. Starostą tegorocznych dożynek
został Pan Jan Bańcerowski z Gardzienic posiadacz 143ha. gosp. rol..
Wręczając Staroście Lipskiemu bochen chleba Pan Jan Bańcerowski
nie szczędził gorzkich słów pod adresem obecnych władz państwowych,
podkreślając, że ten chleb jest z prawdziwej polskiej mąki. Starosta
przyjmując bochen chleba obiecał, że będzie go dzielił tak, że by nie
zabrakło go w żadnym domu. Następnie po przywitaniu wszystkich
przybyłych gości rozpoczęła się część artystyczna dożynek. Jako drugi
z występujących zespołów ludowych zaprezentował się zespołów ze
Świesielic. Na program składały się pieśni i przyśpiewki, które sami
komponują i układają. Przyśpiewki dotyczyły trudu rolniczego, ale nie
zabrakło w nich także elementów czysto politycznych. Najbardziej
dostało się Balcerowiczowi i Wałęsie. Humorystyczne akcenty polityczne
spotkały się z bardzo przychylnym przyjęciem przez publiczność, która
raz po raz nagradzała nasz zespół gromkimi brawami. Dla wszystkich,
którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystościach dożynkowych podajemy
teksty kilku przyśpiewek w wykonaniu zespołu ze Świesielic : „ Drogi
Nasz Starosto prośbyśmy złożyli a żeby nasze składki w KRUS- ie umorzyli”,
„A ten Lech Wałęsa jaki on był wierny oj do czego dopuścił Boże Miłosierny”,
„Buzek mu pomagał bo to jedna śtama, chłopa wziąć odrzucić bo to kawał
chama”, „Na chłopa na chłopa, wszyscy tak krakają jak chłop nie urobi same
g......o mają”, „Ej ten Balcerowic od wszystkich finansów oj narobił nam
biedy odszedł bez awansu”, „Jeden przez drugiego do rządu się pchają nie
umieją rządzić później się zwalniają”.

zespół ze Świesielic podczas występów, a tu już po występie z prezentami od organizatorów dożynek

Po zakończeniu występów zespołów ludowych, przybyli na uroczystość
rolnicy mogli obejrzeć wystawę miejscowych firm oraz okazałe plony.
Gminę Ciepielów reprezentowała firma ROL – MOT, która przedstawiała
swoje wyroby z hasłem „Rol – Mot Ciepielów dla rolników”. Największe
zainteresowanie wzbudziła wystawa ciągników ( firma Rol–Mot),
szczególnie największy z prezentowanych typu „1734”.
Wśród najmłodszych – przyszłych rolników z gminy Ciepielów zachwyt
i żądzę posiadania wzbudził ciągnik prezentowany przez firmę Husqvarna.

Wieniec dożynkowy z gminy
Ciepielów uwili mieszkańcy
Dąbrowy Państwo Piotr i Maryla
Skoczylas oraz Stanisław i Danuta
Hamela. Ceremonia dożynkowa
rozpoczęła się od wręczenia
Staroście Lipskiemu przez Starostów
dożynek bochenka chleba.
Po zakończeniu części oficjalnej dożynek, organizatorzy zaprosili wszystkich na występy kapeli ludowej
z Kłudzia oraz na zabawę ludową z zespołem „Szarotka”
Redaktor Naczelny

Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej i C.O.
Henryk Dygas
Ciepielów, ul. Malczewskiego 1
tel. 3788-211, 3788-110
Zaplecze techniczne, baza sprzętu:
Stary Ciepielów 9
tel. 3788-210
tel. kom. 060305568

Henryk Dygas - właściciel

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI :
►instalacji centralnego ogrzewania,
►wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych,
►sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
PONADTO OFERUJEMY W SPRZEDAŻY :
► bloczki betonowe,
► kręgi i włazy betonowe,
► rury pcv.

