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MAMY DWÓCH LAUREATÓW 

LAURA to prestiżowa nagroda po-
wiatu mioskiego przyznawana za 
indywidualne lub zbiorowe osiągnię-
cia twórcze, gospodarcze i społeczne 
służące rozwojowi i promocji powia-
tu. Nagroda przyznawana od 2002 
roku w sześciu dziedzinach. Statuetki 
za 2010 rok wręczono podczas 
"Majówki" 3 maja 2011 roku w Mio-
sku Mazowieckim. Nasza gmina ma 
aż dwóch laureatów. W dziedzinie - 
działalnośd społeczna - LAURĘ otrzy-

mały "Podciernianki", czyli aktywne od 50. lat Koło Gospodyo Wiejskich w Podcier-
niu. W dziedzinie - rolnictwo i ochrona środowiska - LAURĘ otrzymał Krzysztof Ja-
nicki, hodowca bydła.  
W tym numerze prezentujemy KGW w Podcierniu, a w następnym przedstawimy 
drugiego laureata LAURY. 

(dag) 
 

ORGANIZACJA PRACY W  
NASZYCH SZKOŁACH 

Jednym z podjętych przeze mnie działao w ramach prowadzonego nadzoru nad 
podległymi jednostkami oświaty działającymi na terenie gminy Cegłów było opra-
cowanie i podpisanie zarządzenia w sprawie ustalenia wytycznych do sporządza-
nia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina 
Cegłów jest organem prowadzącym.  

Cele, którymi kierowałem się przy opracowaniu ww. zarządzenia, było:  

- dbałośd o najwyższy poziom jakości opieki edukacyjno-wychowawczej w podle-
głych jednostkach oświatowych; 

- ujednolicenie polityki kadrowej i zasad tworzenia etatów dla nauczycieli oraz pra-
cowników administracyjnych i obsługi we wszystkich czterech jednostkach; 

- zachowanie zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy optymalnym wykorzy-
staniu środków finansowych przy tworzeniu arkusza organizacyjnego; 

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym  przez rodziców, w zarządzeniu 
zostały określone godziny, w jakich mają funkcjonowad świetlice szkolne, w których 
dzieci po lekcjach będą mogły pod fachową opieką poczekad na odbiór przez rodzi-
ców czy skorzystad z pomocy  pedagogów. Dyrektorzy zostali zobowiązani do orga-
nizacji takich świetlic od nowego roku szkolnego odpowiednio w następujący spo-
sób: 
- dyżur nauczyciela na świetlicy w Zespole Szkolnym w Cegłowie powinien trwad od 
godz. 700 do 1800 dla klas 0 - VI; 
- planując obsadę dyżurów należy uwzględnid możliwośd rozdzielenia dzieci z klas 0
-III i IV – VI;- w szkołach podstawowych w Wiciejowie, Podcierniu i Zespole Szkol-
nym w Piasecznie dyżur świetlicy powinien trwad zgodnie z potrzebami uczniów w 
godzinach od 700 do 1500; 

- przydział godzin pracy w świetlicy po-
winien nastąpid z dodatkowych godzin 
pracy nauczyciela wynikających z art.. 
42, ust.2 pkt.2a KN; 

W tym miejscu zwracam się z 
prośbą do wszystkich zainteresowa-
nych rodziców, którzy chcą, aby ich 
dzieci korzystały ze świetlic szkolnych 
o zgłaszanie tego faktu do dyrektora 
odpowiedniej placówki, tak aby mogli 
oni podjąd  działania w celu organizacji 
świetlic zgodnie z potrzebami. 

Wychodząc z założenia, że głów-
nym zadaniem nauczyciela świetlicy 
jest działanie opiekuoczo-
wychowawcze, wskazałem, że „nie jest 
zadaniem nauczycieli świetlicy odpro-
wadzanie uczniów gimnazjum do środ-
ków komunikacji publicznej” co nie 
oznacza, że moim celem jest pozosta-
wienie młodzieży dojeżdżającej bez 
opieki. Przeciwnie, bezpieczeostwo jest 
jednym z  priorytetów mojego działa-
nia, ale kwalifikacje opiekuna wymie-
nionej grupy określają stosowne przepi-
sy, które stanowią jak powyżej. 

