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Z OBRAD RADY GMINY 
W dniu 24 marca 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cegłowie 

odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Cegłów. Sesja rozpoczęła się miłym 
akcentem, a mianowicie wręczeniem przez przedstawiciela WKU Mińsk Mazowiec-
ki majora Jerzego Trędę 
przyznanego przez Mini-
stra Obrony Narodowej 
srebrnego odznaczenia za 
zasługi dla obronności 
kraju – Państwu Lucynie 
i Wiesławowi Kielak, za 
wychowanie trzech sy-
nów: Sylwestra, Krzysz-
tofa i Andrzeja, którzy 
służyli w wojsku, speł-
niając swój obywatelski 
obowiązek. W imieniu 
naszej społeczności po-
dziękowania złożyli  Przewodnicząca Rady Gminy Teodora Wójcik oraz  Wójt Mar-
cin Uchman. 

W dalszej części Pan Wójt podsumował realizację zadań bieżących Urzędu 
Gminy. Podsumowania swojej pracy dokonały także działające komisje: Rewizyjna, 
Rolnictwa, Finansów i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 
składając sprawozdania z rezultatów  pracy w okresie międzysesyjnym. 

Rada Gminy powołała  do życia Radę Społeczną Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie, w skład, której weszli: Wójt Marcin 
Uchman, Zuzanna Chabiera, Jan Kaczorek, Małgorzata Kozłowska, Maria Orze-
chowska, Ryszard Skorys i Teodora Wójcik 
Długo oczekiwaną i dobrą informacją dla młodzieży jak i wszystkich mieszkańców 
gminy, jest wiadomość, że Zarząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie zao-
piniował dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkolnym w 
Cegłowie z projektu „Moje boisko – Orlik 2012”. 

W dalszej części poświęconej wystąpieniom zaproszonych gości głos za-
brali: Pani Agnieszka Chmielewska – księgowa ZGK, Pani Hanna Brynk – Skarbnik 
Gminy Cegłów, Pan Waldemar Jabłoński – kierownik SP ZOZ, którzy przedstawili 
sprawozdanie roczne z działalności podległych jednostek  (Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej). Na zakończenie Wójt zaprosił wszystkich miesz-
kańców na szkolenie instruktażowe z zakresu systemu e-Deklaracje, które odby-
ło się 28 marca 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cegłowie. Po 
czym przewodnicząca Rady Gminy Pani Teodora Wójcik podziękowała wszyst-
kim i zamknęła obrady VI sesji Rady Gminy Cegłów.    

Honorata Stachowicz - UG 

Dariusz Uchman 
Był nauczycielem, asystentem w Insty-
tucie Matematyki i Fizyki na Uniwersy-
tecie Przyrodniczo-Humanistycznym w 
Siedlcach. U ludzi nie znosi obłudy i 
oportunizmu. Dzięki córce widzi świat 
lepszym.  
Wywiad z zastępcą wójta na str. 2  

Skojarzanie Edwarda Lutczyna  
z Cegłowem 

MAMY TYTUŁ 
Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt pro-
pozycji od siedmiu osób. Wydawca wy-
brał  tytuł zaproponowany przez Zosię i 
Krzysia Peck z Cegłowa. Laureaci otrzy-
mają nagrodę na najbliższej sesji Rady 
Gminy. Pozostałym dziękujemy za udział 
w konkursie. 

Ciepłych, pełnych radosnej 
nadziei świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, pogody ducha, zdro-
wia i radości oraz wszelkiego 

dobra Mieszkańcom
Gminy Cegłów i gościom życzą:

