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 DRODZY CZYTELNICY!DRODZY CZYTELNICY!DRODZY CZYTELNICY! 

Oddajemy do rąk pierwszy numer nowego pisma, którego wydawcą 

jest Gmina Cegłów. Inicjatorzy: wójt, Marcin Uchman i zastępca, Dariusz 

Uchman, uznali, że najlepszą formą kontaktu ze społecznością jest czasopi-

smo gminne, w którym będziemy systematycznie informować mieszkańców o 

wydarzeniach w gminie, działaniach samorządu oraz instytucji i organizacji 

społecznych. Będziemy także zamieszczać ciekawostki historyczne, sylwetki 

ludzi aktywnych, informacje: co – gdzie – kiedy?, czyli planowane imprezy i 

inne.  

Redakcja mieści się w bibliotece publicznej. Wierzę, że znajdą się 

chętni do współredagowania i dostarczania informacji o ważnych wydarze-

niach w gminie.  

Rolą mediów lokalnych jest informowanie i integrowanie społeczeń-

stwa oraz promowanie  ważnych i ciekawych inicjatyw mieszkańców. Media 

uczestniczą w demokratyzacji życia społecznego. Trzeba zapoznawać ludzi z 

minioną kulturą, historią świadomości społecznej. A ta jest powiązana z pobu-

dzaniem wrażliwości i wyobraźni, wzbogaca i pobudza naszą osobowość. 

Dlatego będziemy pisać o naszej przeszłości i zachęcać do czynnego udziału 

w życiu gminy. Chcemy też opisywać dzisiejszą rzeczywistość. Poznanie jej 

kształtuje nasze poglądy, postawy i zachowania. Chętnie interesujemy się 

tym, co nas otacza. Prosimy o informowanie Redakcję o planowanych działa-

niach czy imprezach w szkołach, instytucjach i wsiach. Postaramy się utrwalić 

wszystko, co ważne i potrzebne, bo niedoinformowane społeczeństwo tworzy 

plotkę. Nie twierdzę, że dzięki prasie zupełnie ona zaniknie, ale może da się 

uniknąć tzw. pomówień, które mocno ranią. Niemożliwa jest pełna akceptacja 

tego, co ktoś robi, ale trzeba mieć nadzieję i wierzyć, że nasz miesięcznik  

dzięki wsparciu wielu wspaniałych ludzi, będzie się ukazywał systematycznie, 

a piszący będą kierować się zasadą: dokładności, jasności i rzetelności.  

Przedstawicieli zakładów, firm i innych zapraszamy do reklamo-

wania się w naszym piśmie.  

Red. naczelna – Danuta Grzegorczyk 

WYWIAD Z WÓJTEM GMINY 

Marcin Uchman ma 30 lat, wraz z żoną 

i córką mieszka w Hucie Kuflewskiej. 

Interesuje się sportem, muzyką i polity-

ką. Ma poczucie humoru i nazbyt ufa 

ludziom.  

Dokończenie na str. 2 

Radni Gminy Cegłów 
Teodora Wójcik z Cegłowa – 

przewodnicząca; wykształcenie 

wyższe, nauczycielka. 

Zuzanna Chabiera z Mieni; wy-

kształcenie średnie, rolnik.  

Radosław Chmielewski z Cegło-

wa; wykształcenie wyższe, han-

dlowiec. 

Andrzej Grasiak z Podciernia; 

wykształcenie zawodowe, war-

townik-konwojent. 

Krzysztof Janicki  z Kiczek; wy-

kształcenie zawodowe, rolnik.  

Piotr Juszczak z Huty Kuflew-

skiej; wykształcenie średnie, 

bezrobotny. 

Sławomir Kaczmarek z Mieni; 

wykształcenie wyższe, prezes 

Zarządu Wspólnoty Mieszkanio-

wej w Mieni. 

Zygmunt Kaska z Piaseczna; wy-

kształcenie średnie, instalator-

stwo elektryczne. 

Jolanta Leszczyńska  z Wiciejowa; 

wyższe, nauczycielka. 

Jerzy Murawski z Cegłowa; wy-

kształcenie średnie, majster 

ZGK. 

Beata Sadowska z Cegłowa; wy-

kształcenie wyższe, referent.  

Sebastian Trojanowski  z Cegło-

wa; wykształcenie wyższe, kie-

rownik projektu-audytor. 

Marek Walecki z Posiadałów; wy-

kształcenie wyższe, emeryt.  

Stanisław Wąsowki z Cegłowa; 

wykształcenie zawodowe, sani-

tariusz. 

Mandat Dariusza Uchmana wygasł 

w związku z powołaniem go na 

stanowisko zastępcy wójta.  

KONKURS NA TYTUŁ PISMA 

Ogłaszamy konkurs na tytuł naszego pisma. Propozycje przyjmuje-

my osobiście lub telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. Należy 

podać również swoje dane, czyli imię i nazwisko, miejscowość i 

kontakt telefoniczny, ponieważ autor najciekawszej propozycji 

otrzyma nagrodę – niespodziankę. Na Państwa pomysły czekamy 

do 30 marca.  Kontakt: Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie, 

ul. Piłsudskiego 22, tel. 25-757-01-81 (w godzinach pracy), 

gbp@bibliotekaceglow.pl 

Nr 1/2011 marzec                    egz. bezpłatny 
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Marcin Uchman ma lat 30, wraz z 

żoną Hanną i córką Oliwką mieszka w 

Hucie Kuflewskiej. Od 13 grudnia 

2010 r. pełni funkcję Wójta Gminy 

C e g ł ó w .  

