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BEZPŁATNY

BIULETYN INFORMACYJNY
RADY I ZARZĄDU GMINY CIEPIELÓW

II edycja gminnego
konkursu
plastycznego
zorganizowanego przez Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych została rozstrzygnięta. Nagrodzono ponad 30
najlepszych prac wykonanych przez dzieci z terenu całej gminy.
( o szczegółach czytaj na stronie 8)

W BIULETYNIE :
◄Z posiedzeń Zarządu ◄Podziękowanie ◄ Podatek VAT w rolnictwie
◄Szkolne jasełka ◄ Z ostatniej sesji ◄Biuletyn w Internecie
◄Krzyżówka ◄ Porady prawne Sekretarza◄ Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ZWOLENIU
ODDZIAŁ W CIEPIELOWIE
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
Oddział w Ciepielowie

Lech Lewandowski - kierownik

ul. Plac Zwycięstwa 39
27-310 Ciepielów
tel. (048) 3788 004

OFERUJEMY KREDYTY
oprocentowanie od 5,38% do 26,5% na cele :
◄okolicznościowy (świąteczny, letni, wiosenny – raty miesięczne, wysokość 2xpobory, emerytura, renta)
◄komercyjne (zakup inwentarza, opału – spłata do 3 lat)
◄ratalne (na bieżącą konsumpcję do 3 lat, wysokość kredytów uzależniona od dochodów miesięcznych, raty
miesięczne, kwartalne, półroczne)

◄na zakup samochodów (okres spłaty do 5 lat, raty miesięczne)
◄budownictwo mieszkaniowe ( 75% kwoty kosztorysowej na okres spłaty do 10 lat)
◄kredyty inwestycyjne preferencyjne (zakup ziemi, sprzętu rolniczego, zakup gospodarstw
rolnych, budowa, rozbudowa, modernizacja budynków inwentarskich – po przedłożeniu opinii ODR – u)

◄branżowe (na modernizację obór, zakup jałówek hodowlanych przy specjalizacji produkcji mleka, okres
spłaty do 15 lat)

LOKATY TERMINOWE
oprocentowanie od 13,6% do 15,3% w zależności od terminu :
◄ wkłady oszczędnościowe awista ( płatne na każde żądanie ) 8%
◄ wkłady na rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) 10% (za prowadzenie rachunku
oraz od wypłat bank nie pobiera opłat)

◄

PONADTO PROWADZIMY :
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚIOWO – ROZLICZENIOWE ROLNICZE ( wpłaty za mleko, tytoń..., oprocentowanie 7,5%. W ramach
rachunku bank udziela kredytów w wysokości 6-krotnych wpływów na rachunek, bez pobierania prowizji)

◄ obsługujemy wpłaty na rzecz : KRUS – u, PZU, Telekomunikacji, Zakładu Energetycznego z tytułu sprzedaży ratalnej. Opłaty w
wysokości 0,5 % od wpłaconej kwoty nie mniej niż 2,-zł

◄ prowadzimy rachunki bieżące przedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidualnych ( oprocentowanie kredytów w
tych rachunkach do uzgodnienia z Zarządem)

◄ przyjmujemy wpłaty na rzecz innych banków lub osób prywatnych elixirem, tzn. Ciepielów – Warszawa należność przekazana będzie w
ciągu 2 godzin za odpłatnością 3,50,-zł od każdego zlecenia.

Twój partner na lata

UWAGA ROLNICY !!!
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu O/Ciepielów oferuje od 1 –ego lutego 2001 roku kredyty
preferencyjne na zakup środków do produkcji rolnej / nawozy, środki ochrony roślin, paliwo.
Pasze, zakup materiału siewnego/ w wysokości 358.20,-zł na 1 ha użytków rolnych za okazaniem
nakazu podatkowego i rozliczeniu się fakturami VAT

Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU
W dniu 11 stycznia br. pod przewodnictwem Wójta
Gminy Zbigniewa Ostracha odbyło się pierwsze w
nowym roku posiedzenie Zarządu Gminy. Tematyką

posiedzenia było rozpatrzenie wniosków o udzielenie
pozwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.
Zarząd podjął również decyzję o dalszej reorganizacji
administracji gminnej.