wójt Marcin Uchman
i przewodn. RG, Teodora Wójcik
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Co najbardziej ceni Pan u ludzi? 
Szczerość, konsekwencję i uczci-
wość. 
A co Pana denerwuje w ich zacho-
waniu? 
Obłuda, oportunizm i skrajny prag-
matyzm. 
Proszę powiedzieć Czytelnikom o 
sobie… 
Mieszkam w Rudniku, mam 32 lata. 
Od pięciu lat jestem żonaty (żona 
Lidia - nauczycielka języka polskie-
go), mam córkę Natalkę 2,5 roku, 
„szkraba” który pozwala mi bardziej 
optymistycznie patrzeć na życie.  
A wykształcenie i praca zawodo-
wa? 
Ukończyłem studia magisterskie na 
Akademii Podlaskiej - kierunek ma-
tematyka - specjalność matematyka 
nauczycielska z fizyką. Ukończyłem 
również studia podyplomowe: Mate-
matyczne Podstawy Zarządzania 
Finansami oraz Fizyka z zastosowa-
niem Technologii Informacyjnej w 
jej nauczaniu. Z zawodu jestem nau-
czycielem mianowanym. Przez 
ostatnie prawie osiem lat byłem asy-
stentem w Instytucie Matematyki i 
Fizyki na Uniwersytecie Przyrodni-
czo-Humanistycznym w Siedlcach. 
Moja specjalizacja to matematyka 
finansowa, ale z przyjemnością zaj-
mowałem się dydaktyką matematy-
ki. Lubię popularyzację matematyki, 
zabawa nią zawsze sprawiała mi 
wiele satysfakcji. Dodatkowo praco-
wałem również jako nauczyciel ma-
tematyki i fizyki w mińskich szko-
łach ponadgimnazjalnych: najpierw 
w Zespole Szkół Ekonomicznych, 
później w Zespole Szkół im. Marii 
Skłodowskiej- Curie. Ponadto pro-
wadziłem kursy przygotowawcze do 
matury. 

S Y L W E T K I 
DARIUSZ UCHMAN 

Były radny, obecnie zastępca wójta. 

Jestem członkiem Stowarzyszenia 
Nauczycieli Matematyki i Stowa-
rzyszenia Księgowych w Polsce. 
Prowadzę również małe gospodar-
stwo rolne. 
Przejdźmy do pracy społecznej. 
Byłem radnym Rady Gminy Ce-
głów V kadencji, zostałem też wy-
brany na kolejną. Bardzo dziękuję 
moim wyborcom za tak wielkie 
zaufanie. Niestety, w związku z 
powołaniem mnie na zastępcę wój-
ta, musiałem złożyć mandat radne-
go, ale pełniąc nową funkcję posta-
ram się ten zaciągnięty wobec wy-
borców dług wdzięczności spłacić. 
Po wieloletnim doświadczeniu 
radnego zapewne wie Pan, jaki 
powinien być radny? 
Moim zdaniem radny powinien 
mieć dobry kontakt ze swoimi wy-
borcami i reprezentować ich na 
forum Rady, Gminy i innych gre-
miach. Zawsze tak myślałem o 
swoich obowiązkach jako radny: 
przedstawiać oczekiwania i opinie 
moich wyborców, które zostały 
podjęte w sposób demokratyczny i 
reprezentować większość, niezależ-
nie od tego, co ja prywatnie o tym 
sądzę. W mojej ocenie bycie rad-
nym to służba, a nie przywilej. Tak 
samo myślę i obecnym swoim sta-
nowisku.  
Jakie ma obowiązki zastępca 
wójta? Czy może jest już jakiś 
podział zadań, może są dziedziny 
(działy), za które Pan odpowia-
da? 
Zastępca ma wspierać wójta w wy-
konywanych przez niego zada-
niach. Działam w oparciu o udzie-
lone mi upoważnienia przez wójta i 
w tym zakresie występuję w jego 
imieniu. Reprezentuję gminę tam, 