Doświadczenie zawodowe: przez po-

nad pięć lat związany jest z Samorzą-

dem Województwa Mazowieckiego. W 

latach 2005-2009 pracownik Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Ma-

zowieckiego. Do grudnia 2010 w Ma-

zowieckiej Jednostce Wdrażania Pro-

gramów Unijnych. Działalność spo-

łeczna: wiceprzewodniczący oraz prze-

wodniczący Komisji Finansów i Fun-

duszy Unijnych przy Radzie Gminy V 

kadencji. W latach 2003-2004 wicepre-

zes Koła Menadżerów przy Wydziale 

Zarządzania Akademii Podlaskiej. Od 

2003 prezes Zarządu Gminnego PSL w 

Cegłowie. Obecnie jest również człon-

kiem Zarządu Wojewódzkiego PSL na 

Mazowszu oraz wiceprezesem Zarządu 

Powiatowego PSL w Mińsku Mazo-

wieckim. Wykształcenie: Podyplomo-

we Studium Samorządu Terytorialnego 

i Rozwoju Lokalnego na UW, studia 

magisterskie w systemie dziennym, 

kierunek zarządzanie i marketing na 

AP, certyfikat „PRINCE 2” TM Foun-

dation Examination – zarządzanie pro-

jektami.                                  

 

Zainteresowania: tenis stołowy i piłka 

nożna (Mistrzostwo Polski Marszał-

ków Województw RP w piłce nożnej – 

Kolbuszowa, członek drużyny piłkar-

skiej reprezentującej Urząd Marszał-

kowski Województwa Mazowieckie-

go), muzyka (Deep Purple, Kult, Pust-

ki), Giełda Papierów Wartościowych, 

polityka i świat współczesny. 

DG: Najważniejsze Pana zalety to… 

Wójt: Dążenie do kompromisu, poczu-

cie humoru. 

DG: Poczucie humoru mają ludzie 

inteligentni, a co jest największą wa-

dą? 

Wójt:  Jestem zbyt ufny. 

DG: Zaufanie do ludzi raczej nie jest 

wadą (śmiech). Ukończył Pan zarzą-

dzanie… psychologia wyróżnia 3 pod-

stawowe style rządzenia: autokratycz-

ny, demokratyczny i liberalny. Do 

którego Panu najbliżej?  

Wójt: Najbliżej mi do wariantu demo-

kratycznego, jednak w zależności od 

indywidualnych przypadków stosuję 

po trosze wszystkie z wymienionych 

stylów. W zarządzaniu gminą z pewno-

cji. Jako gmi-

na wiejska 

możemy po-

zyskać na ten 

cel dotację w 

w y s o k o ś c i 

pół miliona 

złotych ze 

środków Mi-

n i s t e r s t w a 

Sportu oraz 

333 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego. Przy 

założeniu, że w poprzednich latach ce-

ny budowy orlików sukcesywnie się 

obniżały, wkład własny gminy nie ob-

ciąży znacząco naszego budżetu. 

DG: Zadań w naszej gminie jest dużo. 

Kto zdecyduje, które z nich są ważniej-

sze do realizacji, a które muszą pocze-

kać na lepsze czasy?  Chodzi o to, czy i 

w jaki sposób zamierza Pan słuchać 

głosów mieszkańców? 

Wójt: Tak jak deklarowałem w kampa-

nii wyborczej, jednym z priorytetów 

jest dla mnie dobra współpraca i relacje 

z Radą Gminy, tak więc co do strategii i 

zadań, zamierzam wszystkie wizje i 

cele konsultować właśnie z radnymi, 

ponieważ - zarówno oni jak i ja - repre-

zentujemy potrzeby mieszkańców na-

szej lokalnej społeczności. Na pewno w 

kluczowych sprawach rozważam możli-

wość przeprowadzania konsultacji spo-

łecznych, wspólnie z sołtysami, przed-

stawicielami izb rolniczych, stowarzy-

szeniami czy samymi mieszkańcami 

gminy. 

DG: O co nie spytałam, a chce Pan 

przekazać mieszkańcom?   

Wójt: Serdecznie dziękuję za okazane 

mi zaufanie, deklaruję, że zrobię 

wszystko żeby nie zawieść tych, którzy 

postawili na mnie oraz przekonać do 

siebie mieszkańców mających inne 

zdanie. Jednocześnie proszę Was dro-

dzy współobywatele o wyrozumiałość, 

czeka nas dużo zmian, które są koniecz-

ne do przeprowadzenia reform w naszej 

gminie, gdyż jak zdecydowała więk-

szość z Was, istnienie konieczność 

zmian, zmian na lepsze… 

Dziękuję za rozmowę. 

Z wójtem, Marcinem Uchmanem rozma-

wiała Danuta Grzegorczyk  

ścią jednym z ważniejszych czynni-

ków jest właściwy podział obowiąz-

ków i ustalenie odpowiedzialności 

poszczególnych pracowników. Istotne 

jest również odpowiednie zmotywo-

wanie do pracy. 

 

DG: Czym kierował się Pan wybiera-

jąc zastępcę wójta?  

Wójt: Rozważałem wiele czynników. 

