




„JESTEM SOBĄ NIE PIJĘ – SPORT ZAMIAST ALKOHOLU” 
    15 października 2000 roku w Bąkowej zapoczątkowano realizację autorskiego programu pełnomocnika Zarządu 
Gminy do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pod nazwą  „ Jestem sobą nie pije – Sport zamiast 
alkoholu”. Jak Państwo wiecie z poprzedniego biuletynu , celem i zadaniem programu jest odwrócenie uwagi 
młodzieży od niebezpieczeństw jakie niesie za sobą postęp cywilizacyjny a więc różnego rodzaju używek; 
narkotyków, papierosów  
a zwłaszcza alkoholu. To  
odwrócenie uwagi ma polegać  
na zorganizowaniu  
i zagospodarowaniu młodzieży 
czasu wolnego. Celem programu 
jest dotarcie do młodzieży  
objętej często patologią  
alkoholową i przedstawienie 
jej alternatywnych sposobów  
spędzania wolnego czasu.  
W tym właśnie celu zakupiono  
do świetlicy (w budynku OSP),  
wysokiej klasy stół do tenisa  
stołowego wraz z osprzętem. Sprzęt ma służyć realizacji programu wśród miejscowej młodzież, która od tej pory 
może pożytecznie zagospodarować swój wolny czas z pożytkiem dla własnego zdrowia zarówno w aspekcie 
fizycznym jak i psychospołecznym.  
     Aby zmniejszyć koszty związane z realizacją programu, pełnomocnik Zarządu zwrócił się z prośbą  
współfinansowania programu do Pana Henryka Maziarka. Pan Maziarek wyraził zgodę na pomoc dla naszej 
młodzieży, bo według niego, każda akcja na rzecz rozwoju naszych dzieci zasługuje na wsparcie i on sam nie będzie 
szczędził środków na realizację tego programu. 
       W niedzielę 15 października o godz.11³°  odbyło się uroczyste przekazanie młodzieży sprzętu sportowego.  
                                                                 Na spotkanie zorganizowane przez miejscowe radne Panią Teresę 
                                                                 Kucharską i Lidię Kustrę oraz licznie przybyłą młodzież, przybyli także  
                                                                 zaproszeni goście, a mianowicie: Pan Prezes Henryk Maziarek,  
                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla, Wójt Gminy Zbigniew 
                                                                 Ostrach, Zastępca Wójta Gminy Ryszard Ścibisz, Sekretarz Gminy  
                                                                 i jednocześnie pełnomocnik Artur Szewczyk. Spotkanie rozpoczął 
                                                                 pełnomocnik Zarządu, który przedstawił założenia programu oraz problemy 
                                                                 alkoholowe wśród młodzieży. Następnie głos zabrał Pan Prezes Rol-Mot-u  
                                                                 i Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Maziarek, który nie ukrywając, że 
                                                                 jest bardzo dumny z zaangażowania młodzieży i miejscowych radnych, 
                                                                 którzy sami odnowili salę i przygotowali spotkanie, podkreślił, że bardzo się 
cieszy, że nasza młodzież chce swój wolny czas spędzać w zdrowym sportowym stylu życia, a on sam otwarty jest na 
pomoc dla młodzieży, przekazując dzisiaj, ufundowane przez siebie piłki nożne oraz piłeczki tenisowe. Przed 
zaproszeniem do  
gry w tenisa stołowego, głos  
powtórnie zabrał Pełnomocnik  
Zarządu, który podziękował Panu  
Prezesowi za zrozumienie  
i ofiarowaną pomoc, oraz  
podziękował za wielkie  
zaangażowanie i pracę miejscowym 
radnym, Pani Teresie Kucharskiej  
i Pani Lidii Kustrze. To tylko  
i wyłącznie dzięki Paniom radnym  
doszło do rozpoczęcia realizacji  
programu właśnie w Bąkowej.   
Kończąc wystąpienie pełnomocnik Zarządu ostrzegł młodzież, że jeżeli  
kiedykolwiek stwierdzi, że przekazany młodzieży sprzęt sportowy nie spełnia swojego profilaktycznego zadania  
i „ zmieni się na stół biesiadny”, to bez żadnych tłumaczeń zostanie on zabrany z Bąkowej do innej miejscowości. 
Odpowiedzialnymi za sprzęt i działanie  zgodne z jego przeznaczeniem będą wspomniane już Panie radne oraz 
młodzież w osobach : Zbigniewa Zuby, Janusza Nachyły, Marcina Małaczka.  
      Po wygłoszonych mowach, młodzież w podziękowaniu wręczyła przybyłym na uroczystość kwiaty i zaprosiła 
wraz z paniami radnymi na ognisko.    

          stół zakupiony ze  środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi  

Pan Henryk Maziarek, radna Teresa Kucharska,   
Sekretarz Gminy Szewczyk Artur, radna Lidia Kustra 

 piłki ufundowane przez Pana Henryka Maziarka 

młodzież przybyła na spotkanie 
 

Pełnomocnik Zarządu ds. rozw. probl. alkoh 
Artur Szewczyk. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STACJA OBSŁUGI 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Marek Wesołowski 
Ciepielów, ul. Czachowskiego 29 
tel. (0-48) 3788-230 
tel. kom. 090 374 418, 0606 823 685 
NIP 811 – 101 – 84 – 50 