Ze względu na duże trudności fi-
nansowe naszej gminy oraz znaczne 
nakłady finansowe na oświatę 
(subwencja oświatowa pokrywa tylko 
około 60% wydatków bieżących na 
oświatę, pozostałe 40% tj. około 3 mln 
zł pochodzi ze środków własnych) nie 
możemy w chwili obecnej zapropono-
wad finansowanych z budżetu gminy 
zajęd dodatkowych czy prowadzid zaję-
cia w grupach w przypadku, gdy nie jest 
to przewidziane prawem oświatowym.  
Dlatego też Gmina Cegłów wystąpiła z 
wnioskiem pn. SZKOŁA NA TAK w ra-
mach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych PO KL 2007-2013 na zaję-
cia dodatkowe. Mam nadzieję, że pozy-
tywne rozstrzygnięcie konkursu pozwoli 
pozyskad środki na tak potrzebne zaję-
cia dodatkowe. 

Pozdrawiam 
Marcin Uchman 

Wójt Gminy Cegłów 
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Lubi dobrą książkę, wycieczki, szczególnie rowerowe i bez względu na pogodę 

uwielbia zbierad grzyby. Czarne i białe – to głównie jej kolory zarówno w ubiorze 

jak i w myśleniu. Pewnie dlatego nie lubi wielkiej polityki. Syn jest studentem 4 

roku na SGH. Radna od 2002 roku, od wielu lat (z przerwami) przewodnicząca 

Rady Gminy. Od ponad 30 lat nauczyciel biologii i przyrody. 

TEODORA WÓJCIK 
Wiciejowa i Cegłowa. Mam nadzieje, 

że zostanie on pozytywnie rozpatrzony 

i w czerwcu wyjedziemy w polskie i 

słowackie góry. 

Powiedziała Pani, że nie akceptuje 

szarości, a w życiu, w polityce przede 

wszystkim, nie wszystko jest czarne 

albo białe. Skąd decyzja o kandydo-

waniu na radną w 2002 roku? 

Bardzo długo zastanawiałam się czy 

kandydowad, ale szalę przeważyła na-

sza gminna oświata, a konkretnie szko-

ła w Cegłowie. Jako wieloletnia nau-

czycielka tutejszej szkoły bardzo wy-

raźnie widziałam braki w tej dziedzinie. 

Budynek naszej szkoły był w złym sta-

nie. Tylko jako radna mogłam wpłynąd 

na wygospodarowanie pieniędzy na 

gruntowne remonty. Przychylnośd 

ówczesnego wójta Jerzego Lisickiego 

co do inicjatywy Komisji Oświaty zao-

wocowała możliwością przeprowadze-

nia koniecznych remontów. 

„Oczkiem w głowie” była również 

kanalizacja w południowej stronie Ce-

głowa. 

Wracając do oświaty to bardzo waż-

ne dla mnie było przejęcie szkoły w 

Kuflewie od samorządu Mrozów (miała 

byd zlikwidowana). Obecnie szkoła w 

Podcierniu po remoncie jest nie do 

poznania. Nie ukrywam, że zawsze 

lobbowałam w sprawie zwiększenia 

różnego rodzaju dodatków płacowych 

dla nauczycieli, które teraz wolą więk-

szości radnych nam nauczycielom ode-

brano, zostawiając ustawowe mini-

mum. A szkoda. 

Jakie inwestycje są najważniejsze 

w najbliższej przyszłości? 

Absolutnie dokooczenie kanalizacji w 

Cegłowie wraz z modernizacją oczysz-

czalni, a tym samym dalsze kanalizo-

Co powoduje, że lubi Pani swój za-

wód? 

Lubię dzieci i młodzież, mam z nimi 

bardzo dobry kontakt przez to czuję się 

lubiana również przez nich. Wygrywa-

łam nawet plebiscyty na ulubionego 

nauczyciela. Sukcesy uczniów powodują 

satysfakcję z tego, co się robi, dodają sił 

i energii do dalszej pracy. Moi ucznio-

wie osiągali sukcesy w wielu konkur-

sach geograficznych, ekologicznych czy 

przyrodniczych. W niektórych z nich 

jestem „weteranką” jak zauważył Staro-

sta Powiatu Mioskiego bo przez 10 lat 

(od początku istnienia Powiatowego 

Konkursu Ekologicznego) przygotowy-

wałam uczniów. W ostatniej edycji 

uczennica z mojej klasy zdobyła I miej-

sce i w nagrodę dostała rower, a szkoła 

otrzymała laptop. 