KRZYŻÓWKA
„NASZA GMINA” tak brzmi hasło krzyżówki z grudniowego wydania biuletynu. W zabawie udział wzięło bardzo
wielu czytelników z terenu całej gminy. Główną nagrodę w postaci gry planszowej („Squad Leader”) otrzymuje Pani
Anna Kaczmarzyk z Ciepielowa, nagrody pocieszenia „puzle 1000”, otrzymują : Pani Danuta Chrząszcz z Chotyz
oraz Pan Łukasz Grzeszczyk z Pcina. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do Sekretariatu w Urzędzie Gminy w Ciepielowie.

Z OSTATNIEJ SESJI
XXII sesja Rady Gminy w
Ciepielowie, która odbyła się w dniu
29 grudnia 2000 roku, rozpoczęła się
od przedstawienia jasełek przez
przedszkolaków z Ciepielowa.
Po przedstawieniu, Wójt Gminy wraz
z Przewodniczącym pogratulował
w imieniu Rady Gminy Panu
Henrykowi Maziarkowi za zdobycie
tytułu Agrobiznesmena 2000 roku.

Najważniejszymi decyzjami, które
zapadły na sesji to ustalenie
wysokości stawek podatków i opłat
lokalnych na 2001 rok. ( treść uchwał
dostępna na tablicy ogłoszeń II piętro
Urzędu Gminy w Ciepielowie).
Na sesji przedstawiono również
sprawozdania : - pierwsze
z wykonania programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych, złożył Pełnomocnik

Zarządu Gminy Artur Szewczyk, drugie z działalności Mazowieckiej
Izby Rolniczej złożył delegat z naszej
gminy Pan Marian Wójtowicz.
W dalszej części obrad powołano
i odwołano kierownika USC a także
przyjęto program profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2001.

SZKOLNE JASEŁKA
„Święta Bożego Narodzenia w kulturze naszego regionu”. W zakresie edukacji regionalnej uczniowie PG.
W Ciepielowie przystąpili do realizacji projektu „Rok obrzędowy w regionie”, którego celem wywołanie
zainteresowania swoją „małą ojczyzną”. Projekt wykonywany będzie w kilku etapach. Pierwszy z nich dotyczy
tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Jednym z zadań projektu było przygotowanie scenariusza i wystawienie jasełek.
„Tajemnica Nocy Betlejemskiej trwa bez przerwy, wypełnia dzieje świata i zatrzymuje się na progu ludzkich serc” –
przypomina Jan Paweł II. W tej atmosferze Betlejemskiej Nocy, uprzedzając niejako rodzinną atmosferę Wigilijnego
Wieczoru, dnia 22 grudnia uczniowie PG w Ciepielowie należący do koła teatralno – recytatorskiego wystawili
spektakl pt. „ A Betlejem to my sami”. Tekst nie tylko nawiązuje do Biblii, ale także do życia we współczesnym
świecie, co zmusza oglądających do głębokich przemyśleń i zastanowienia się nad postępowaniem nas wierzących.
Wieszcz narodowy Adam Mickiewicz powiedział „Na próżno narodził się Jezus w Betlejemskim żłobie, jeśli się
On nie narodził w Tobie”. Przedstawienie, które także obejrzeli rodzice w dniu 19 stycznia br., pozwoliło głęboko
M.B.
uświadomić każdemu, że „Betlejem to my sami”.

