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BIULETYN INFORMACYJNY
RADY I ZARZĄDU GMINY CIEPIELÓW

foto. Jagliński - 1954r.

Tak pół wieku temu wyglądało centrum Ciepielowa.
Jak wygląda dzisiaj każdy z nas wie lub może się przekonać
odwiedzając naszą Gminę. Tym zdjęciem chcielibyśmy Państwu
przybliżyć historię naszej małej ojczyzny, rozpoczynając stały cykl
spotkań z historią.
(o szczegółach czytaj na str.5)

W BIULETYNIE :
◄Z posiedzeń Zarządu ◄Finanse Gminy ◄ Jaglińskiego - Historia Ciepielowa
◄Spacerkiem po Gminie ◄Wywiad z Menedżerem 2000 Roku ◄Wyprawa po Krzyż
◄Gminny Program ◄Porady prawne Sekretarza ◄Wiadomości sportowe ◄Od redakcji

Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU
W dniu 25 maja br. Zarząd Gminy pod przewodnictwem Wójta Gminy
Zbigniewa Ostracha przeprowadził stosownie do postanowień Rady Gminy
negocjacje w sprawie zakupu od Pani Borek części działki pod domem
nauczyciela w Ciepielowie. Wynegocjowano cenę 9360,-zł. Następnie
przeanalizowano projekty organizacyjne szkół na rok 2001/2002 oraz
zapoznano się z wynikami zakończonej wyceny nieruchomości komunalnych
przeznaczonych do sprzedaży. Na posiedzeniu w dniu 31 maja br. Zarząd
zapoznał się z wstępnymi wynikami przeprowadzonej procedury przetargowej
na budowę gimnazjum oraz po złożeniu przez Dyrektora PSP w Bąkowej
rezygnacji z wykonywanej przez niego funkcji Dyrektora, podjął uchwałę
o odwołaniu Pana Ireneusza Jaworskiego z funkcji Dyrektora z końcem roku
szkolnego.

● 14 i 15 maja w Ciepielowie
gościła ekipa TVP 1 ,programu
„Agrolinia”. Po udzieleniu wywiadu
przez Pana Henryka Maziarka
„Agrobiznesmena 2000 roku”,
telewizja sfilmowała najpiękniejsze
zakątki naszej rolniczej gminy.

FINANSE GMINY
-rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej na odcinku
Pcin – Ranachów „B” o długości 1327 mb. Do przetargu przystąpiło
3 oferentów. Cena najwyższej oferty wyniosła 236.092,49,-zł, zaś najtańszej
223.322,00,-zł. Komisja przetargowa wybrała najtańszą ofertę Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych w Zwoleniu w cenie 223.322,00,-zł.

-rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej
w Ciepielowie etap 2 zadanie 3, o długości 750mb. W przetargu wzięło udział
czterech oferentów : „Budmel” z Kutna ( 266.404,13,-zł), Zakład UsługowyGrzegorz Dygas z Ciepielowa ( 199.395,00,-zł), Zakład Instalacyjny- Henryk
Dygas z Ciepielowa( 208.497,00,-zł), „HKM” Radom ( 205.000,00,-zł).
Komisja przetargowa wybrała najtańszą ofertę Zakładu Usług Budowlano
Instalacyjnych – Dygas Grzegorz w cenie 199.395,00,-zł

-rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego na realizację zadania
inwestycyjnego – budowa Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie etap
I część /dydaktyczna/. Do przetargu przystąpiło 8 oferentów.

foto A.Sz.

● W poniedziałek 20 maja br.
pełnomocnik Zarządu Gminy
do spraw rozwiązywania problemów
alkoholowych Artur Szewczyk
wspólnie z uczniami Gimnazjum
rozpoczął akcję „Alkohol i kierowca”
Celem akcji jest informowanie
kierowców o negatywnych
konsekwencjach jazdy po spożyciu
alkoholu. Gimnazjaliści rozdają
kierowcą specjalnie na ten cel
zakupioną książeczkę „Alkohol
i kierowca”.