Czynne 7°° - 15°° Marek Wesołowski - właściciel

Wykonujemy usługi w zakresie : 

- badania techniczne pojazdów, 
- diagnostyka i naprawa pojazdów, 
- blacharstwo samochodowe, 
- lakiernictwo 

SKLEP MOTORYZACYJNY 
Marek Wesołowski 

Ciepielów, ul. Plac Zwycięstwa  35 
tel. (0-48) 3788-08 

Sprzedaż detaliczna części 
zamiennych do samochodów : 
                                          - Cinquecento, 
                                   - Fiat 126p, 
                                   - FSO, Polonez, 
                                   - Żuk, Lublin, 
                                   - części do sam. Zach., 
                                   - akumulatory, 
                                   - płyny i oleje sam., 
                                   - opony zimowe i inne. 

OPONY 
ZIMOWE

STOMIL OLSZTYN, DĘBICA

- PROMOCJA - 
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WYBORY PREZYDENCKIE 
        8 października 2000 roku odbyły się wybory Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowaliśmy w siedmiu lokalach 
wyborczych na terenie całej gminy, w; Antoniowie, Bąkowej, 
Ciepielowie, Świesielicach, Wielgiem, Pcinie, Łaziskach. 
       Komisje wyborcze rozpoczęły swoją prace już o godz. 5°°, lokale 
wyborcze otwarte były od godz. 6°° do godz. 20°°. Na pierwszych 
wyborców w każdym obwodzie wyborczym czekała miła 
niespodzianka. Przewodniczący każdej komisji wręczał pierwszym 
pięciu osobom oddającym głos w wyborach piękna czerwona różę.   
 W obwodowej komisji 
wyborczej  
w Świesielicach,  
przeprowadzane była  
ankieta Biura Badań  
Opinii Publicznej  
z Sopotu i Telewizji 
Polskiej. Dane z 600 
takich miejsc w całej  
Polsce przekazywane  
były do TVP  
w Warszawie, dzięki  
czemu już o godz.20³° mogliśmy poznać wstępne wyniki głosowania.    
                                             Uprawnionych do głosowania w całej  
                                           naszej gminie były 4504 osoby,  
                                           w wyborach wzięło udział 53,5% 
                                           wyborców. Prace obwodowych komisji         
                                           wyborczych przebiegały spokojnie, 
                                           chociaż nie obyło się bez komplikacji. 
                                           W najbardziej oddalonej od Urzędu Gminy 
                                            komisji wyborczej w Antoniowie na    
                                            skutek awarii wyłączono energię elekt. 
                                            Na szczęście szybka interwencja ze strony 
Urzędu Gminy w pogotowiu energetycznym a także dostarczenie 
latarek, pozwoliło na dalszą pracę komisji. Punktualnie o godz. 20°° 
lokale wyborcze zostały zamknięte i rozpoczęło się liczenie oddanych 
głosów. Po dokonaniu obliczeń oraz sporządzeniu protokołów 
Przewodniczący komisji dostarczyli protokoły do Urzędu Gminy 
oddając je na ręce Sekretarza Gminy, który następnie dostarczył 
protokoły do Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      Wybory Prezydenckie w Gminie Ciepielów, wygrał z olbrzymią 
przewagą nad pozostałymi pretendentami do fotela prezydenckiego 
dotychczasowy Prezydent RP. Aleksander Kwaśniewski- większością 
50,8% głosów. Drugie miejsce zajął Jarosław Kalinowski z wynikiem 
28,7% głosów,  na trzecim miejscu uplasował się Andrzej Lepper  
z wynikiem 8,2% głosów. Oficjalne wyniki wyborów  ogłoszone 
przez Państwową Komisję Wyborczą potwierdził wstępne wyniki  
wg. których Prezydentem RP., już w pierwszej turze wyborów został  
Aleksander Kwaśniewski, do czego niewątpliwie  
przyczyniły się głosy mieszkańców naszej Gminy. 

Aleksander Kwaśniewski 

Andrzej Lepper 

Piotr Ikonowicz 

Dariusz Grabowski 

Lech Wałęsa 

Jan Łopuszański 

Bogdan Pawłowski 

Tadeusz Wilelicki 

Janusz Korwin- Mikke 

Andrzej Olechowski 

Marian Krzaklewski 

Jarosław Kalinowski 

Pan Andrzej Miller przewodniczący komisji wyborczej 
w Ciepielowie wręcza wyborcy symboliczną różę.  