Za najbardziej istotny uznałem znajo-

mość problemów jakie występują w 

Gminie – zastępca był wcześniej rad-

nym V kadencji, miejsce zamieszkania 

– od urodzenia związany z podce-

głowskim Rudnikiem, predyspozycje 

intelektualne – zdolność do logiczne-

go myślenia, usystematyzowanie. Na 

pewno minusem jest to samo nazwi-

sko, dlatego nie był to wybór łatwy. 

Jednak zapewniam, że działania po-

dejmowane przez gminę dowiodą że 

był to słuszny wybór. Jeżeli chodzi o 

kwestie finansowe to chciałbym uspo-

koić mieszkańców, że pensja zastępcy 

nie przekracza średniego wynagrodze-

nia jakie uzyskują w naszej gminie np. 

dyplomowani nauczyciele, a jest ich 

prawie 30. 

DG: Przez trzy miesiące poznał Pan 

instytucje gminne i zadania do wyko-

nania.  Co  najbardziej zaskoczyło, 

może zdenerwowało, z czym trudno 

się będzie uporać? 

Wójt: Na pewno najistotniejsze kwe-

stie do rozbudowa oczyszczalni ście-

ków, która wg obecnych ekspertyz 

działa na 100% swoich możliwości, 

d a l sze  ka na l i zo wa nie  g min y 

(kanalizacja sieciowa oraz przydomo-

we oczyszczalnie ścieków), moderni-

zacja sieci dróg gminnych, reforma 

systemu oświaty, przekształcenie jed-

nostek organizacyjnych gminy jak i 

samego magistratu 

DG: Jeszcze w tym roku ma powstać 

w Cegłowie boisko „Orlik”. Oszczęd-

ność jest nieunikniona?  

Wójt: Budowa kompleksu „Moje Boi-

sko - Orlik 2012” nie wiąże się z rezy-

gnacją z innych planowanych inwesty-

WÓJT GMINY CEGŁÓWWÓJT GMINY CEGŁÓW  
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P R O S T O    Z  G M I N Y   

Budżet Gminy 

na 2011 rok 
Budżet  Gminy Cegłów zatwierdzili  

radni na sesji 13 stycznia 2011 ro-

ku.  

Dochodami Gminy są: podatki od 

osób fizycznych i podmiotów praw-

nych, subwencje państwowe (w tym 

głównie oświatowa), dotacje celowe 

oraz inne wpływy. Łącznie dochód 

na ten rok przewidziany jest na 

kwotę 16. 135.326 zł. Natomiast 

wydatki  zaplanowano na łączną 

sumę  16.965.713 zł. Deficyt budże-

tu zostanie sfinansowany z  pożycz-

ki i kredytu. 

 

Wydatki w poszczególnych dzia-

łach kształtują się następująco: 

- oświata i wychowanie 7.198.962 

zł, w tym 4.065.328 zł planowana 

subwencja oświatowa oraz  

- świetlice szkolne:  247.880 zł 

- pomoc społeczna  1.941.400 zł 

oraz  87.452 zł - inne zadania z po-

lityki społecznej  

-  admini s t r acj a  publ i czna: 

1.771.119 zł, w tym urząd gminy 

1.656.190 zł, rada gminy 44.700 zł 

- kultura fizyczna i sport   

1.544.962 zł w tym budowa  „Moje 

Boisko – Orlik 2012” w Cegłowie 

( z udziałem dotacji z Ministerstwa 

Sportu i Budżetu Państwa) 

- gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  1.383.829 zł  

- transport : budowa i utrzymanie 

dróg gminnych: 1.118.220 zł  

- kultura i ochrona dziedzictwa  na-

rodowego  863.581 zł, w tym bi-

blioteka  214.300 zł 

- rolnictwo: 220.591 zł, w tym wo-

dociągowanie 193.234 zł 

- bezpieczeństwo publiczne: 

112.230 zł, w tym ochotnicze 

straże pożarne 109.830 zł 

- gospodarka mieszkaniowa: 

108.000 zł 

- ochrona zdrowia (działania 

przeciwalkoholowe):  97.000 zł  

- pozostałe: budżet sołectw 

(156.849 zł), podatek, obsługa 

długu publicznego, rezerwy i in.:  

270.487 zł 

 

Budżet Gminy Cegłów na 2011 

rok – wykaz procentowy: 

 

Planowane inwestycje  

w 2011 roku. 

Przyspieszenie wzrostu konku-

rencyjności woj. mazowieckiego 

przy budowie społeczeństwa in-

formatycznego  

Budowa i modernizacja dróg 

gminnych , w tym: 

1) centrum odnowy miejscowości 

Cegłów  (z udziałem dotacji z 

PROW)  

2) parking przy „budynku przy 

rondzie”  (z udziałem dotacji z 

LGD) 

3) droga Wola Stanisławowska – 

Huta Kuflewska II etap ( z udzia-

łem dotacji z wyłączeniem z pro-

dukcji gruntów rolnych) 

4) Lustro – róg ul. Kościuszki i 

Granicznej  

5) Rozwój elektronicznej admini-

stracji w samorządach Wojewódz-

twa Mazowieckiego   

             wspomagającej niwelowa-

nie dwudzielności potencjału woje-

wództwa  

6) Budowa kanalizacji - III etap i 

rozbudowa oczyszczalni ścieków 

(inwestycja na lata 2011-2013) 