Przy wyborze oferty komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: ceną (70%),
doświadczeniem i przygotowaniem fachowym(technicznym) oferenta(20%), warunkami
płatności(5%), możliwościami zatrudnienia miejscowej siły roboczej(5%).

Z uwagi na wysokość zobowiązania jakie Gmina Ciepielów będzie
musiała zaciągnąć wraz z wyborem oferenta, procedura wyłonienia
wykonawcy przyszłego Gimnazjum wymaga długich i niejednokrotnie
skomplikowanych prac. W związku z czym prace powołanej do tego przez
Radę Gminy komisji przetargowej przeciągają się. O wynikach przetargu
poinformujemy państwa w numerze wakacyjnym, a dzisiaj w specjalnej
wkładce do biuletynu chcielibyśmy Państwa zapoznać ze szkicem
projektowym planowanej budowy części dydaktycznej Gimnazjum.
(zapraszamy na stronę 4 biuletynu).

Skarbnik Gminy
Grażyna Szczodra

● W dniu 16 maja br.
płk. Władysławowi Owczarkowi
ps.„Bula” w imieniu Prezydenta RP.
minister Marek Dukaczewski wręczył
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski

● Realizując program „Jestem sobą
nie piję – sport zamiast alkoholu”,
przekazano ostatnie stoły do tenisa
stołowego. Akcję prywatnie wspiera
Pan Henryk Maziarek, fundując
dzieciom i młodzieży sprzęt sportowy.

Atrakcyjne ceny, przy dużych zamówieniach możliwość
negocjacji cen .
dzieci i młodzież z Kunegudnowa

JERZEGO JAGLIŃSKIEGO – HISTORIA CIEPIELOWA
Jak dowiedzieliście się Państwo ze strony tytułowej „biuletynu” od dzisiejszego
numeru rozpoczynamy stały cykl spotkań z historią. Nasza redakcja dzięki uprzejmości
Pana mgr Jerzego Jaglińskiego weszła w posiadanie unikalnego opracowania
dotyczącego historii Ciepielowa od jego początków do dnia wybuchu II wojny światowej.

Zarys historii Ciepielowa.
W początkach historii naszego Państwa obecny obszar gminy Ciepielów
aż do początków XII wieku wchodził w skład dzielnicy sandomierskiej.
Po podziale Państwa Polskiego przez Bolesława Krzywoustego w 1138r. dzielnica
ta przypadła jako Księstwo Sandomierskie jego czwartemu synowi Henrykowi.
W ramach tego Księstwa w XIII w. powstało województwo sandomierskie, które weszło
w skład zjednoczonego przez Władysława Łokietka Państwa Polskiego. Od początków
XV wieku obszar naszej gminy należał do powiatu radomskiego. Nazwa województwa
i powiatu przetrwały aż do rozbiorów Polski to jest: Świesielice i Kawęczyn należały
przez kilka wieków do starostwa soleckiego z siedzibą w Solcu i tam płaciły daninę.
Równocześnie wieś Świeseilice była wsią Królewską. Dziesięcina z tej wioski należała
do Klasztoru Świętokrzyskiego a z jednego pola do Solca. Między Warszawą
a Sandomierzem biegł trakt historyczny przez Ciepielów. W punkcie przejścia przez
rzeczkę zwana I tu jeden z przodków tego rodu rotmistrz Marcin Kazanowski w roku
1548 założył na gruntach wsi Ciepielów Stary- osadę Grzymałów. Nazwa pochodziła od
herbu rodzinnego Grzymała. Miasto zostało założone na łanach-graniczyło na wschodzie
z wsią zwana Rekówką obecnie Rekówka, na południu z wsiami Kałków i Dąbrowa,
na zachodzie z wsią Gardzienicami, na północy z wsią Pcin i Starym Ciepielowem.
Ta ostatnia jest rzeczywiści bardzo stara wsią polską. Akta watykańskie wymieniają w
latach 1325 – 1327 Benedykta – plebani Ciepielowa ( dawniej Cepla, Czepli ), którzy
w dawnym archidiekanacie radomskim z dwu grzywien rocznego plebańskiego dochodu
-płacił ofiary Świętopietrza ( 5 kojców i 10 dynarów). Kronikarz Krakowski Jan Długosz,
pisze, że około 1440r. stał we wsi Stary Ciepielów drewniany Kościół pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Św.. Gdy tenże się zniszczył na tym samym miejscu Jakub syna
Pawła Ciepielowskiego herbu Gryf, wystawił nowy w 1512r. pod wezwaniem Św. Rocha
Wyznawcy biegiem czasu i ten Kościół uległ zniszczeniu ( po prawie 300 latach)
i w 1825r. został rozebrany i częściowo przeniesiony do miasta Ciepielowa. Przeniesiono
między innymi ołtarz Św. Rocha wraz z cudownym obrazem tego Świętego. Cudowny
obraz Św. Rocha był słynny w okolicy z łask i cudów. I tak jeden z Karczewskich, którzy
od bardzo wielu lat był kaleka i nosił kule- mając silną wiarę w swoje uzdrowienie,
usilnie błagał Św. Rocha w cud. I Św. Roch wysłuchał go, kule opadły a Karczewski
dziękując Bogu i Swiętemu, koło cudownego obrazu kule swe zawiesił. Niestety zarówno
obraz jak i kule zgorzały podczas pożaru Kościoła w Ciepielowie w 1915r. Starzy ludzie
opowiadali, że gdy obraz Św. Rocha został przeniesiony do miasta Ciepielowa, dwa razy
przychodził na swoje dawne miejsce, a za trzecim razem już pozostał w Ciepielowie –
gdy mu wybudowano kapliczkę w Starym Ciepielowie pod jego wezwaniem. Może jeszcze
istniej ścieżka, którą miał iść Św. Roch ? Wiodła ona przez łąki i rzekę do wsi Ciepielów
Stary. Wróćmy jednak do Ciepielowa. Nazwa Grzymałów jednak się nie spodobała
ówczesnym mieszkańcom i wrócono do nazwy Ciepielów- wbrew woli Panów
Kazanowskich. I tak zostało do dnia dzisiejszego.
mgr Jerzy Jagliński