gdzie z powodu licznych obowiąz-
ków, wójt nie może być osobiście. 
W zakresie obowiązków mam przy-
dzielone nadzorowanie referatu Go-
spodarki Komunalnej i Rolnictwa 
oraz Zakładu Gospodarki Komunal-
nej.  
Mówi się, że Pan głównie ma osz-
czędzać... gdzie widzi pan naj-
większą rozrzutność? 
Myślę, że rozrzutność to niewłaści-
we słowo. Uważam, że chodzi ra-
czej o racjonalne gospodarowanie 
funduszami. Jedna z metod to sztuka 
efektywnego zarządzania i organiza-
cja pracy. Każde zadanie czy pro-
blem do rozwiązania, który przed 
nami stoi ma najczęściej kilka roz-
wiązań. Należy je najpierw ustalić, a 
następnie wybrać najbardziej opty-
malne rozwiązanie. Nie zawsze naj-
tańsze jest najgorsze, czy najdroższe 
najlepsze, podejmując decyzję nale-
ży spojrzeć w dłuższej perspektywie 
czasu przez pryzmat skutków podej-
mowanej decyzji, jej konsekwencji 
jak i korzyści. Moim zdaniem niko-
go nie jest stać na „bylejakość”, to 
co robimy róbmy porządnie, aby w 
przyszłości nie ponosić kosztów 
napraw. Jeśli chodzi o oszczędzanie, 
budżet gminy jest bardzo podobny 
do budżetu domowego, którym każ-
dy z nas zarządza, trzeba przyglądać 
się i liczyć te najmniejsze grosze by 
móc nazbierać te „grubsze” pienią-
dze na inwestycje. Moim zadaniem 
jest szukać miejsc gdzie można za-
oszczędzić, ale ostateczna decyzja 
zawsze będzie należała do Rady 
Gminy i Wójta.  
A Pana zainteresowania? 
Muzyka klasyczna, filozofia, psy-
chologia. Zawsze lubiłem się uczyć 
nowych rzeczy, rozmawiać z ludź-
mi, zdobywać nowe doświadczenia. 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Z Dariuszem Uchmanem 
rozmawiała Danuta Grzegorczyk 
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Na zaproszenie biblioteki publicznej do Cegłowa przyjechał Artur Andrus, 
konferansjer imprez kabaretowych, poeta, autor tekstów piosenek, artysta ka-
baretowy, komentator "Szkła kontaktowego", Mistrz Mowy Polskiej 2010r. To 
błyskotliwy dziennikarz, który w satyryczny i inteligentny sposób komentuje 
otaczającą nas rzeczywistość. Sala ledwie pomieściła licznie zebraną publicz-
ność, przybyłą na spotkanie ze znanym artystą. W podziękowaniu za miło spę-
dzony wieczór otrzymał upominek od zastępcy wójta, Dariusza Uchmana.  
 

ANDRUS W CEGŁOWIE 
Artur Andrus ukończył dzien-
nikarstwo, a jego pracą dyplo-
mową był wywiad przeprowa-
dzony z Wojciechem Młynar-
skim. Wywiad został przepro-
wadzony wierszem - Artur 
zadawał wierszem pytania, a 
Wojciech Młynarski improwi-
zując wierszem odpowiadał. 
Niedługo po tym Artur Andrus 
otrzymał propozycję pracy w 
radiu. Ceni sobie przyjaźń z 
wieloma wspaniałymi osobami znanymi 
z mediów, np. Marią Czubaszek (była w 
Cegłowie w 2009 r.), Grupą MoCarta, 
Stefanią Grodzieńską (zm. w 2010 r.), 
która przekazała mu swoją statuetkę 
Mistrza Mowy Polskiej. Wkrótce sam 
zdobył ten tytuł.  
– Teraz mam dwie statuetki i nie wiem, 
którą cenię bardziej, chyba tę pierwszą - 
wyznał.  
Artur Andrus opowiadał o swojej pracy 
zawodowej i działalności kabaretowej. 
Jak wyznał, najbardziej odnajduje się w 
radiu. Ma za sobą również role ekrano-

we, dzięki którym przekonał się, że 
aktorstwo nie jest wcale łatwe. Choć w 
serialu „Spadkobiercy” całkiem dobrze 
sobie radzi. Zapewnił, że wszystkie 
sceny grane są spontanicznie, bez przy-
gotowania i prób i zapewnił, że nikt 
wcześniej nie wie, jaki wygłosi tekst. 
Przyznał, że kiedy już nie może opano-
wać śmiechu, chowa się za jakiś rekwi-
zyt na scenie – a  na pytanie, skąd czer-
pie pomysły, odpowiedział:  Bawią go 
niektóre zachowania ludzi i absurdy 
życia codziennego, np. szyld nad 
drzwiami: SPODNIE ROK ZAŁOŻE-
NIA 1952. 