7) Dobudowa lamp oświetlenio-

wych w gminie  

8) Modernizacja obiektów kultural-

no-społecznych oraz centrów miej-

scowości Kiczki (z udziałem dotacji 

z PROW)  

9) Budowa boiska w Kiczkach (z 

udziałem dotacji z PROW w ra-

mach odnowy centrum miejscowo-

ści)  

10) Budowa boiska wielofunkcyj-

nego ORLIK w Cegłowie ( z udzia-

łem dotacji z Ministerstwa Sportu i 

Budżetu Państwa)  

11) Budowa placu zabaw w ramach 

projektu „Radosna szkoła" 

Jest to ogólna charakterystyka bu-

dżetu, szczegółowy budżet jest do-

s t ępny na  s t ron ie  gminy: 

www.ceglow.pl 

Oprac.: skarbnik, Hanna Brynk  

i zastępca wójta, Dariusz Uchman 

 

http://www.ceglow.pl
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SUKCES „ZORZY” 

Zespół śpiewaczy emerytek "Zorza" 

uczestniczył w II Międzynarodowym 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Wi-

śniewie. W konkursie wystąpiły zespoły 

z Czech, Litwy i Ukrainy, którym przy-

znano równorzędne pierwsze miejsca, 

drugiego i trzecie-

go nie przyznano. 

Polskę reprezento-

wały zespoły z 

woj. lubelskiego i 

mazowieckiego, 

którym komisja 

przyznała trzy 

wyróżnienia. Nasz 

zespół zdobył II 

wyróżnienie. Pa-

nie otrzymały 

dyplom i statuet-

kę. 

Początki Międzynarodowego Dnia 

Kobiet, nie miały z komunizmem nic 

wspólnego, jak się powszechnie uwa-

ża. Święto to bowiem po raz pierwszy 

obchodzone było nie w ZSRR, a w 

Stanach Zjednoczonych, gdzie dzień 

kobiet po raz pierwszy obchodzony 

był 20 lutego 1908 r., w Europie 19 

marca 1911 r. A w Polsce? W Polsce 

święto kobiet zostało zauważone do-

piero po drugiej wojnie światowej. W 

czasach PRL-u kobietom w zakładach 

pracy składano życzenia i wręczano 

kwiatek i prezenty (rajstopy, mydło, 

kawę). Centralne obchody Dnia Ko-

biet zostały w Polsce zlikwidowane w 

1993 r. przez kobietę – Premier Han-

nę Suchocką. 

DLA KOBIET 
Z okazji tego święta, Janina La-

skowska z Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego zorganizowała 

w Cegłowie spotkanie kobiet z terenu 

gminy. Kilkadziesiąt Pań wysłuchało 

prelekcji na temat grypy i chorób cywi-

lizacyjnych, jaką wygłosiła dyrektor 

SANEPiD-u, Dorota Boruta, która 

przybyła w towarzystwie współpracow-

nic: Lidii Padzik i Ewy Kowalskiej. Na 

kolejną część spotkania przybył wójt, 

Marcin Uchman, by złożyć życzenia i 

wręczyć słodki upominek wszystkim 

Paniom. Do życzeń dołączył się dr 

Waldemar Jabłoński. Wiceprezes Sto-

warzyszenia KGW „Nasze Tradycje”, 

Anna Obszarna opowiedziała tajniki 

ustanowienia święta kobiet w świecie, 

które mają 100-letnią tradycję.  

-  Wszystko zaczęło się od ruchów ro-
botniczych w Ameryce Północnej, a 
dokładnie od  nowojorskiego strajku 
pracownic przemysłu odzieżowego, 
przeciwko złym warunkom pracy. Straj-
kujące kobiety zostały zamknięte w 
fabryce przez właściciela. W pożarze, 
który wybuchł w budynku, zginęło 126 
kobiet. W Europie w 1911 roku doma-
gano się prawa kobiet do głosowania i 
obejmowania stanowisk publicznych, 
praw kobiet do pracy i zaprzestania 
dyskryminacji w miejscu pracy – przy-
pomniała Anna Obszarna i dodała, że 
od 2007 roku 15 października jest rów-
nież święto kobiet, ale tylko wiejskich. 
Swoją wypowiedź zakooczyła słowami 
Czechowa: „Mężczyzna bez kobiety to 
jak parowóz bez pary” i zaśpiewała 
Babę zesłał Bóg…, otrzymując wielkie 
brawa. Zofia Wójcik odczytała wiersz 
W. Szymborskiej „Jak ja się czuję”, a 
potem - przy poczęstunku -  wspólny 
śpiew.  

WNIOSKI DO  

REALIZACJI 
Stowarzyszenie „Kapitał-Praca-

Rozwój” ogłosiło możliwość składania 

wniosków na tzw. „małe projekty” 

oraz na „odnowę wsi”. Informujemy, 

że pozytywnie oceniono 5 małych pro-

jektów (dofinansowanie ze środków 

unijnych do 25 tysięcy zł): dwa na 

festyn „Sójka Mazowiecka”, jeden dla  

Zespołu Zorza, dwa dla biblioteki na 

stworzenie multimedialnej czytelni 

„Regionalia” i stworzenie filmu 

„Spacerkiem po gminie Cegłów” oraz 

z odnowy wsi na remont budynku przy 

rondzie. Złożono 5 kolejnych wnio-

sków: 

-„Stworzenie teatru tańca” – osoba 

fizyczna w Podcierniu,  

- „Utrwalamy tradycje mazowieckiej 

wsi” – stowarzyszenie z Podciernia, 

- „Aktywni młodzi w świetlicy wiej-

skiej” – parafia rzymskokatolicka w 

Cegłowie 

- „Aktywny Wiciejów i okolice – sto-

warzyszenie z Wiciejowa 

oraz kolejny projekt z odnowy 

wsi na dalszy remont budynku 

przy rondzie - modernizacja 

dachu. 