WYPRAWA PO KRZYŻ

przygotował Szewczyk Artur

Do Warszawy dojechaliśmy o godz. 9°°, zatrzymując się na ulicy Elektoralnej, gdzie
Pan Wójt Zbigniew Ostrach udał się do jednej z fundacji załatwić sprawy służbowe
związane z udzieleniem naszej gminie wsparcia finansowego. Po trzech godzinach
spędzonych w podróży postanowiliśmy z Panem Władysławem Owczarkiem
rozprostować obolałe kości. Pan Władysław żołnierskim krokiem udała się do pobliskiego
parku zaczerpnąć świeżego powietrza. Po kilkunastu minutach jego nieobecności do
szyby mojego auta zapukał starszy jegomość, informując mnie, że Pan Pułkownik jest
u niego w domu na herbatce. Po chwili zjawił się także Pan Władysław: – „góra z górą
się nie zejdzie a człowiek z człowiekiem zawsze, to jest adiutant gen. Kamińskiego
Henryk Ratyna”, to mówiąc ze swej wielkiej teczki wyciągnął książkę „ Ludzka droga”,
którą za udzieloną gościnę zadedykował Panu Henrykowi. Po powrocie Pana Wójta
udaliśmy się na uroczystość, która odbyła się w siedzibie OZŻBCH, gdzie Pan
pułkownikowi minister Marek Dukaczewski wręczył Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski a także okazjonalny medal na 60-lecie Batalionów Chłopskich.
Następnie Pan Władysław w imieniu wszystkich odznaczonych podziękował
za wyróżnienie mówiąc „ Bardzo się cieszę z wyróżnienia ale bardziej się cieszę, z tego,
że przywiozła mnie tutaj delegacja młodego pokolenia : Wójt Zbigniew Ostrach oraz
Sekretarz Gminy Szewczyk Artur –-więź pokoleniowa to jest to,
co dzisiaj jest najważniejsze”.
Red. Nacz. Szewczyk Artur