ZEJŚCIE AWARYJNE 
To tytuł komedii kryminalnej, zrealizo-
wanej przez stowarzyszenie 
„Creatyvni”, jaką obejrzeliśmy 10 mar-
ca w Cegłowie zaraz po spotkaniu z 
Arturem Andrusem. To pierwszy – po 
styczniowej premierze w Mińsku Mazo-
wieckim – pokaz czwartego już filmu 
grupy młodych filmowców. Autorem 
scenariusza i reżyserem jest Michał 
Gołębiowski. Film nakręcił i zmonto-
wał Radek Krążała. Organizacją pro-
dukcji zajął się prezes stowarzyszenia, 
Michał Bieńkowski. 
Godzinna fabuła filmu opowiada o pe-
rypetiach Kuby (Jacek Wronowski z 
Kuflewa), który w wyniku niefortun-
nych decyzji, znalazł się w ogromnych 
tarapatach. Jego najlepszy kolega Artur 
(Czarek Szeląg z Mrozów) pomaga mu 
je rozwikłać. Towarzyszą im dziewczy-
ny, a zagrały je Magda Stelmaszczyk z 
Podciernia i Jola Kielak z okolic Mro-
zów. W filmie zagrali jeszcze inni 
mieszkańcy naszej gminy: Honorata 
Grudzień, Iwona Krzewińska, Mar-
cin Śluzek, Arek Śluzek i Łukasz Ko-
con oraz uczniowie ze szkół w Podcier-
niu i Cegłowie. Wiele scen nakręcili na 
terenie szkoły w Cegłowie. Film zabaw-
ny, z zaskakującymi zwrotami akcji, 
przeznaczony głównie dla młodego 
widza, ale dorośli też z przyjemnością 
go obejrzeli. 

(dg) 
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KONKURSY  

RECYTATORSKIE 
„Warszawska Syrenka” 
Dnia 19 marca w bibliotece publicz-
nej odbyły się eliminacje gminne 43. 
edycji konkursu recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”, w którym 
uczestniczyli wyłonieni w elimina-

cjach szkolnych uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum. Naj-
młodsi z klas I-III recytowali jeden 
wiersz, większość wybrała utwory 
Agnieszki Frączek. Pozostali prezen-
towali dwa dowolne utwory (poezja/
proza) i największą popularnością 
cieszył się K. I. Gałczyński. Komisja 

w składzie: Krystyna Mikoda 
(przewodnicząca), Katarzyna Ko-
rzeń i Karina Makowska - zgodnie 
z regulaminem - z każdej grupy wie-
kowej wybrała po dwie osoby na 
eliminacje powiatowe. Dyplomy i 
nagrody książkowe otrzymali wszy-
scy. Oto laureaci:  
grupa z klas I-III: 
Dominika Falińska - kl. IIa z Cegło-
wa 

Emilia Chojecka - kl. IIb z Ceglo-
wa 
grupa z klas IV-VI: 
Karolina Czerwińska - kl. Va z 
Cegłowa 
Angelika Głuchowska - kl. IV z 
Wiciejowa 
gimnazjum: 
Kamil Wąsowski - kl. IIIb 
Konrad Czerwiński - kl. IIb 
Karolina Czerwińska z Cegłowa 
na powiatowych eliminacjach zdo-
była II miejsce. Gratulacje! 
„Kornel Makuszyński” 
Eliminacje gminne konkursu recy-
tatorskiego im. Kornela Maku-
szyńskiego odbędą  się w bibliote-
ce publicznej 9 maja o godz. 
10.00. Uczestniczą w nim laureaci 
szkolnych eliminacji – po troje z 
każdej grupy wiekowej, czyli kla-
sy 12 uczniów z klas I-III oraz 
dziewięciu  z klas IV-VI.  
 
SPOTKANIA AUTORSKIE 

 

PRZYJEDZIE  
HOŁOWNIA 

Na zaproszenie ks. Dariusza Cem-
pury do Cegłowa przyjedzie znany 
dziennikarz, autor wielu książek, 
dyrektor programowy kanału RE-
LIGIA TV, Szymon Hołownia. 
Spotkanie autorskie odbędzie się 
14 kwietnia o godz. 19.00 w ko-
ściele rzymskokatolickim. 

 
ANNA  

ONICHIMOWSKA 
Dnia 10 maja przyjedzie do na 
jedna z najbardziej popularnych i 
lubianych autorek książek dla 
dzieci i młodzieży, Anna Onichi-
mowska. Porozmawia z naszymi 
gimnazjalistami.  