Złożono również projekt na 

witacze na drogach wjazdo-

wych do naszej gminy. 

„Ranczo” w naszej gminie 
SOLEJUKOWIE W PODSKWARNEM 

 

Rozpoczęła się 5. edycja naj-

bardziej popularnego serialu w 

Polsce „Ranczo”. Przypomnij-

my, że siedziba Radia Wilko-

wyje kręcona była w Hucie 

Kuflewskiej. Młodzież z naszej 

gminy grała w serialu. A teraz 

ekipa serialu również zawitała 

do nas, a konkretnie do wsi 

Podskwarne. To tutaj jest nowy 

dom Solejuków. Ale czy przy-

niesie on szczęście rodzinie? 

Dom? - może... jednak proble-

my będą z sąsiadem. Ale wszystkiego dowiemy się którymś z trzynastu odcinków. 

Należy dodać, że pierwszy odcinek miał największą oglądalność, o pół miliona 

więcej niż serial „M-jak miłość”. Gratulujemy i życzymy coraz więcej widzów. W 

kwietniu będziemy gościć w Cegłowie aktora z serialu „Ranczo”. 

Nominacje do Nagrody  

Powiatu Mińskiego  

LAURA 2010 
Kapituła Nagrody Powiatu Mińskiego 

poinformowała, że na wniosek Wójta 

Gminy Cegłów, w IX edycji LAURY 

2011 nominację 

uzyskało Koło 

Gospodyń Wiej-

skich w Podcier-

niu - organizacja 

pozarządowa 

istniejąca od 

1960 r. promują-

ca kulturę ludo-

wą. 
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Dnia 26 stycznia w Kiczkach odbył się pogrzeb Bronisława Kurka. Były poczty sztandarowe byłych akowców i szkoły w Cegło-

wie. Obecni byli: wójt, Marcin Uchman, przedstawiciele Rady Gminy, a także były wójt, Krzysztof Miklaszewski oraz rodzina 

i znajomi. Wartę honorową trzymali przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego. Szlak bojowy Bronisła-

wa Kurka przedstawił wójt, M. Uchman. „Był żołnierzem prawdy wojennej na wielu frontach. Odszedł od nas wielki człowiek i 

patriota, o którym nie wolno zapomnieć. Z nikim się już nie spotka, nie będzie już towarzyszył swoim kolegom przy Pomniku Nie-

podległości podczas gminnych uroczystości państwowych, nikomu już nie opowie swoich wspomnień. Ale my będziemy pamię-

tać” – zakończył wójt. 

BRONISŁAW KUREK Z KICZEK 

Bronisław Kurek urodził się 20 wrze-

śnia 1913 roku w Kiczkach, zmarł 24 

stycznia 2011 r. Przed wybuchem wojny 

Bronisław Kurek został powołany do 

wojska do miejscowości Szepietówka na 

wschodzie. Po wkroczeniu Armii Czer-

wonej trafił do obozu w Dubnie, potem 

do innych. Kiedy Niemcy napadli na 

Rosję, jeńców ewakuowano w głąb Ro-

sji. Przez miesiąc szli piechotą 800 km 

do Starobielska, gdzie wcześniej Rosja-

nie zabili polskich oficerów. Kiedy trafi-

ła się okazja wyrwania z ‘nieludzkiej 

ziemi”, skorzystał z niej. Wstąpił do 

Armii Polskiej, której dowódcą był gen. 

Władysław Anders, dotychczas więzio-

ny przez NKWD w Łubiance. Pod jego 

dowództwem w marcu 1943 roku poje-

chali pociągami nad Morze Kaspijskie, a 

stamtąd okrętami do Persji, później Pa-

lestyny. Anglicy wytypowali Pana Kur-

ka do trudnego zadania. Wraz z innymi 

żołnierzami ewakuował półtora tysiąca 

jeńców niemieckich do Stanów Zjedno-

czonych. Płynęli tam miesiąc, a po po-

wrocie zgłosił się na kurs dla  spado-

chroniarzy.  

- Szukali ochotników na spadochronia-

rzy. I ja się zgłosiłem. Najpierw był kurs. 

Niełatwo było. Zawieźli nas do gęsto 

zalesionego miejsca z napisem: „Małpi 

Gaj. Jeśli szukacie śmierci, wstąpcie na 

chwilę”. Na początku chodziliśmy po 

równoważnikach, wspinaliśmy się, po-

tem wyciągali nas na trapezach do góry 

i puszczali, a spadochron był przycze-

piony dla przyzwyczajenia. Codzienne 

zajęcia kończyły się poobijaniem i sinia-

kami. Zbudowali trzydziestometrową 

wieżę, z której żołnierz skakał na spado-

chronie. W lipcu 1944 roku przerzucili 

nas do środkowej Anglii na kolejne szko-

lenia. Skakaliśmy z samolotów dakota w 

dzień i w nocy. Raz zdarzył się wypadek, 

dwa samoloty runęły na ziemię i zginęło 

28 żołnierzy różnej narodowości  – opo-

wiadał B. Kurek. 