DYSPONUJEMY SPECJALISTYCZNYM SPRZĘTEM
MECHANICZNYM DO PRAC ZIEMNYCH :
świadczymy usługi
► spycharki,
► koparko - ładowarki

PROWADZIMY STACJĘ PALIW PŁYNNYCH
Posiadamy w sprzedaży:
► benzyny i olej napędowy,
► oleje: lotos, superol cc, mixol, lux, hipol,
► płyny do chłodnic, płyny do szyb sam.,
► różnego rodzaju smary,
► gaz propan - butan

NAJNIŻSZE CENY – NAJNIŻSZE CENY - NAJNIŻSZE CENY – NAJNIŻSZE CENY – NAJNIŻSZE CENY –NAJNIŻSZE

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE
Na ostatniej sesji Rady Gminy Komendant Komisariatu Policji w Ciepielowie
st. asp. szt. Roman Nachyła złożył sprawozdanie dotyczące stanu
bezpieczeństwa na terenie Gminy Ciepielów za okres 1999r. oraz za I półrocze
2000r. Stan etatowy komisariatu to: komendant i pięciu funkcjonariuszy( w tym
dwóch dzielnicowych). Wg. sprawozdania przedstawionego przez komendanta
w 1999r. przeprowadzono 67 dochodzeń. W kategorii przestępstw
kryminalnych osiągnięto wykrywalność w 74,5%. Na terenie gminy zaistniały
trzy wypadki drogowe w których śmierć poniosły 3 osoby. W zakresie ujawniania
i zwalczania wykroczeń skierowano 92 wnioski o ukaranie do kolegium do spraw
wykroczeń. Ponad połowa wykroczeń to wykroczenia w ruchu drogowym, w tym 29 w związku z prowadzeniem
pojazdów po spożyciu alkoholu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zagrożonymi miejscowościami
pod kątem dokonywanych przestępstw i wykroczeń były : Ciepielów, Wielgie, Świesielice. Rok 1999 był zdaniem
komendanta jednym z najtrudniejszych w historii Ciepielowa. W I półroczu bieżącego roku wykrywalność osiągnięto
na poziomie 76,7%. Znamiennym osiągnięciem Policji było ustalenie sprawców kradzieży dwóch samochodów w
Ciepielowie. W jednym przypadku odzyskano samochód sprawny, w drugim niestety już spalony. W bieżącym roku
ponownie jak w ubiegłym zanotowano serię włamań do sklepów. Zebrane dotychczas informacje w sprawie tych
włamań rokują dużą nadzieję na wykrycie sprawców. W zakresie wykroczeń sporządzono 40 wniosków do kolegium.
Na pytanie radnych jakie są największe problemy związany z funkcjonowaniem komisariatu Komendant
odpowiedział, że przede wszystkim niemożliwość pełnienia stałego dyżuru na komisariacie o co proszą mieszkańcy
gminy oraz brak możliwości dodzwonienia się do komisariatu na numer 997, co więcej dzwoniąc pod ten numer
zgłosi się oficer dyżurny ze Zwolenia. Obecnie trwają prace nad tym aby pod numerem 997 zgłaszała się
komenda powiatowa w Lipsku, nie mniej jednak komenda ze Zwolenia niezwłocznie zawiadamia komendę w Lipsku
o odebranym zgłoszeniu z gminy Ciepielów. W komendzie powiatowej
w Lipsku uruchomiony został specjalny anonimowy telefon zaufania 3788111 ,
pod którym można zwracać się z różnymi sprawami dotyczącymi przestępstw,
wypadków, kradzieży, które mają miejsce w okolicy. Za informacje, które
przyczynią się do wykrycia zdarzeń przestępczych można otrzymać nagrodę.
Kończąc sprawozdanie komendant podziękował za dotychczasową
współpracę władzą gminy oraz miejscowym sponsorom na czele z firmą
Rol-Mot, dzięki, którym udało się zakupić w zeszłym roku nowy radiowóz.