PREZENTACJE  
TEATRALNE 

W 1961 roku Międzynarodowy In-
stytut Teatralny - dla upamiętnienia 
otwarcia pierwszego sezonu Teatru 
Narodów w Paryżu 27 marca 1957 
roku - ogłosił 27 marca Międzynaro-
dowym Dniem Teatru. Teatr ma 
swoje źródła w starożytnych for-
mach kultu religijnego. Pochodzi od 
dionizji – świąt w starożytnej Grecji 
organizowanych na cześć Dionizosa 
– boga wina, urodzajów, a także 
narodzin i śmierci. Tak jak w całej 
Europie początki życia teatralnego 
w Polsce mają ścisły związek z ob-
rządkiem kościelnym. Drugim nur-
tem rozwoju form teatralnych były 
widowiska prezentowane na zaba-
wach i uroczystościach dworskich. 
Ożywienie w życiu teatralnym na-
stąpiło za czasów panowania Augu-
sta III. Przemiany w teatrze europej-
skim nastąpiły na przełomie XIX i 
XX w. 
W naszej gminie – nieco później – 
wraz ze szkołą w Cegłowie organi-
zujemy Gminne Prezentacje Małych 
Form Teatralnych, które odbędą się 
18 kwietnia w szkole. Wystąpią 

grupy teatralne ze wszystkich szkół 
naszej gminy, a uwieńczeniem ak-
torskich prezentacji uczniów będzie 
wizyta aktorki, Katarzyny Żak, 
grającej Solejukową w serialu 
„Ranczo”.  
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MASZ PSA? PRZECZYTAJ!  
Coraz częściej występuje zjawisko niewłaściwego sprawowania opieki i nadzoru 
nad psami w gospodarstwach domowych. W naszej gminie również. Tylko w ostat-
nim miesiącu odnotowano kilka przypadków braku nadzoru i niewłaściwego trzy-
mania psów w zagrodach. Niestety, zdarza się, że psy posiadające swoich właścicie-
li – opiekunów, opuszczają samodzielnie zagrody, które pilnują. Wałęsają się po 
miejscach publicznych i są zagrożeniem dla innych mieszkańców. Musimy pamię-
tać, iż pies jest zwierzęciem drapieżnym i stanowi realne zagrożenie dla ludzi, w 
szczególności dla dzieci. Pies - według opinii wielu znawców - jest największym 
przyjacielem człowieka. Według tych opinii, pies posiada tylko jednego pana, które-
go posłusznie słucha, wykonuje jego polecenia. A inny człowiek, nie będący opie-
kunem, stanowi zagrożenie, a nawet jest nieprzyjacielem. Takie zachowanie na-
szych psów, stanowi realne zagrożenie dla naszych sąsiadów i osób obcych porusza-
jących się w miejscach publicznych.  
Przypadki odnotowane na terenie naszej gminy pozwalają stwierdzić, iż to zjawisko 
nasila się. Niedawno w  Mieni właściciel, nie zachowując nakazowych środków 
przy trzymaniu 13 psów, mógł doprowadzić do okaleczenia przez psy ludzi, którzy 
na co dzień chodzą do pracy, dzieci uczęszczają do szkoły. Psy bez właściwej opieki 
coraz częściej atakują przejeżdżających rowerzystów, nie pozwalają bezpiecznie 
dojść do przystanku lub zrobić zakupy. Sygnały o podobnych przypadkach nasz 
Komisariat otrzymuje bardzo dużo, wielokrotnie w takich sprawach przeprowadza-
ne były interwencje policji.  

Zgodnie z naszym prawem - art. 77 Kodeksu Wykroczeń: „Kto nie zacho-
wuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia pod-
lega karze grzywny”. A odpowiedzialnym za trzymanie zwierzęcia jest właściciel 
lub inna osoba, sprawująca nad nim opiekę i nadzór. Taka osoba powinna zachować 
przynajmniej zwykłe środki ostrożności, czyli nie dopuścić do tego, aby zwierzę 
wyrządziło szkodę jakiejś osobie, czy innemu zwierzęciu. Zgodnie z powyższym 
wykroczeniem, wobec osób nie stosujących się do tych obostrzeń, Policja w drodze 
postępowania karnego stosuje kary grzywny w postępowaniu mandatowym. W 
przypadkach szczególnego narażenia przepisów, są kierowane wnioski o ukaranie 
do Sądu. 