● 8 numer biuletynu „Nasza
Gmina”, który ukazał się tylko
w wersji kolorowej, w związku
z kosztami druku wydano w 850
egzemplarzach, co stanowi 1 biuletyn
na 7,6 statystycznego mieszkańca
naszej gminy.
● Drewniany Kościół w Ciepielowie
spalony 19 lipca 1915r. od
niemieckich kul armatnich.

foto. K.Bronisz 1907r. – ze zbiorów Pana Jaglińskiego

● Najlepszy historyk. Uczeń klasy
IIb Gimnazjum w Ciepielowie Michał
Lasek wygrał eliminacje szkolne i
regionalne ( najwyższa ilość punktów
wśród uczniów byłego województwa
radomskiego) w Ogólnopolskim
Konkursie Historycznym pt. "Dzieje
oręża polskiego i losy żołnierza od
Obertyna do Dubienki".

● Tak wyglądał kościół parafialny
w Wielgiem, zbudowany z drewna
modrzewiowego przez rodzinę
Oleśnickich w 1414 roku.

● Zakończono prace związane
z wyceną majątku gminnego
planowanego do sprzedaży w latach
2001/2002. W pierwszej kolejności
Zarząd Gminy przymierza się do
sprzedaży lokali mieszkalnych
w Ośrodkach Zdrowia, w domu
nauczyciela w Bąkowej oraz mieszkań
w blokach komunalnych
w Ciepielowie.

●Liczymy bociany. Od kilku lat
nauczycielka biologii w gimnazjum
Pani Aleksandra Nieciecka
organizuje akcję liczenia bocianów.
Pomagają jej w tym uczniowie
gimnazjum. W tym roku doliczono
się 26 gniazd, najwięcej, bo aż 4
w Bąkowej, największe zaś spotkano
w Mariankach. Od niedawna bociany
maja swoje gniazdo również
w Ciepielowie, co jako symbol
szczęścia i pomyślności dobrze wróży
całej gminie.

● Pomoc Ofiarom Przemocy

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W maju br. pełnomocnik Zarządu Gminy zgłosił akces Gminy Ciepielów
do kampanii przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci

w Rodzinie. (0-800-1200-02).
Telefon czynny jest w dni powszednie
i soboty w godz. 10.00 - 22.00
a w niedziele i święta w godz. 10.00 16.00. Osoby telefonujące
do "Niebieskiej Linii" mogą uzyskać
pomoc psychologiczną, wsparcie,
porady prawne oraz informacje
o placówkach, które udzielają
pomocy w pobliżu miejsca
zamieszkania klienta

W ramach kampanii przygotowano ulotkę, którą znajdziecie Państwo
w najbliższych biuletynach.
Nasze dzieci maja prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy

- NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!!
PORADY PRAWNE
SEKRETARZA

Pełnomocnik Zarządu Gminy ds. rozw. Probl. Alkoh.
Szewczyk Artur

Dzisiaj słów kilka
o sprawach związanych
z płaceniem podatków, które ogólnie możemy nazwać gminnymi. Po pierwsze
odroczenie terminu płatności. Aby odroczyć termin płatności należy co najmniej
na dwa tygodnie przed przypadającym terminem zapłaty złożyć umotywowane
podanie zaadresowane do Wójta Gminy, termin ten jest niezbędny do wydania
decyzji o odroczeniu. Po drugie umorzenie podatku, podobnie jak przy
odroczeniu podanie wnosimy do Wójta Gminy w terminie przypadającym
po upływie terminu płatności podatku. Należy jednak podkreślić, że każde
umorzenie podatku powoduje spadek dochodów gminy i ujemnie wpłynie
na dalsze jej funkcjonowanie. Inaczej sprawa się ma z ulgami i zwolnieniami
ustawowymi (o czym już pisałem w poprzednich poradach), w tym przypadku
gmina uzyskuje (a przynajmniej powinna uzyskać) pełny zwrot umorzonego
podatku. Podania o odroczenie podatku zwolnione jest od opłat skarbowych,
natomiast podanie o umorzenie wymaga opłaty w znakach skarbowych
w wysokości 5,-zł.
Sekretarz Gminy