Numer telefonu komisariatu Policji w Ciepielowie to : 3788007
GMINNE DROGI
Stan dróg to temat, który w całym naszym kraju stanowi olbrzymi problem. Samochodów przybywa
w zastraszającym tempie a dróg odwrotnie zamiast przybywać, coraz bardziej pogarsza się ich istniejąca
nawierzchnia. W naszej Gminie mamy 187 km dróg gminnych, a także drogi powiatowe i wojewódzkie. Gmina
Ciepielów to typowy przykład wiejskiej gminy, gdzie ubogość gminnej kasy najlepiej widać po stanie dróg.
W budżecie na rok 2000 Zarząd i Rada Gminy zaplanowała budowę dwóch dróg: jednej w Łaziskach”Zarośle”,
drugiej w miejscowości Bielany. Do końca wakacji nie wykonano jednak żadnej
z tych inwestycji. Wreszcie nadszedł wrzesień i roboty ruszyły z potrójnym
impetem. Na początku wspólnie z powiatem Lipskim za cenę31.250,-zł położono
„dywanik asfaltowy” o długości 482mb. na drodze powiatowej Bąkowa -Łaziska.
Następnie i tu Zarząd ma się czym pochwalić, za własne gminne środki 69.920,
-zł położył 870 m. „dywan asfaltowy” w Łaziskach „Zarośle”. Napisałem
„Dywan” bo droga naprawdę robi wrażenie. Jeszcze w tym roku, być może
jeszcze we wrześniu wykonana zostanie droga w Bielanach. Miejmy nadzieję,
że już w następnym numerze biuletynu będziemy cieszyć się kolejną drogą
tak wyglądał odcinek drogi powiatowej przed remontem ▲
w gminie.
a tak wygląda po wykonaniu prac ( widać jeszcze resztki
piasku na nawierzchni drogi) ▼

Piękna, wspaniała – chcemy więcej – tylko te słowa przychodzą do głowy oglądającym
nową gminna drogę w Łaziskach „Zarośle”.

OBCHODY ROCZNICOWE NA DĄBROWIE
Obchody 61 rocznicy wymordowania jeńców wojennych odbyły się w niedzielę 10 września
2000 roku pod Dąbrową. Program uroczystości przewidywał: uroczystą Mszę Św., apel
poległych, złożenie wieńcy i kwiatów pod pomnikiem, przemówienia okolicznościowe, część
artystyczną oraz spotkanie koleżeńskie. W tym roku obchody zorganizowano ze szczególną
dbałością. Urząd Gminy organizator uroczystości rozesłał ponad 200 eleganckich zaproszeń.
Organizatorzy postarali się także o odpowiednią do tego rodzaju uroczystości oprawę.
Na uroczystość przybyła Kompania Honorowa Wojska Polskiego pod dowództwem majora
Ryszarda Zarównego, przybyła także orkiestra wojskowa z jednostki wojskowej w Dęblinie
pod kierownictwem tambur majora chorążego Andrzeja Kamińskiego.
Obchody uroczystości rozpoczęły się od przemaszerowania kompanii honorowej przed
pomnik pomordowanych żołnierzy 74 pułku piechoty II RP z Lublińca. Następnie major R. Zarówny odebrał
od kompani raport i przekazał kontynuację ceremonii księdzu Sławińskiemu, który rozpoczął uroczystą Mszę Św.
W trakcie mszy, kapitan kompanii Dariusz Rybik odczytał apel poległych, po którym major Zarówny wydał rozkaz
do oddania przez honorową kompanię trzech salw wystrzałów ku czci pamięci wymordowanych żołnierzy 74 p.p..

Kp. D. Rybik podczas apelu poległych

/orkiestra dęta wp. podczas uroczystości / w tle: salwa honorowa kompanii honorowej wojska polskiego