Bronisław Kurek był wśród najlepszych, 

dlatego otrzymał orła z wieńcem i zna-

lazł się w 1. Samodzielnej Brygadzie 

Spadochronowej, dowodzonej przez 

generała Sosabowskiego.  We wrześniu 

1944 roku zaplanowano operację 

desantowo-lądową w Holandii. Mi-

mo nierównych sił zrzucono żołnie-

rzy pod Arnhem, by zająć mosty na 

rzece Ren. 

- Czekaliśmy na przybycie łodzi. Ło-

dzie nadeszły, ale były mniejsze niż 

obiecywano i było ich mało. Musieli-

śmy podzielić się na 12-osobowe gru-

py. Zbliżał się świt, łodzie ostrzeliwa-

li Niemcy. Pociski spadały też wśród 

żołnierzy oczekujących na przepra-

wę, 270 spadochroniarzy przebiło 

się. Ja nie zdążyłem, zabrakło łodzi. 

Jeden porucznik namawiał mnie, 

żeby przepłynąć. ‘Nie dam rady’- 

powiedziałem. On to zrobił. Było już 

widno, jak na brzeg wypłynął i Niem-

cy go zabili. A ja dostałem się do 

niewoli. W Niemczech trafiłem do 

baraków, gdzie było błoto, nie było 

nawet gdzie usiąść. Spotkałem Ame-

rykanina i on mnie przyjął do siebie, 

bo nie wiem, jak bym tam wytrzymał. 

Moje dowództwo nie wiedziało, co 

się stało, byłem w ewidencji zaginio-

nych. Za pół roku czytałem o sobie: 

„Bronisław Kurek zginął pod Arn-

hem”. Kiedy Amerykanie wkroczyli do 

Niemiec, wjechali czołgiem w bramę i 

uwolnili nas. Mieli namioty, radio gra-

ło, dali nosze, nie spało się już na zie-

mi, człowiek się wykąpał. Później sa-

molotami zabrali do Anglii, bo wojna 

się jeszcze nie skończyła. Po sześciu 

tygodniach urlopu nadszedł rozkaz, 

żeby zdrowych żołnierzy przysłać do 

Niemiec. Pilnowałem porządku – opo-

wiadał B. Kurek, który dopiero w 

czerwcu 1947 roku powrócił do swoich 

rodzinnych Kiczek. Miał nieduże go-

spodarstwo, dorabiał szewstwem. Po 

wojnie, by nie mieć kłopotów z władzą 

ludową,  długo musiał milczeć o swo-

ich wojennych przeżyciach. Ale od 

1990 roku możemy odkrywać białe 

plamy i poznawać prawdę minionych 

lat.  

Danuta Grzegorczyk 
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KONCERT DLA  

PATRONA 

Zespół Szkolny im. „Bohaterskich Harce-

rzy Cegłowa” od wielu lat organizuje kon-

certy charytatywne „Mojej szkole…”. 

Zebrane fundusze z pierwszych koncertów 

przeznaczono dla chorego Mariusza, z 

następnych na cele szkolne. Tegoroczny 

koncert, jaki odbył się 30 stycznia, zasili 

budżet  potrzebny na renowację grobu 

harcerzy zamordowanych przez Niemców 

w 1939 r.  

Uczniowie zaprezentowali pu-

bliczności urozmaicony program arty-

styczny. Młodzi artyści najchętniej tań-

czyli i trzeba przyznać, że było na co po-

patrzeć, szczególnie samba w wykonaniu 

uczniów klas piątych zachwyciła widzów. 

Bardzo podobała się także gra instrumen-

talistów i piosenka „Dla Elizy” w wyko-

naniu ucznia szkoły muzycznej, Krystia-

na Metery. Wielkie brawa zdobył rów-

nież gimnazjalista, Krystian Wójcik, 

który żonglował piłką. Wykazał nie tylko 

talent, ale przede wszystkim cierpliwość i 

pracowitość. Mieszkańcy Cegłowa i oko-

lic oraz przyjaciele szkoły docenili stara-

nia uczniów i nauczycieli, wykupując 

cegiełki w wysokości: 10, 20, 50 i 100 

złotych. Wójt, Marcin Uchman podzię-

kował organizatorom za pomysł.  

Tradycyjnie, na zakończenie 

programu artystycznego dyrektor, Beata 

Walas  poczęstowała występujących 

cukierkami i wręczyła nagrodę-

niespodziankę dla osoby, której 

„cegiełkę”  losuje najmłodszy uczestnik 

imprezy. Tym razem dwuletnia Ola wylo-

sowała Marcina Uchmana, ale wójt w 

tym czasie musiał być na zebraniu wiej-

skim, więc zgodnie z regulaminem, loso-

wanie trzeba było powtórzyć. Niespo-

dzianka przypadła 

innej osobie. Miło 

spędzone popołudnie 

dla wszystkich ludzi 

dobrej woli, którzy 

po raz kolejny udo-

wodnili, że warto 

być hojnym. - Na 

nowy grób harcerzy 

zebraliśmy 4.850 

złotych – poinformo-

wała organizator, 

Beata Walas. (dg) 

FERIE  

W CEGŁOWIE 

W czasie ferii zimowych duża grupa 

uczniów wyjechała na zorganizowane 

przez obie parafie zimowiska w góry, aby 

doskonalić umiejętności jazdy na nartach 

i pooddychać górskim powietrzem. Dla 

pozostałych dzieci szkoła w Cegłowie 

zorganizowała różnorodne zajęcia. Naj-

większym powodzeniem cieszyły się 

zajęcia sportowe. Były rozgrywki sporto-

we w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy IV-VI i I-III szkoły podstawowej. 