Należy więc stworzyć bezpieczeństwo mieszkańcom, a psom właściwe 
warunki bytu.   

asp. Artur Trzaskoma 

WNIOSKI 
Wójt Gminy Cegłów informuje, że Gmina Cegłów w marcu 2011r.  złożyła dwa 
wnioski z zakresu edukacji. Projekty zostały złożone do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.  
Pierwszy projekt,  jaki Gmina złożyła w dniu 16 marca 2011roku jest to Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych ,,SZKOŁA NA TAK”.  
Drugi wniosek został złożony w dniu 28 marca 2011 roku Priorytet IX Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nie-
równości w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej ”PRZYJAZNE 
PRZEDSZKOLE”. 

Cegłów Halina Balcerak 

Cegłów Stanisław Wąsowski 

Huta Kuflewska Jacek Uchman 

Kiczki I Bogusława Kieliszczyk 

Kiczki II Hanna Luba 

Mienia Emilia Wąsowska 

Pełczanka Zofia Redek 

Piaseczno Irena Galbarczyk 

Podciernie Elżbieta Bajszczak 

Podskwarne Krzysztof Sadowski 

Posiadały Sławomir Niedek 

Rososz Elżbieta Nalazek 

Rudnik Jan Uchman 

Skupie Piotr Sadowski 

Skwarne Ryszard Skorys 

Tyborów Iwona Wąsak 

Wiciejów Bolesław Zychowicz 

Wola Stanisław. Mariola Zgódka 

Woźbin Hanna Wójcik 

Wólka Wiciejow. Janusz Romanowski 

SOŁTYSI GMINY CEGŁÓW 
    KADENCJA 2011 - 2015  

Mieszkańcy 
gminy Cegłów 
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Z ŻYCIA SZKOŁY W CEGŁOWIE  
(źródło: www.zsceglow.pl) 

 

GRÓB PATRONA 
SZKOŁY 

Komitet Odbudowy Pomnika Har-
cerzy przy Zespole Szkolnym w Ce-
głowie zwraca się z uprzejmą prośbą o 
wsparcie finansowe naszego przedsię-
wzięcia. 

     Od 2009 r. placówki wchodzące w 
skład zespołu, czyli przedszkole, szko-
ła podstawowa, gimnazjum noszą imię 
Bohaterskich Harcerzy Cegłowa. W 
związku z tym chcemy zadbać o po-
mnik rozstrzelanych podczas II wojny 
światowej harcerzy, którzy w zbioro-
wej mogile są pochowani na cmenta-
rzu katolickim w Cegłowie. Z uwagi 
na to, że pomnik uległ zniszczeniu, a 
jego poszczególne elementy zagrażają 
bezpieczeństwu uczniów opiekujących 
się nim, podjęliśmy się zadania jego 
odbudowy. 

     Jednym z zadań szkoły jest eduka-

cja poprzez wychowanie patriotyczne. 
Pragniemy w naszych uczniach rozbu-
dzić pamięć o tych, którzy zarówno w 
historii lokalnej jak i całego narodu 
służyli Ojczyźnie, często z narażeniem 
życia. Takie cechy charakteru jak: 

odwaga, uczciwość, prawdomówność, 
rzetelność, wrażliwość na drugiego 
człowieka, to wartości, które chcemy 
przekazać młodemu pokoleniu. 

     Jeżeli Państwo zechcecie poprzeć 
naszą inicjatywę prosimy o dokonanie 
wpłaty na oddzielnie założone na ten 
cel konto: 

    Komitet Odbudowy Pomnika 
Harcerzy w Cegłowie 

 ul. Poprzeczna 27 05-319 Cegłów 

nr 34 9227 0004 0000 5340 2000 0010 

 

WLOSOWANI 
DO BADANIA 

W dniu 15 marca 2011 w naszej szkole 
odbyło się międzynarodowe 
(anonimowe) badanie umiejętności 
gimnazjalistów. Badanie ma sprawdzić 
czy uczniowie potrafią zastosować w 
praktyce posiadane umiejętności i wie-
dzę oraz na ile są przygotowani do 

samodzielnego uzupeł-
niania i poszerzania wie-
dzy. Program Międzyna-
rodowej Oceny Umiejęt-
ności Uczniów (PISA) to 
projekt badawczy, w 
którym biorą udział ucz-
niowie z 60 krajów euro-
pejskich i pozaeuropej-
skich w tym Australii, 
Brazylii Czech, Francji, 
Chin, Stanów Zjedno-
czonych, Polski i wielu 

innych. Badania odbywają się co 3 
lata. 