Realizuję też swoje marzenia – lubię 

podróże – organizując wiele wycieczek 

dla uczniów. Ostatnio z mojej inicjatywy 

powstał projekt wycieczki integracyjnej 

dla klas szóstych ze szkół z Podciernia, 

wanie innych miejscowości. Bezpie-

czeostwo w kontekście stanu dróg i 

braku chodników. Marzy mi się dom 

kultury z rozbudowaną działalnością 

kulturalno – oświatową, aby rozwijad 

zainteresowania u dzieci i młodzieży, 

aby nasi młodzi mieszkaocy nie byli 

„ubogimi krewnymi” tych z dużych 

miast.A jaki jest najwyższy sukces 

przewodniczącej Rady gminy? 

Sukcesy zbiorowe to polepszenie bazy 

oświatowej w gminie oraz doprowadze-

nie do budowy kanalizacji w południo-

wej części Cegłowa. Ale wyłącznie mój 

sukces to to, że udało mi się doprowa-

dzid do zwiększenia liczby pociągów na 

trasie Warszawa – Mrozy, a niektóre 

przyspieszone „zatrzymad” na stacji 

Cegłów. Przez półtora roku trwała kore-

spondencja z dyrekcją Kolei Mazowiec-

kich i Urzędem Marszałkowskim. Z 

prośbą o wsparcie mojej inicjatywy  

zwróciłam się do swojej rady, wójtów 

gmin na trasie Miosk – Mrozy oraz po-

słów z naszego regionu. O pozytywnym 

zakooczeniu sprawy zdecydował los, a 

dokładnie wizyta w Cegłowie marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama 

Struzika,  któremu mogłam osobiście 

przedstawid problem mieszkaoców 

dojeżdżających do pracy czy szkół. I 

udało się. 

Z jakimi sprawami mieszkańcy mo-

gą zgłaszać się do przewodniczącej 

rady gminy? 

Rada Gminy ma władze uchwałodaw-

czą, zatwierdza budżet gminy, decyduje 

o pożyczkach i wielu innych sprawach. 

Mam dyżur w czwartki od godziny 

10.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy. Jeśli 

ktoś z mieszkaoców zwróci się do mnie 

z jakąś sprawą przedstawię ją na forum 

rady, gminy czy innych gremiach. 

Do moich bezpośrednich obowiązków 

należy zwoływanie sesji, ustalenie po-

rządku obrad oraz ich sprawne prowa-

dzenie. Myślę, że to mi się udaje. 

                 Rozmawiała 

         Danuta Grzegorczyk  
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szej szkoły. 
 Uważam, że cel został osiągnięty, 
bo w wiosennych zabawach uczest-
niczyły dzieci z Cegłowa, Targówki, 
Mioska Maz., Bud Barcząckich , Wól-
ki Wiciejowskiej i Wiciejowa, a na-
wet z  Warszawy. Jak doniosły mi 
wróbelki(te same, co dwierkały o 
ciociach) wszystkim baaaardzo się 
podobało. Niektórzy pytali nawet, 
czy można do Wiciejowa przyjeż-
dżad ,,na zawsze”.  
 Można, bo przed nami  prze-
cież ,,Wesołe lato w Wiciejowie”, 
ale o tym na razie cicho sza (bo zno-
wu wróble wszystko wydwierkają). 

SP w Wiciejowie 

 

MINĘŁO 220 LAT 
W 1791 roku, czyli 220 lat temu Sejm 
Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie  
konstytucję.  W Cegłowie odbyła się z 
tej okazji uroczystośd gminna: po 

mszach św. spotkanie przy Pomniku 
Niepodległości oraz ciekawy program 
artystyczny gimnazjalistów, przygoto-

wany przez Jolantę Różycką i Justynę 
Radzikowską i koncert zespołu „Zorza”.  

Wesoła wiosna  

w Wiciejowie 

Taki tytuł miał projekt realizowany 
w naszej szkole wiosną tego roku. W 
każdą sobotę od 19 marca do 16 
kwietnia w szkole odbywały się zaję-
cia dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. 
Były zabawy muzyczne z elementa-
mi rytmiki, dzieci malowały, rysowa-
ły, lepiły z plasteliny czyli własnymi 
małymi łapkami robiły różne cuda i 
cudeoka. Na każdych zajęciach do-
wiadywały się czegoś nowego i co-
raz lepiej poznawały się wzajemnie. 
Nawiązały się nowe znajomości, a 
może nawet przyjaźnie… i, jak dwier-
kały wróbelki, odżyły przyjaźnie 
sprzed lat (wśród rodziców, a nawet 
wśród ciod).  