PODZIĘKOWANIE

Dzięki uprzejmości Pana Stanisława Szudera Prezesa Zarządu Lucent
Technologies Poland S.A. Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie otrzymało darowiznę w
postaci kserokopiarki Toshiba 6550. Pani Dyrektor Elżbieta Giemza twierdzi, że sprzęt jest
wielką pomocą w procesie dydaktycznym, pozwala
na przygotowanie materiałów dla każdego ucznia,
a nauczycielom ułatwia pracę.
Nie jest to pierwsza pomoc dla naszej gminy od
tej firmy. W roku 1999 otrzymaliśmy
za pośrednictwem Pana Karola Szosta
(Szefa administracji w firmie Lucent) samochód
strażacki „Żuk” wraz z wyposażeniem. Lucent
Technologies to najprężniejsza firma działająca
w Polsce, produkująca duże centrale telefoniczne,
telekomunikacyjne oraz sprzęt towarzyszący.
Posiada nowoczesne zakłady w Warszawie,
Bydgoszczy, Wrocławiu i Gdańsku.

Dziękujemy i życzymy firmie spełnienia wszystkich planowanych w 2001 roku
zamierzeń.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
II edycja gminnego konkursu plastycznego zorganizowanego
przez Pełnomocnika Zarządu Gminy i Gminną Komisję do
Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została
rozstrzygnięta. Nagrodzono ponad 30 najlepszych prac
wykonanych przez dzieci z terenu całej gminy . Poniżej
podajemy zwycięzców :
„Świat bez alkoholu – Mikołaj w oczach dzieci” klasy 0 – 2
KL”0” – 1 miejsce RADOSŁAW SIWIEC –Przedszkole Ciepielów
2 miejsce KATARZYNA GĘBKA-Przedszkole Bąkowa.
3 miejsce OLGA FIJAŁKOWSKA- Przedszkole Ciepielów.
KL”1”- 1 miejsce MARTYNA SUWAŁA –PSP Wielgie.
2 miejsce KINGA OWCZAREK –PSP Wielgie.
3 miejsce MADEJSKI SYLWESTER –PSP Bąkowa.
ANNA MORDAK –PSP Ciepielów.
KL”2” - 1 miejsce MATEUSZ KOWALCZYK –PSP Bąkowa.
2 miejsce MICHAŁ CICHOŃ –PSP Bąkowa.
3 miejsce PAULINA MORDAK –PSP Ciepielów.
„Alkohol wrogiem rodziny – Jak spędzasz Święta Bożego Narodzenia”
klasa 3-5
KL”3” -1 miejsce ALEKSANDRA GRZESZCZYK - PSP Ciepielów.
2 miejsce WÓJTOWICZ ALEKSANDRA –PSP Wielgie.
3 miejsce MARLENA KOMINEK –PSP Bąkowa.

KL „4” - 1 miejsce ANNA FARKOWSKA –PSP Ciepielów.
2 miejsce PATRYK SUWISZ –PSP Wielgie.
3 miejsce MONIKA NACHYŁA –PSP Bąkowa.
MILENA PIĄTKOWSKA -PSP Ciepielów.
KL”5” - 1 miejsce DAMIAN JAŚKIEWICZ –PSP Wielgie.
2 miejsce MILENA NOWOTNIK –PSP Bąkowa.
3 miejsce KAROLINA KAPTAS LUB KOPTAS –Wielgie.

„Boże Narodzenie bez alkoholu” – klasy 6- I i II gimn.
KL”6” - 1 miejsce KATARZYNA ROGOZIŃSKA –PSP Wielgie.
2 miejsce EWELINA BEDNARCZYK –PSP Ciepielów.
3 miejsce EWELINA NOWOTNIK –PSP Bąkowa.
KL”1” - 1 miejsce PILECKA JUSTYNA –kl.1a-PG w Ciepielowie.
2 miejsce MARTA OWCZAREK – kl.1 b –PG w Ciepielowie.
KL”2” - 1 miejsce BOROWSKA BARBARA –kl. 2d-PG w Ciepielowie.
2 miejsce IRMINA PILECKA –kl. –2 b -PG w Ciepielowie.
3 miejsce JUSTYNA ŻACZEK –kl.2 d –PG w Ciepielowie.