Gościliśmy drużyny z dwóch szkół: z 

Podciernia i Wiciejowa. Uczniowie mieli 

możliwość zmierzyć się zarówno w roz-

grywkach drużynowych (uni hokej, dwa 

ognie, tory przeszkód), jak również indy-

widualnie (tenis stołowy). Pierwszego 

dnia zwyciężyła drużyna z Podciernia, 

drugiego z Cegłowa. Wszystkie dzieci 

otrzymały pamiątkowe medale i nagro-

dy, a szkoły -  puchary, które wręczali 

Wójtowie Gminy: Marcin Uchman i Da-

riusz Uchman. 

Wszystkie nagrody dla dzieci ufundował 

Wójt, Marcin Uchman oraz Urząd Mar-

szałkowski - za co bardzo dziękujemy. 

Na zakończenie rozgrywek wszystkich 

uczestników  poczęstowano ciasteczkami 

i herbatką. 

(źródło: zsceglow.pl) 

PROJEKT DLA  

PODCIERNIA   
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podcier-

nie i Okolice gm. Cegłów otrzymało 50 

tys. zł na realizację projektu „Lokalna 

inicjatywa dla Podciernia i okolic”.  

Zadania projektu: zajęcia artystyczne i 

sportowe dla dzieci w wieku 3-6 lat,  

koncerty muzyczne i teatralne dla dzie-

ci i dorosłych, wyjazdy na basen, kurs 

tańca i aerobic dla dorosłych. Koordy-

natorem projektu jest prezes, Lucyna 

Bajszczak. Gratulujemy! 

KONKURS TEATRZYKÓW 

SZKOLNYCH 

W kwietniu odbędzie się III Gminny 

Przegląd małych Form Teatralnych dla 

uczniów szkół podstawowych. Najlep-

sza grupa teatralna wystąpi podczas 

finału, na który biblioteka zaprosi akto-

ra, znanego z serialu „Ranczo”.  

OŚWIATA 

KONKURS  

RECYTATORSKI 

Informujemy, że 18 marca o godz. 

10.00 w bibliotece publicznej odbędą 

się eliminacje gminne do konkursu re-

cytatorskiego „Warszawska Syrenka”. 

Wyniki podamy w kolejnym numerze 

naszego pisma. 
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W Bibliotece… 

Badania pokazały, że czytelnictwo w Pol-

sce z roku na rok spada i ostatnio jest 

jedno z najniższych od lat 80-tych ubie-

głego wieku. Ale nie u nas. Jak widad w 

tabelach - w naszej gminie czytelnictwo 

ma się dobrze, a nawet rośnie.  

Miniony 2010 rok był również bogaty w 

wydarzenia kulturalne: siedem różnych 

konkursów, w których uczestniczyło 175 

osób, trzy spotkania autorskie. Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Teatru odbył 

się przegląd małych form teatralnych. 

Zwyciężyła  klasa II b z Cegłowa 

(opiekun: Elżbieta Oleksy), a najwięk-

szym talentem aktorskim okazała się We-

ronika Uścińska. Laureaci oraz  gimna-

zjaliści (pod kierunkiem Jolanty Różyc-

kiej) wystąpili 29 marca podczas święta 

teatru w naszej gminie. Gościem była 

aktorka, Elżbieta Romanowska. Dla naj-

młodszych uczniów z całej gminy war-

szawski teatr przedstawił spektakl 

„Słowik”.  

Dla przedszkolaków organizujemy 

zajęcia literackie, połączone z mini 

konkursami. Co miesiąc odbywają 

się spotkania literackie, na które 

przychodzi stała kilkunastoosobowa 

grupa. W pierwszą niedzielę sierpnia 

podziwialiśmy twórczość światowej 

sławy malarza, Franciszka Ma-

śluszczaka, zaprzyjaźnionego z Ce-

głowem. Dnia 8 sierpnia bi-

blioteka koordynowała orga-

nizację festynu „Sójka Mazo-

wiecka”, która zgromadziła 

kilka tysięcy osób. Zrealizo-

wano 4 projekty (unijne i 

powiatowe): wydanie książ-

ki, albumu, cyklu imprez 

„Cegłowskie spotkania z kul-

turą” oraz zakup nowości książ-

kowych”, na które otrzymali-

śmy razem 21.880 zł. Latem 

biblioteka nakręciła film fa-

bularny „Harcerze z Cegło-

wa”, wydała dwie książki: 

„Cegłów-Mrozy: wydarzenia i lu-

dzie” oraz „Cegłów na Mazowszu”.  

Wszystkie wydawnictwa są do naby-

cia w bibliotece, kiosku i kwiaciarni 

pp. Chylińskich w Cegłowie oraz w 

kiosku Mrozer w Mrozach.   

 

CZYTELNICY ROKU 2010: 

dorośli: 

 

  Dyla Karina - Cegłów   

  Skorys Krystyna - Skwarne   

  Filipczyk Marta – Mińsk Maz.   