Celem projektu było miłe 
spędzenie czasu na wesołej zabawie 
oraz zaprezentowanie walorów na-
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OTRZYMAŁY LAURĘ 

Koło Gospodyo Wiejskich w Podcierniu 

istnieje od 1960 roku. Od początku do 

dziś przewodniczącą jest Anna Kotu-

niak. Kobiety uczestniczyły w kursach 

kroju i  szycia, gotowania oraz piecze-

nia, wywierały silny wpływ na rozwój 

wsi. Wspomagały się wzajemnie w pro-

wadzeniu gospodarstw domowych i 

rolnych, pielęgnowały starą polską tra-

dycję. Na pocz. lat 70. założyły pierwszą 

wypożyczalnię naczyo. Zaangażowały 

się również w działalnośd kulturalną. 

Spotykały się wieczorami, by pośpie-

wad… i założyły zespół ludowy. Na po-

czątku lat 90. panie założyły kabaret, 

występowały w różnych miejscowo-

ściach, aby zdobyd fundusze na odbudo-

wę zabytkowego kościoła w Kuflewie. 

Do dziś bawią publicznośd podczas róż-

nych okazji. Prawie co roku KGW czyn-

nie uczestniczyło w Zlocie Turystów Wsi 

i Kół Gospodyo Wiejskich, Przeglądzie 

Zespołów i Solistów Ludowych, Prezen-

tacjach Teatrów Wiejskich, dożynkach, 

świętach ludowych, akcji „Kolędnicy” 

czy Olimpiadach Wiedzy o Wiejskim 

Gospodarstwie Domowym, zdobywając 

zwykle czołowe miejsca.  

Panie z KGW w Podcierniu pielęgnują 

zwyczaje i obrzędy ludowe oraz tradycje 

świąteczne prezentując widowiska bo-

żonarodzeniowe i wielkanocne. Przygo-

towywały również spektakle z udziałem 

dzieci, prezentowały tradycje w szko-

łach, a nawet w telewizji. Uczestniczą w 

Kusakach – to spotkania zespołów ludo-

wych prezentujących zwyczaje, obrzędy 

i potrawy ostatkowe południowego 

Podlasia i wschodniego Mazowsza, w 

imprezie „Dzieo Kartofla” oraz w wielu 

konkursach, gdzie są laureatkami: 

„Przedsiębiorczośd Mieszkaoców Wsi”, 

Festiwal Chleba, Etno-Kabaret, Mazo-

wiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Lu-

dowych. Aktywnie udzielają się na rzecz 

wsi, gminy i powiatu, uczestniczą rów-

nież w ważnych patriotycznych uroczy-

stościach. KGW z Podciernia przez cały 

okres działania zdobywa wiele nagród i 

odznaczeo. W 1999 r. podczas Ogólno-

polskiego Festiwalu „Biesiada Wę-

growska” – nadawanym w telewizyjnej 

dwójce – za potrawy zdobyły najwyż-

szą nagrodę, czyli statuetkę Boryny. 

Od tamtego czasu coraz częściej pre-

zentują się na imprezach powiato-

wych, wojewódzkich i krajowych, 

uczestniczą też w konkursach kulinar-

nych.  

W 2001 r. przewodnicząca Anna Kotu-

niak zdobyła Oskara kulinarnego (za 

sójkę) w ogólnopolskim konkursie  

„Kulinarne Dziedzictwo” – „LAURA 

2001”, Elżbieta Bajszczak za kiszkę 

ziemniaczaną zdobyła III miejsce, a 

Jadwiga Kowalczyk wyróżnienie za 

szynkę w cieście. Laureatki były pre-

zentowane w radiu i prasie krajowej. 