W tegorocznym badaniu bierze udział 
ok. 300 gimnazjalistów z Polski. Do 
udziału w badaniu została wylosowana 

również nasza szkoła, a z niej 25 gim-
nazjalistów w wieku 15-16 lat. 20 gim-
nazjalistów rozwiązywało testy kompu-
terowe dotyczące treści z przedmiotów 
przyrodniczych, a 5 pozostałych osób 
brało udział w badaniu umiejętności 
komunikacyjnych - polegało ono na 
rozwiązaniu zadań zawartych w spe-
cjalnych zeszytach. 

 
KANGUR  

MATEMATYCZNY 
17 marca 2011 w szkole w Cegłowie 
odbyła się kolejna edycja Międzynaro-
dowego Konkursu Matematycznego 
"Kangur Matematyczny". Konkurs 
przeprowadzany jest jeden raz w roku 
jednocześnie we wszystkich uczestni-
czących w nich krajach. W tym roku 
odbyła się jubileuszowa XX edycja. 
Ogólnopolskim Organizatorem 
"'Kangura" jest Towarzystwo Upo-
wszechniania Wiedzy i Nauk Matema-
tycznych działające przy Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

W konkursie wzięło udział 22 uczniów 
ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Każdy z nich rozwiązywał test w jed-
nej  z czterech kategorii: "Maluch", 
"Beniamin", "Kadet" lub "Junior". 

Wyniki zostaną ogłoszone w połowie 
maja, o czym poinformujemy w kolej-
nym numerze. 

 

WARSZTATY TANECZNE  
Z inicjatywy Marzeny Gójskiej i innych 
matek rozpoczęły się warsztaty tanecz-
ne dla uczniów szkoły w Cegłowie. 
Zajęcia odbywają się w soboty, a pro-
wadzi je Honorata Grudzień.  
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INFORMACJE  
Z PARAFII 
Z inicjatywy ks. Dariusza Cempury, 
dnia 3 kwietnia były w Cegłowie me-
dia, a konkretnie RELIGIA TV oraz 
RADIO WARSZAWA.  Telewizja 
emitowała na żywo południową mszę 
świętą, celebrowaną przez proboszcza 
rzymskokatolickiej parafii  w Cegło-
wie, ks. Dariusza Cempurę.  Widzo-
wie mieli okazję wysłuchać kazania 
rekolekcyjnego, wygłoszonego przez 
ks. Grzegorza Walkiewicza, dyrek-
tora Radia Warszawa, podziwiając 
jednocześnie piękno naszej zabytko-
wej świątyni z jej cennym XVI-
wiecznym ołtarzem dłuta mistrza La-
zarusa, ucznia Wita Stwosza.  

Natomiast w radiu w godzinach: 
20.10 – 21.00 był emitowany reportaż 
o gminie Cegłów. Wypowiadał się 
wójt, Marcin Uchman, radio odwie-
dziło DPS Mienia i inne instytucje, 
zaprezentowały się też panie z KGW 
w Cegłowie, ale głównym wątkiem 
był portret parafii. 

* * * 

Informujemy, że 15 kwietnia o godz. 
19.00 rozpocznie się ekumeniczna 
Droga Krzyżowa, która tradycyjnie 
przejdzie ulicami Cegłowa. 

 

 

CENY OGŁOSZEŃ 
Informujemy, że w naszym biuletynie 
można zamawiać ogłoszenia i rekla-
my.  

Jednorazowe ogłoszenie – moduł 
wielkości 3 cm x 6 cm kosztuje 20 zł 
(netto), natomiast cała strona 300 zł 
(netto).  

KONCERT  
W PODCIERNIU 
W ramach projektu unijnego, jaki reali-
zuje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pod-
cienie i Okolice, 24 marca w sali gimna-
stycznej szkoły w Podcierniu Grupa 
Muzyczna "Limbos" zaprezentowała 
koncert muzyczny, na który licznie 
przybyli mieszkańcy z Podciernia i oko-
lic, mieszkańcy DPS św. Józefa w Mie-
ni z kapelanem oraz zastępca wójta, 
Dariusz Uchman. Grupa "Limbos" 
koncertuje na terenie całego kraju od 
1984 roku. Prezentuje instrumentalne i 
wokalno-instrumentalne wersje wybra-
nych utworów ze wszystkich kontynen-
tów.  