Odgłosy wystrzałów dodatkowo podniosły i tak bardzo uroczysty charakter ceremonii. W oczach wielu osób
a zwłaszcza kombatantów, widać było wzruszenie, łzy same cisnęły się do oczu. Ten jakże silny wojskowy akcent
uroczystości przywrócił wielu zgromadzonym ciężkie wojenne wspomnienia. Kazanie podczas mszy wygłosił
zaproszony na uroczystość ksiądz Andrzej Wierzbicki ze Smogorzowa ( miejscowości gdzie pamięć 74 p.p. jest
kultywowana równie mocno co w gminie Ciepielów) W kazaniu ksiądz przypomniał losy 74 p.p. z Lublińca, którego
tragiczny finał miał w lesie pod Dąbrową. Słowami „ Śpij kolego, śpij kolego w ciemnym grobie niech się przyśni
Polska Tobie” złożył hołd pamięci pomordowanych. Msza Św. odbywała się przy znakomitym akompaniamencie
orkiestry wojskowej. Bezpośrednio po Mszy Św. Wójt przywitał wszystkich przybyłych gości i w krótkim
historycznym rysie przypomniał tragedię jaka rozegrała się pod Dąbrową. Następnym punktem uroczystości było
złożenie wieńcy i kwiatów.
Na wstępie Wójt podziękował Panu Jerzemu
Pelc-Piastowskiemu, który nie mógł przybyć
na uroczystość ale za pośrednictwem Urzędu
Gminy złożył wieniec na grobie żołnierzy.
Następnie kwiaty i wieńce składali
w kolejności: Starostwo powiatowe w Lipsku,
przedstawiciele gminy Ciepielów, zarząd woj.
PSL, jednostka strzelecka z Lipska,
Państwowa Straż Pożarna w Lipsku,
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Wieńce złożone na grobie żołnierzy / uczniowie gimnazjum z Lublińca podczas składania wieńca
w Kozienicach, Komenda Hufca z Lublińca,
uczniowi gimnazjum z Lublińca... Po złożeniu wieńcy rozpoczęły się okolicznościowe przemówienia. Zabierający
głos wspominali męczeńską śmierć żołnierzy 74p.p., a także wszystkich żołnierzy, którzy polegli w obronie
Rzeczypospolitej. Wśród wielu przemawiających był Pan Aleksander Lewandowski, który wraz z bratem
Stanisławem przybył na uroczystość pod Dąbrową, gdzie poległ lub został
rozstrzelany ich ojciec. Pan Stanisław odczytał napisany przez siebie wiersz
„Pamięci Ofiar zbrodni pod Ciepielowem.” Po zakończeniu przemówień
rozpoczęła się część artystyczna uroczystości przygotowana przez uczniów
publicznego gimnazjum z Ciepielowa. Po uczniach gimnazjum głos zabrał Pan
Władysław Owczarek ps. „Bula”, który dziękując wszystkim za przybycie i już
dzisiaj zaprosił wszystkich na uroczystość w 2001 roku. Odbędzie się ona
tradycyjnie w drugą niedzielę września . Następnie powiedzeniem „ nawet
mędrzec zgłupieje jak trzy dni nie je” zaprosił wszystkich zgromadzonych
Jednostki strzeleckie z Lipska i z Ostrowca
na żołnierską grochówkę.

Łódź , Kwiecień 2000

„Pamięci ofiar zbrodni pod Ciepielowem”
Pamięci mojego Ojca - poświęcam

U stóp madonny dane Wam było przyjąć
krwią namaszczenie na Wasz szlak bojowy.
Od lasów Lublińca , aż tu do Dąbrowy
Stawialiście groby, jako swej chwały poświadczenie,
Stoją tam do dziś w szeregach zwartych,
A łączy ich znak: Pułk siedemdziesiąty czwarty.
Częstochow , Janów, Złoty Potok, Kielce,
Po tygodniu gehenny , utrudzeni wielce
Zapadliście w chłodnym lesie pod Dąbrową
By dać spocząć stopom i dać cienia głowom.
Wróg nie dał zebrać siły , dogonił jazgotem
Swoich wozów pancernych; a co było potem ......
Zostało zapisane na kartkach historii
Polskiego bohaterstwa i ...... niemieckich zbrodni
Przynieśliście na sobie pot orlich szlaków
Jurajski pył kredowy , który z krwią niezakrzepłą
Dał Wam całun narodowy. Biało czerwony całun
Okrył Wasze serca ...... i pod nim tu spoczywacie
Żołnierze majora Pelca.

Władysław Owczarek ps.„Bula”

od prawej strony: Aleksander
i Stanisław Lewandowscy

Po oficjalnych uroczystościach jeszcze długo las pod
Dąbrową tętnił życiem przybyłych gości, którzy
długo wspólnie rozpamiętywali pamięć poległych.
Redaktor Naczelny

Aleksander Lewandowski

Z OSTATNIEJ SESJI
XVIII sesja Rady Gminy odbyła
się w dniu 23 sierpnia. Tematykę
posiedzenia zdominował temat
umiejscowienia nauki w publicznym
gimnazjum. Wójt przedstawił radnym
koncepcje wypracowaną wspólnie
przez Zarząd i nauczycieli gimnazjum
o przeniesieniu całości nauki
do jednego budynku w Ciepielowie.
Głównym argumentem przeniesienia
były obowiązujące przepisy prawne,
które mówią, że nauka w gimnazjum
i szkole podstawowej nie może być
prowadzona w jednym wspólnym
budynku oraz, że gimnazjum do
2005r.co prawda może być w kilku
budynkach ale tylko i wyłącznie w tej
samej miejscowości. W związku z tym
Rada podjęła uchwałę o usytuowaniu
całego gimnazjum w Ciepielowie.
Kolejnym punktem obrad było
powzięcie uchwały w sprawie składu