W następnym roku kolejne potrawy 

zdobyły II i III miejsca. Elżbieta Bajsz-

czak za kiełbasę jałowcową nożem 

krojoną zdobyła kolejną „LAURĘ 

2003”. W 2004 roku były kolejne czo-

łowe nagrody (I, II i III). W 2005 r. Mu-

zeum Wsi w Sierpcu uhonorowało An-

nę Kotuniak i Jadwigę Kowalczyk dy-

plomem za najsmaczniejszą potrawę 

mazowiecką. Jadwiga Kowalczyk za 

„kiełbasę wiśniową zza pieca” nomino-

wana była do „PERŁY 2008”. Chętnie 

prezentują swoje potrawy i rękodziel-

nictwo na wystawach w Polsce. Nic 

dziwnego, że Podciernie stało się wio-

ską rękodzielniczą. W 2002 r. na konfe-

rencji w Pułtusku dr Grzegorz Russak 

chwalił ich dzieło; 2009 - wystawa po-

traw regionalnych w Urzędzie Marszał-

kowskim podczas konferencji; 2009 – 

prezentacja na Międzynarodowych 

Targach w Kielcach.  

Przewodnicząca (w 2004 r. odznaczona 

Złotym Krzyżem Zasługi) – uzyskała 

wpis swojej potrawy (sójki) na listę tra-

dycyjnych potraw w 2009 roku. To wła-

śnie od nazwy pierwszej nagrodzonej 

potrawy (sójki) organizowany jest w 

gminie festyn „Sójka Mazowiecka”, 

promujący kulturę ludową Mazowsza. 

Cykliczny festyn ma już ponadregional-

ny zasięg. Dnia 12 grudnia 2009r. w TVP 

(program „Pytanie na śniadanie”) Anna 

Kotuniak pokazała proces przygotowa-

nia i pieczenia sójki.  

Członkinie KGW w Podcierniu prowadzą 

gospodarstwa rolne, mają rodziny (są 

odznaczone „ORDEREM SERCA MAT-

KOM WSI”), stanowią grupę tzw. lidera 

w środowisku, która jest motorem 

wszelkiej działalności na rzecz społecz-

ności lokalnych, a jednocześnie poprzez 

swoje dokonania promują gminę i po-

wiat.  

Danuta Grzegorczyk 



 

 

Biuletyn informacyjny nr 3 

str 5 

Krystian Metera z Cegłowa pojedzie na 

Concours Musical de France, czyli mię-

dzynarodowy konkurs pianistyczny.  

Z CEGŁOWA DO PARYŻA 

Krystian ma zaledwie 11 lat, jest 

uczniem klasy czwartej dwóch szkół: 

podstawowej w Cegłowie i Mioskiej 

Szkoły Artystycznej. Na pianinie zaczął 

grad w wieku siedmiu lat. Dlaczego? 

Mama grała, potem siostra, on też 

chciał spró-

bowad i spo-

dobało się. 

Dwiczy zwy-

kle godzinę 

dziennie, ma 

coraz mniej 

czasu, bo 

poza nauką, 

często wyjeż-

dża na kon-

certy i konkursy, w których zwykle zdo-

bywa czołowe miejsca. Do międzynaro-

dowego konkursu eliminacje krajowe 

odbyły się w Krakowie. W dwóch kate-

goriach Krystian grał sam, w trzeciej w 

duecie z Pauliną Miernicką z Mrozów. 

Krystian, jego opiekunka muzyczna, 

Tatiana Żarek oraz rodzice przeżyli nie-

zwykłą radośd po ogłoszeniu wyników. 

Jury międzynarodowe wysoko oceniło 

występ Krystiana i w dniach 14-15 maja 

wystąpi w Paryżu. Ogromne gratulacje 

należą się naszemu pianiście, opiekunce 

muzycznej oraz rodzicom. Życzymy dal-

szych sukcesów! 

(dag) 

SPOTKANIE Z PISARKĄ 

Dnia 12 kwietnia w bibliotece odbyło 

się spotkanie autorskie z 

pisarką, Małgorzatą Gu-

towską-Adamczyk. Jest 

autorką scenariuszy, ksią-

żek dla młodzieży i doro-

słych, m.in. "Cukierni pod 

Amorem" czy "Mariola, 

moje krople...". Pochodzi z 

Mioska Mazowieckiego, 

prywatnie - żona Wojcie-

cha Adamczyka, reżyse-

ra  serialu "Ranczo" i in-

nych. Czytelnia wypełniła się głównie 

wielbicielkami (było również kilku pa-

nów) twórczości mioszczanki. Dzięki 

ciekawym opowieściom autorki i dys-

kusji z czytelnikami, wytworzyła się 

miła, rodzinna atmosfera. Dowiedzieli-

śmy się o pracy twórczej pisarki i o 

rodzinnych korzeniach (mama pocho-

dzi z Piaseczna). Spotkanie, trwające 

ponad 2 godziny, zakooczyło się życze-

niami świątecznymi i degustacją cia-

sta. Bo jak inaczej rozmawiad o 

"Cukierni ...."? 