  Kaska Ewa – Cegłów/Warszawa   

  Sosiński Dariusz – Mienia   

  Jagodziński Zdzisław – Cegłów   

  Wąsowska Ela – Kałuszyn   

  Chróścicka Irena - Cegłów   

  Wardecka Halina - Cegłów   

  Kaska Henryk – Cegłów/

Warszawa 

 

  dzieci i młodzież: 

   Stankiewicz Julia     

   Suszyńska Joanna     

   Staniszewska Paulina 

   Wielgórska Karolina     

   Król Eliza    

   Wąsowska Marika 

 

 

K U L T U  R A 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie realizuje w 2011 roku kolejną edycję projektu systemowego  

„Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Cegłów” 

 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, 

Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” 

 

korzystasz z pomocy społecznej? 

nie pracujesz zawodowo? 

jesteś w wieku aktywności zawodowej? 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie.  

 Zgłoszenia pod nr telefonu: (25) 759 59 42 lub mailem: gopsceglow@op.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony 

przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 Biuro projektu: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie 

05-319 Cegłów ul. Kościuszki nr 4 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wydawca: Gmina Cegłów; Druk: Drukarnia ZARYS w Mińsku Mazowieckim; Nakład: 1000 egz. 

Redakcja: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 22; 25-757-01-81; gbp@bibliotekaceglow.pl. 

Skład: Radosław Krążała;  

Skład redakcji: redaktor naczelna, Danuta Grzegorczyk oraz Alicja Branicka, Anna Obszarna, Małgorzata Śluzek, Dariusz Uchman. 

Pozostałych zapraszamy do współpracy.  

STERYLIZACJA 

ZWIERZĄT 

Tysiące niechcianych zwierząt corocznie 

jest porzucanych, uśmiercanych. Marzec 

2011r. jest ogólnopolskim miesiącem stery-

lizacji zwierząt, w związku z tym można 

wykonać zabieg po promocyjnych cenach. 

W naszym rejonie akcję prowadzi:  

Gabinet Weterynaryjny i Pogotowie Amivet 

Agnieszka Miłkowska w Mińsku Mazowiec-

kiem, ul. Florencja 8A. Zapisy na tel:  25 

758 36 59, 509 578 877, 502 773 338. Gabi-

net czynny od poniedziałku do soboty w 

godzinach 8.00 - 20.00 / niedziela 10.00- 

16.00.  

CEGŁOWSKIE 

BECIKOWE 

Z nadzieją zwiększenia malejącej popu-

lacji w naszej gminie, wójt, Marcin 

Uchman ogłasza konkurs na tzw. 

„cegłowskie becikowe”. Dla dziecka, 

które pierwsze przyjdzie na świat w 

2012 roku, ufunduje wózek wielofunk-

cyjny. Dopiero za 10 miesięcy dowiemy 

się, kto okaże się szczęśliwcem. Już dziś 

zapowiadamy, że redakcja będzie obecna 

przy wręczaniu nagrody jego rodzicom.  

Informacje z dokumentów  

archiwalnych: 

- przed 1900 rokiem istniały dwie 

szkoły elementarne – w Cegłowie i 

Kiczkach, 

- w latach 1907-1911 panowały w 

Cegłowie epidemie cholery i ospy,  

- w 1916 roku wybudowano szosę 

Piaseczno – Posiadały, a w 1917r. z 

Siennicy do Kuflewa, 

- przed wojną w Pełczance działało 

Koło Młodzieży Wiejskiej, a w Ce-

głowie Koło Związku Młodych, 

- władze Gminy Cegłów w latach 

1934-1939: wójt: Józef Kieliszczyk, 

podwójt: Stanisław Mistewicz, czł. 

zarządu: Ignacy Pajda i Józef Kurek, 

sekretarzem do 1937r. był Bolesław 

Chodorowski, potem do 1939r. Jó-

zef Matusiak. 

 

(Akta Gminy Cegłów - Archiwum  

w Otwocku) 

CIEKAWOSTKI  HISTORYCZNE 
Cegłów w XVIII wieku 

Wszyscy mieszkańcy Cegłowa otrzy-

mali prawo wyrabiania i sprzedawania 

piwa, wina, gorzałki, miodu i likieru. 

Cegłów miał charakter rzemieślniczo-

targowego ośrodka. Na placu rynko-

wym o wymiarach 113x115 m muro-

wany kościół i drewniany ratusz – sie-

dziba burmistrza (rozebrany w 1815r.).  

Burmistrzem był Wojciech Miastkow-

ski - jeden z czterech radnych – pozo-

stali radni to: Tomasz Prokurat, Paweł 

Miastkowski i Franciszek Woycicki. 

Ławnicy: Jan Miastkowski, Antoni 

Zychowicz, Kasper Prandota i Błażej 

Iwaszkiewicz. Pisarzem (dzisiejszy 

sekretarz) był wówczas Franciszek 

Miastkowski. Ratując miasto, zwolnio-

no  wszystkich kupców przyjeżdżają-

cych z towarami od opłat na 10 lat. 

Poprawiono stan drogi handlowej, ry-

nek, rozszerzono ofertę sprzedaży o 

mięso, żelazo i inne towary. 

mailto:gopsceglow@op.pl
mailto:gbp@bibliotekaceglow.pl