komisji konkursowej dla
przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora PSP
w Wielgiem oraz podjęcie decyzji
o sprzedaży ostatniego lokalu
mieszkalnego w Lecznicy
Weterynaryjnej. Po powzięci uchwał
w powyższych sprawach,
Przewodniczący Rady udzielił głosu
Komendantowi Komisariatu Policji
w Ciepielowie St.Asp. Szt. Romanowi
Nachyle, który złożył sprawozdanie
dotyczące stanu bezpieczeństwa na
terenie Gminy za okres 1999r. i za
I półrocze 2000r.( czytaj str.5 biul).
Po przedstawieniu sprawozdania
Komendanta radni zgłosili potrzebę
ustawienia dodatkowych
drogowskazów do miejscowości
gminnych, radny Z. Chyła zgłosił
wniosek ograniczenia prędkości jazdy
na drogach wiejskich. Rady w swoim
wystąpieniu podkreślał potrzebę tego

rodzaju działań, gdyż przy
przeprowadzaniu przez rolników krów
z pastwisk do gospodarstw istnieje
bardzo duże niebezpieczeństwo
wypadku drogowego. Ograniczenie
prędkości pozwoliło by na
zwiększenie bezpieczeństwa zarówno
dla kierowców jak i dla zwierząt.
Ostatnim z poruszanych tematów
przez radnych były sprawy związane
z remontami dróg gminnych. Wójt
obiecał, że jeszcze w tym roku
wykonane zostaną wszystkie
planowane w budżecie gminy na rok
2000 inwestycje drogowe,
a mianowicie; budowa drogi Łaziska-Zarośle oraz drogi przez Bielany.
Jednakże z przyczyn niezależnych
od Zarządu inwestycje drogowe są na
razie wstrzymane. Po wyjaśnieniach
udzielonych radnym przez Wójta,
Przewodniczący zakończył XVIII
posiedzenie Rady Gminy Ciepielów.

SUPER PROMOCJA !!!
TYLKO DO 15 PAŹDZIERNIKA
Posiadamy w ofercie sprzedaży:
-benzny i olej napędowy
-oleje : lotos, superol cc, mixol, lux, hipol,
-płyny do chłodnic, płyny do szyb sam.
-różnego rodzaju smary,
- gaz propan-butan

SPECJALNA OBNIŻKA CENY NA PALIWA
Stacja Paliw Płynnych „DYGAS”
Stary Ciepielów 6

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA

-UWAGA NAJNIŻSZE CENY !!! - UWAGA NAJNIŻSZE CENY !!! - UWAGA NAJNIŻSZE CENY !!! -

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Trwają prace nad wdrożeniem autorskiego programu
pełnomocnika Zarządu ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych „Jestem sobą – nie piję” . Zadaniem
i celem programu będzie przedstawienie młodzieży
alternatywnych sposobów spędzania wolnego bez
potrzeby sięgania do wszelkiego rodzaju używek.
W ramach programu prowadzona będzie analiza jego
skuteczności, która odpowie czy cele i zadania
zamierzone przez autora programu są realizowane i czy
dzięki temu zmniejszyło się spożycie alkoholu wśród
młodzieży w naszej gminie. Problem alkoholizmu wśród

młodzieży, także w naszej gminie jest bardzo duży.
Liczby nie kłamią ! z danych Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że;
- dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików
stanowią od 1,5 do 2 milionów. (4,5% całej populacji),
- obserwuje się także coraz to większe spożycie alkoholu
przez młodzież ( ok. 10-15% populacji młodzieży między
14-19 rokiem życia). Przygotowany program będzie miał
za zadanie przeciwdziałanie tym ujemnym skutkom
naszego życia. Być może dzięki niemu choć kilku
młodych ludzi nie sięgnie po butelkę a wolny czas spędzi
należycie dbając o swoje zdrowie zarówno w aspekcie
psycho-społecznym jak i fizycznym.
Pełnomocnik Zarządu ds. probl. alkoh.
Szewczyk Artur