WIADOMOŚCI SPORTOWE

Szewczyk Artur

W dniu 24 maja br. na stadionie w Ciepielowie rozegrano towarzyski mecz pomiędzy
dziennikarzami ziemi radomskiej a oldbojami z Lipska. Dziennikarze przyjechali
na zaproszenie Prezesa firmy ROL – MOT Pana Henryka Maziarka, któremu wręczyli
wygrawerowane w metalu podziękowanie za wspieranie radomskiego dziennikarstwa
sportowego. Po przegranej dziennikarzy 1:4 nie zapomną oni z pewnością długo gdzie
leży Ciepielów. Impreza zakończyła się ogniskiem.
Sport w Gimnazjum. Uczniowie klas pierwszych Publicznego Gimnazjum,
pod wodzą swojego trenera Mirosława Czapki, biorą udział w eliminacjach
i ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej Coca-Cola Cup 2001.Nasza drużyna
po zwycięstwie w dwóch etapach rozegranych eliminacji awansowała do 1/8 turnieju.
W okręgowych Eliminacjach do Zawodów Wojewódzkich o Puchar WOT,
reprezentujący PSP w Bąkowej Marcin Kwiecień zajął wysokie, czwarte miejsce.
Na wojewódzkich biegach przełajowych, które odbyły się w dniu 21 kwietnia br.
we Wsoli uczennica klasy IV Irena Budzińska zajęła II miejsce w woj. mazowieckim
w kategorii uczniów klas IV, w której startowało 200 uczniów.

● 11 maja br. w Pcinie odbyło się
XI Święto Pieczonego Placka.
W imprezie udział wzięło ponad 50
harcerzy z Ciepielowa i Lipska.
W konkursie każda drużyna, zastęp
zaprezentowała upieczone ciasto.
Zdaniem jury najsmaczniejsze ciasto
wypiekli harcerze z Publicznego
Gimnazjum w Ciepielowie.
W programie nie zabrakło również
pokazów ratowniczego sprzętu
strażackiego oraz tresury psów przez
policjantów z Lipska.

● W powiatowym „Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego”, który odbył się 26
kwietnia br. w Lipsku drużyna z PSP
w Ciepielowie w składzie : Adrian
Kozieł, Kamil Leszczyk, Grzegorz
Miller, Kamil Mordak – zajęła II
miejsce w kategorii szkół podst.
●11 kwietnia br. Sejm uchwalił
ustawę o zmianie ustawy:
o samorządzie gminnym.......
Do najważniejszych jej postanowień
należy utrwalenie zasady jawności
administracji gminnej ; każdy
obywatel ma prawo do uzyskiwania
informacji, wstępu na sesję rady oraz
posiedzenia komisji, dostępu do
dokumentów mówiących o wykonaniu
zadań publicznych w tym protokołów
posiedzeń.

● Od przyszłej kadencji Rady Gminy
(2002), zmniejszy się liczba radnych
naszej gminy z 18 do 15, zmniejszeniu
ulegnie także liczba członków
Zarządu z obecnych dzisiaj 5 do 3.

● Zgodnie z uchwałą Rady Gminy

OD REDAKCJI
To już 9 numer biuletynu, zgodnie z sugestiami czytelników wydawany jest tylko
i wyłącznie w kolorowej szacie. Niestety w związku z kosztami(bezpłatnego pisma)
zmuszeni byliśmy zmniejszyć nakład do 850 egzemplarzy co przy 6450 mieszkańcach
naszej gminy i tak stanowi dobry wynik 1 egzemplarza na 7,5 statystycznego mieszkańca.
Jeżeli dojdzie do tego możliwość zapoznania się z nim w internecie na portalu gmina pl.
(gazetki lokalne) to wielkość nakładu jest jak na naszą gminę chyba wystarczająca.

z dnia 21 marca br. opłata
administracyjna pobierana za
dokonanie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej
prowadzonej przez Wójta Gminy
wynosi 100,-zł, za dokonanie
zmiany: 50,-zł

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

http://www.ciepielow.pl
e-mail: gmina@ciepielow.pl.

Red. nacz. mgr Szewczyk Artur
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