- Program jest tak skonstruowany, że 
zawsze prezentujemy uznane w świecie, 
legendarne przebojowe utwory z muzyki 
klasycznej, jazzowej, latynoskiej i rocko-
wej - powiedział perkusista i prowadzą-
cy, Wiesław Miadziółko. Grupa pocho-

dzi z Siedlec i prowadzi programy dla 
dzieci i młodzieży oraz koncerty dla 
dorosłych na terenie województw: ma-
zowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. 
W Podcierniu zaprezentowała program 
„Podróże muzyczne po świecie”. Miło 
było posłuchać wspaniałej muzyki na 
żywo, szczególnie znanych utworów, 
jak tango, „Podmoskiewskie wieczory” 
czy „Radość o poranku” Anny Jantar. 

Danuta Grzegorczyk 

 

LAUREAT POWIATOWEGO 
KONKURSU 

Od kilku lat organizowany jest Ogól-
nopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci 
i młodzieży pod hasłem: „Powódź, 
pożar, dniem i nocą - straż przycho-
dzi ci z pomocą”. W tym roku w eli-
minacjach powiatowych w swojej kate-
gorii wiekowej (6-8 lat) I miejsce zdo-
był Artur Sadowski z Piaseczna. 
Zgodnie z regulaminem konkursu jego 
praca weźmie udział w eliminacjach 
wojewódzkich. Gratulujemy! 

 

CIEKAWOSTKI  
HISTORYCZNE 
Informacje z dokumentów archi-
walnych: 

- przed 1900 rokiem istniały dwie 
szkoły elementarne – w Cegłowie i 
Kiczkach; 
- w latach 1907-1911 panowały w 

Cegłowie epide-
mie cholery i 
ospy; 
- w 1916 roku 
wybudowano 
szosę Piaseczno 
– Posiadały, a w 
1917r. z Siennicy 
do Kuflewa; 
- przed wojną w 
Pełczance działa-
ło Koło Młodzie-
ży Wiejskiej, a w 
Cegłowie Koło 

Związku Młodych; 
- władze Gminy Cegłów w latach 
1934-1939: wójt: Józef Kielisz-
czyk, podwójt: Stanisław Miste-
wicz, członkowie zarządu: Ignacy 
Pajda i Józef Kurek, sekretarzem 
do 1937r. był Bolesław Chodorow-
ski, potem do 1939r. Józef Matu-
siak. 
(Akta Gminy Cegłów - PAO) 
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 „Historia jednego życia” 
 
W 2010 roku ukazała się książka Ryszarda Mrozka „Historia jednego życia”  (165 stron), przedstawiająca losy 

Wiktora Mrozka, nauczyciela i szefa cegłowskiej Armii Krajowej. Na okład-
ce czytamy: 
Książek historycznych jest wiele. Ta jest opowieścią o życiu dziecka, ucznia, 
nauczyciela i Sybiraka. To życie stworzyło tę książkę. Bohaterem "Historii jed-
nego życia" jest Wiktor Mrozek. W dzieciństwie pasał gęsi i krowy. Gdy biedni 
rodzice ze wsi dali mu możliwość nauki nie zmarnował tej szansy. Został nau-
czycielem, ale wojna wyznaczyła mu inne drogi życiowe. W czasie okupacji 
dowodził oddziałem AK w gminie Cegłów. Nowy okupant zesłał go na syberyj-
ską tułaczkę. Po latach spisał swe przeżycia, jego syn stworzył z nich fabułę, 
przedstawiającą tragizm tamtych lat. Autor porusza sprawę terroru niemieckie-
go, ale bardziej skupia się na odwadze, sprycie i solidarności mieszkańców 
gminy Cegłów, do której trafił na miesiąc przed agresją hitlerowską. W 
"Historii jednego życia" nie brakuje też emocji i optymizmu jakże niezbędnego 
w życiu każdego z nas w każdym czasie. Danuta Grzegorczyk 
 
Biblioteka planuje zamówić w wydawnictwie tę powieść w celu sprzedaży. Jej 
cena wynosi 25 zł. Więc ktokolwiek chciałby ją nabyć, prosimy o kontakt z 
biblioteką – Tel. (25) 757-01-81.  