III PRZEGLĄD  

TEATRALNY Z AKTORKĄ 

W naszej gminie dni teatru trwały od 

marca do połowy kwietnia. Młodzież, 

pod kierunkiem nauczycieli przygoto-

wywała swoje przedstawienia, które 

obejrzeliśmy 18 kwietnia w szkole w 

Cegłowie. Wystąpiło dziewięd grup 

teatralnych ze szkół podstawowych i 

gimnazjum. Obejrzeliśmy spektakle: 

„Dwanaście miesięcy” z Piaseczna oraz 

z Cegłowa:  „Calineczka” – klasa IIIa, 

„Przepis na szkołę” z klasy Vb, " Skąd 

na ziemi smutki?" i "Demeter i Kora" z 

klasy Va, "Sercowe wzloty i upadki 

Grzegorza Kawki" z VIa oraz "Z nauką 

przez wieki" w wykonaniu gimnazjali-

stów. 

Dla wszystkich  występujących (ok. 150 

osób) wójt, Marcin Uchman ufundował 

słodycze. Na zaproszenie naszej biblio-

teki przyjechała aktorka, Katarzyna Żak, 

znana najbardziej z roli Solejukowej w 

serialu „Ranczo”, której nowy dom 

znajduje się w Podskwarnem. Aktorka 

opowiedziała o pracy aktorskiej. Odpo-

wiadając na liczne pytania uczniów, 

głównie z młodszych klas, dowiedzieli-

śmy się o kulisach powstawania filmów, 

o tym, jak kręcone są sceny z 

wójtem i księdzem, które gra jej 

mąż, Cezary Żak.  Na zakoocze-

nie najbardziej wytrwali otrzy-

mali autografy. 

SPROSTOWANIE  

W 1 numerze naszego pisma 

zaprezentowano liczbę czytelni-

ków i wypożyczeo w bibliotece 

za ostatnie cztery lata. Informu-

jemy, że w tabeli graficznej 

wkradł się błąd. Omyłkowo spisano z 

przygotowanych na sesję sprawozdao 

porównawczych za październik lat 2007 

i 2008, zamiast za cały rok. Faktycznie w 

2007 roku liczba czytelników w bibliote-

ce wynosiła 990 osób, liczba wypoży-

czonych książek 17.530 wol., natomiast 

w 2008 roku  1041 czytelników wypoży-

czyło 18.476 książek.  

Danuta Grzegorczyk 
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Już od grudnia zeszłego roku cieszyliśmy się na zapowiadane przez proboszcza 

miejscowej parafii  spotkanie z Szymonem Hołownią. I doczekaliśmy się… Czwart-

kowy wieczór 14 kwietnia zgromadził w kościele katolickim w Cegłowie ponad 

150-osobową rzeszę sympatyków Szymona Hołowni – autora pięciu książek, 

dziennikarza, publicysty „Newsweek Polska”, dyrektora programowego kanału 

„Religia.tv”, znanego też z programu rozrywkowego „Mam Talent” i prowadzące-

go rozmowy w programach „Ludzie na walizkach” i „Między sklepami”.  

Szymon Hołownia jest laureatem wielu 

nagród i wyróżnieo, m.in. Nagrody 

Dziennikarskiej „Ślad” im. bpa Jana 

Chrapka za „nowatorski sposób prezen-

towania i komentowania spraw religij-

nych : atrakcyjny, a przy tym głęboki, 

otwarty na nowe prądy umysłowe i 

wrażliwośd młodego pokolenia”.  

Spotkanie autorskie, promujące jego 

najnowszą książkę „Bóg – życie i twór-

czośd” poprowadził ks. Dariusz Cempura 

i on też zadał pierwsze pytania m.in. 

dotyczące postawionej przez autora 

kontrowersyjnej tezy częstego pomija-

nia Boga we współczesnym  kościele. 