PORADY PRAWNE
SEKRETARZA

łąki i pastwiska objęte melioracją
w
roku w którym uprawy zostały
Rolnikom przysługują także ulgi
Gmina Ciepielów to typowo
zniszczone
wskutek
robót
inwestycyjne za wydatki poniesione
rolnicza gmina, w której prawie
drenujących,
grunty
powstałe
na :- budowę lub modernizację
wszyscy są podatnikami podatku
z
zagospodarowania
nieużytków
budynków inwentarskich oraz
rolnego. Wszyscy płacimy ale nie
rolnych
na
okres
5
lat,
grunt
obiektów służących ochronie
wszyscy wiemy jakie prawa należą
otrzymane w wyniku scalenia lub
środowiska, - zakup i zainstalowanie
się nam z tytułu jego opłacania.
wymiany
na
okres
1
roku,
użytki
deszczowni, urządzeń melioracyjnych,
Dzisiaj ulgi i zwolnienia w
rolne
na
których
zaprzestano
produkcji
urządzeń zaopatrzenia gosp. w wodę, podatku rolnym. Podatek rolny
rolnej,
nie
więcej
niż
20%
pow.
gosp.
urządzeń
wykorzystujących naturalne
płacimy na podstawie ustawy z dnia
ale
nie
więcej
niż
10
ha.
na
okres
nie
źródła
energii(
wiatru, biogazu,
15 listopada 1984r. o podatku rolnym.
dłużej
niż
3
lata,
grunty
nabyte
w
słońca,
spadku
wód). Ulgi
Opodatkowaniu podlegają gosp. rol.
drodze kupna na utworzenie nowego inwestycyjne przyznawane są po
o pow. przekraczającej 1 ha. lub
gosp. rol. lub na powiększenie już
zakończeniu inwestycji w wysokości
użytki rolne o pow. przekraczającej
istniejącego
do
100
ha.na
okres
5
lat,
25% udokumentowanych wydatków,
1 ha. przeliczeniowy. Podatek rolny
po
których
stosuje
się
dodatkową
ulgę
nie dłużej niż przez 25 lat. 60% ulga
płacimy w ratach w terminach : 15
w
podatku,
w
pierwszym
roku
o
75%,
przysługuje
osobom prowadzącym
marca, 15 maja, 15 września i 15
w
drugim
o
50%
(
zwolnienia
tego
nie
gosp.
rol.,
które
zostały powołane do
listopada. Zwolnienia i ulgi w podatku
stosuje się jeżeli nabywamy grunty od służby wojskowej.
rolnym to: -zwolnione są : - użytki
Sekretarz Gminy
rolne klasy V, VI, VIz, - grunty orne, małżonka, krewnego w linii prostej,
Szewczyk Artur
pasierba zięcia, synowej).

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Nasza drużyna LKS ROL-MOT VIDEO Ciepielów po raz kolejny reprezentuje gminę w rozgrywkach IV ligi.
Od nowego sezonu piłkarskiego uczestniczymy w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo IV ligi –grupy południowo
wschodniej. Największą zmianą w stosunku do poprzedniego sezonu, oczywiście oprócz zmian trenera i składu
osobowego drużyny, to zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Klubu, którym został Pan Henryk Maziarek.
Nowy prezes już dzisiaj zapowiada, że w obecnym sezonie nie zabraknie atrakcji dla kibiców „magnetowidów”.
Poniżej podajemy terminarz najbliższych spotkań, które odbędą się na stadionie w Ciepielowie.
-24 września o godz.16°°(niedziela) LKS ROL-MOT VIDEO Ciepielów - MAZOVIA Mińsk Mazowiecki,
-8 października o godz. 15°°(niedziela) LKS ROL-MOT VIDEO Ciepielów - MAZOWSZE Grójec,

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników piłki nożnej na mecze rozgrywane na stadionie w Ciepielowie.

OD REDAKCJI
Dzięki sponsorowi firmy Rol-Mot, drugie wydanie biuletynu ukazało się w 950 egzemplarzach biało czarnych
i w 500 egzemplarzach kolorowych. Sponsoring biuletynu spełnił zamierzenia autorów biuletynu, mieszkańcy gminy
mogą bezpłatnie zapoznać się ze sprawami samorządu. Z rozmów przeprowadzonych z czytelnikami wynika, że
czasopismo spełnia pokładane w nim oczekiwania, czyta go coraz więcej osób, co widać po stale rosnącym nakładzie.
Oddając do rąk Państwa trzeci już numer życzę miłej lektury w rozpoczynające się długie jesienne wieczory.
Redaktor Naczelny
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