specjalna urna TVP do której 
mieszkańcy Świesielic dodatkowo 
wrzucali swoje głosy 

mieszkańcy Pcina podczas głosowania 

Pełnomocnik do spraw wyborów 
                Szewczyk Artur 



DROGI W GMINIE 
   21 września w Lipsku przy udziale Sekretarza Gminy i inspektora ds. dróg, odbył się II przetarg nieograniczony  
na wykonanie wspólnie z powiatem Lipskim drugiego już odcinka drogi powiatowej nr 34558 Łaziska – Bąkowa.           
    Początkowo wybudowano tylko odcinek o długości 402 mb., który po interwencji radnych u Starosty Lipskiego 
przedłużono o kolejne 80 mb.. Tak więc pierwszy etap budowy drogi zakończył się na długości 482 mb.   
II przetarg na wykonanie odcinka drogi o długości 540 mb., wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu 
Z                                                                                                                    na łączną kwotę 80.160,00,-zł.  
                                                                                                                       Po zrealizowaniu obu przetargów, 
                                                                                                                      dzisiaj nowa droga ma długość 1022 mb., 
                                                                                                                      co łącznie kosztował 152.975,00,-zł –  
                                                                                                                      z czego Gmina Ciepielów zapłaci  
                                                                                                                      71.330,00,-zł. Droga została wykonana  
                                                                                                                      w dniach 13-14 października, a w dniu 
                                                                                                                     17 października miejscowi rolnicy     
                                                                                                                      wyrównali pobocza wzdłuż nowej drogi.  
  
  17 października wykonano ostatnią już drogową inwestycję zaplanowaną w tegorocznym budżecie. Inwestycja tą 
było wykonanie drogi w Bielanach. W dniu 5 października 2000r., w Urzędzie Gminy odbył się przetarg  
nieograniczony na wykonanie tej drogi.  
Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo  
Robót Drogowych ze Zwolenia oferując 
najniższą z przedstawionych przez  
oferentów cen a mianowicie 85.162,00, 
-zł . Wykonawca zakończył prace  
w dniu 17 października. Droga ma 1042 
 mb. i 4 mb. szerokości. 
 
 
  
KOMISJA KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH 
      3 i 19 października bieżącego roku odbyły się dwa posiedzenia komisji oświatowej. Na pierwszym z nich komisja 
przeanalizowała przyjęty przez Radę Gminy regulamin wynagradzania nauczycieli, a następnie zapoznała się  
z sytuacją oświaty w nowym roku szkolnym. Temat, który wzbudził największą dyskusję na posiedzeniu dotyczył 
dowozów dzieci i związane z tym koszty oraz sprawa związana z sytuacją w PSP Bąkowa. Komisja wystąpiła  
z wnioskiem aby przeprowadzić kontrolę finansową w PSP w Bąkowej oraz do wyciągnięcia przez Zarząd Gminy 
konsekwencji odnośnie pracowników odpowiedzialnych za organizację dowozu dzieci do szkół, a także zobowiązała 
Wójta Gminy do uregulowania spraw związanych z przekazaniem 
obowiązków dyrektorskich w PSP w Wielgiem.  
     Na drugim posiedzeniu komisji, najpierw po przeanalizowaniu 
nowego projektu Zarządu Gminy dotyczącego wynagrodzeń  
nauczycieli, komisja w głosowaniu przyjęła jego ostateczny tekst. 
Do czasu przybycia na posiedzenie związków zawodowych  
i dyrektorów szkół, Wójt zapoznał komisję z kontrolą w PSP 
Bąkowa. Odczytany został protokół pokontrolny, zgodnie  
z którym poza pewnymi niedociągnięciami nie stwierdzono  
uchybień. W sprawie dowozów dzieci, Pan Wójt poinformował, że 
sytuacja związana z dowozami jest prawidłowa i że nie ma takiej 
osoby, która by bez zastrzeżeń opracowała plan dowozu. 
  W drugiej części posiedzenia po przybyciu przedstawicieli  
związków zawodowych i dyrektorów szkół, rozpoczęto na nowo analizę regulaminu wynagrodzeń nauczycieli. 
Wspólnie naniesiono kilka poprawek, które zdaniem komisji przyczynią się do jeszcze lepszego zrozumienia 
regulaminu. Rzeczowa rozmowa w dużym gronie od razu przyniosła korzyści, bowiem NZZS „Solidarność”, jeszcze 
przed końcem posiedzenia wyraziła pisemną zgodę na realizację nowego regulaminu płac. Czy na następnej sesji 
Rada Gminy będzie rozpatrywać jego przyjęcie, zależy jednak od wyrażenia zgody przez ZNP.  
 
KREDYTY SUSZOWE 
       Jeszcze tylko do końca października rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie tzw. kredytu „ suszowego” 
i z „gradobicia”. Każdy rolnik, który zgłosił do właściwego sołtysa wystąpienie strat spowodowanych suszą, może po 
odebraniu opinii Wojewody stwierdzającej straty i ich wysokość ( u Pana Andrzeja Hyca w Urzędzie Gminy) starać 
się o przyznanie nisko oprocentowanego kredyt.(  w wysokości  5%,  na okres dwóch lat). 

 

  tak wygląda początek nowej drogi gminnej przez Bielany,  a obok - środkowy odcinek  nowej drogi 

nowa nawierzchnia drogi powiatowej w pełnej okazałości 

 
      dyskusja na temat nowych wynagrodzeń dla nauczycieli – 
spotkanie komisji  ze związkami zawodowymi i dyrektorami szkół  