Wszystkie nagrodzone prace można oglądać na wystawie
zorganizowanej na I piętrze Urzędu Gminy w Ciepielowie
Pełnomocnik Zarządu ds. roz. probl. alkoh.
Szewczyk Artur

PORADY PRAWNE
SEKRETARZA

a Panem/anią......... zamieszkałym/ą
w miejscowości......., legitymującym/ą się
dowodem osobistym seria.....zwanym/ą w
Pożyczamy – oddajemy,
dalszej treści umowy Pożyczkobiorcą,
pożyczamy- oddajemy i znowu
następującej treści ;
Pożyczamy. Tak w dzisiejszych czasach robi,
§ 1.
bądź jest zmuszona robić większość z nas.
Żeby jednak nie sprawdziło się prastare
Przedmiotem umowy jest udzielenie
powiedzenie „ Dobry zwyczaj nie pożyczaj
pożyczki pieniężnej w kwocie wynoszącej
jeszcze lepszy nie oddawaj”, każda umowa
............. złotych ( słownie................zł)
pożyczki dla bezpieczeństwa przede wszystkim
§ 2.
pożyczającego powinna być potwierdzona na
Wraz z podpisaniem umowy
piśmie. Poniżej podaję Państwu wzór umowy
Pożyczkodawca przekazuje
pożyczki. Tak sporządzona dla większej
Pożyczkobiorcy wymienioną w § 1 kwotę
pewności przy świadkach bądź za
pieniędzy, którą Pożyczkobiorca kwituje
stwierdzeniem własnoręczności podpisów,
przez podpisanie umowy.
powinna zabezpieczyć pożyczkodawcę przed
ewentualną niesłownością pożyczkobiorcy.
§ 3.
1.Pożyczkobiorca zobowiązuje się do
zwrotu do rąk własnych Pożyczkodawcy
UMOWA POŻYCZKI
zawarta w dniu .......r. w........., pomiędzy; pełnej kwoty pożyczki jednorazowo
1.Panem/anią............zamieszkałym/ą w w terminie do dnia.................
miejscowości .........., legitymującym/ą się 2.Łącznie ze spłatą pożyczonej kwoty
dowodem osobistym seria.......zwanym/ą Pożyczkobiorca zapłaci odsetki ustawowe
w dalszej treści umowy Pożyczkodawcą, za okres od dnia podpisania umowy

do dnia zwrotu pożyczki określonego
w pkt.1
§ 4.
W przypadku nie dokonania zwrotu
pożyczki w ustalonym w § 3 terminie,
Pożyczkobiorca obowiązany jest do
zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości
.................
§ 5.
1.Zmiany umowy wymagają formy
pisemnej.
2.W sprawach nieunormowanych umową
mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 6.
Umowę sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Pożyczkodawca :
.............................

Pożyczkobiorca :
........................
Sekretarz Gminy
Artur Szewczyk

BIULETYN W INTERNECIE
I znowu coś nowego, nasz gminny biuletyn począwszy od stycznia ukazuje się również w internecie.
Aby zapoznać się z internetową wersją biuletynu wystarczy wpisać w internetowej przeglądarce adres internetowego
portalu samorządowego www.gmina.pl, a następnie wybrać ze strony tytułowej pozycję gazetki lokalne i biuletyn
Rady i Zarządu Gminy Ciepielów w całej okazałości pojawi się na ekranie Państwa komputera. Obecnie redaktor
naczelny pracuje nad utworzeniem profesjonalnej witryny internetowej naszego biuletynu, która być może już
w lutym pojawi się w internecie.
NASZA GMINA – Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu Gminy Ciepielów
Wydawca i adres redakcji : 27-310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, tel.3788080

Zarząd Gminy w Ciepielowie
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