Hołownia potrafi mówid o rzeczach 

trudnych i „mało medialnych” w sposób 

atrakcyjny i „nie na klęczkach”. Może 

imponowad wiedzą, elokwencją i umie-

jętnością przekazywania swoich pa-

sji, ale też dużym poczuciem humo-

ru. Słuchacze chcieli poznad genezę 

religijnych zainteresowao pisarza i 

jego najbliższe 

plany wydawni-

cze. Padały też 

pytania bardziej 

skomplikowane: 

o in vitro, anty-

koncepcję i abor-

cję. Na wszystkie 

autor odpowiadał 

z zaangażowa-

niem, dobitnie 

argumentował 

swój tok myślenia 

używając  proste-

go języka, pełne-

go młodzieżowych zwrotów. Jego po-

równania swoją celnością wywoływały 

uśmiech na twarzach zgromadzonych: 

„Wy *księża+ jesteście pasterzami, a 

my owcami. Naszym zadaniem jest 

beczed i dad się strzyc” – mówił o błęd-

nym rozu-

mieniu swo-

jej roli w 

kościele 

przez dużą 

częśd wier-

nych.  Nie 

brakowało 

jednak po-

wagi, m.in. 

podczas 

rozmowy o 

cierpieniu 

ludzi wystę-

pujących w 

programie 

„Ludzie na walizkach”, kiedy padło waż-

ne stwierdzenie, że „z człowiekiem cier-

piącym – by mu pomóc -  przede 

wszystkim trzeba byd”.  

Po ponad godzinnym spotkaniu przy-

szedł czas na podpisywanie książek, do 

czego ustawiła się długa kolejka. Ludzie 

trzymali niekiedy całe naręcza książek, 

które można było  nabyd na miejscu - 

widad więc, że popularnośd Hołowni 

jest duża, nawet w naszej niewielkiej 

przecież społeczności. Podsumowując, 

spotkanie pozostawiło w przybyłych 

pozytywne wrażenia i oby było dla nich 

okazją do głębszych refleksji religijnych 

i etycznych. 

Dziękujemy księdzu proboszczowi Da-

riuszowi Cempurze za niewątpliwie 

trafioną inicjatywę spotkania, które 

bardzo ładnie wplotło się w cykl imprez 

kulturalno-promocyjnych naszej miej-

scowości i parafii i  mamy nadzieję na 

ciąg dalszy…  

Arek Śluzek  

BYŁ SZYMON HOŁOWNIA 
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ZJAZD  

STRAŻAKÓW 
W sobotę, 30 kwietnia w Podskwarnem 

odbył się III Zjazd Ochotniczych Straży 

Pożarnych z gminy Cegłów. Obecnych 

było 26. delegatów i 24. uczestników. Z 

zaproszonych gości przybyli: poseł Cze-

sław Mroczek, poseł Krzysztof Borkow-

ski, członek Zarządu Województwa Ma-

zowieckiego Ewa Orzełowska, Komen-

dant Powiatowy PSP w Miosku Mazo-

wieckim Jarosław Ufnal, wójt Marcin 

Uchman oraz przewodnicząca RG Teo-

dora Wójcik.  Zebranie poprowadził 

prezes ZG OSP, Wojciech Kaska, który 

zaprezentował sprawozdanie z działal-

ności jednostek straży w minionej ka-

dencji. Wybrano nowy zarząd. Preze-

sem ponownie został Wojciech Kaska, 

natomiast nowym naczelnikiem Sławo-

mir Olszewski. Do zarządu powołano 

wójta Marcina Uchmana i przewodni-

czącą Teodorę Wójcik.  

Poseł Mroczek złożył podziękowania 

wszystkim 260. druhom z gminy Cegłów 

za społeczną działalnośd – Jesteście 

ważnym uzupełnieniem straży zawodo-

wej, te 400 wyjazdów przez 5 lat świad-

czy o waszej pracy, a brak dyskusji jest 

dowodem, że dzieje się dobrze – wyznał, 

życząc satysfakcji z niesienia ludziom 

pomocy. 

Wspomniał 

również o 

najważniej-

szych inwe-

stycjach na 

Mazowszu – 

wykonanych 

i planowa-

nym rozwo-

ju technolo-

gicznym. 

Marszałek 

Ewa Orze-

łowska za-

pewniła, że 

do 2015 roku na całym Mazowszu bę-

dzie dostęp do szerokopasmowego 

Internetu oraz nastąpi 

realizacja projektu 

„Mazowszanie” (koszt 

500 mln. zł), obiecała 

też wspierad jednostki 

straży w gminie Ce-

głów. Podobną dekla-

rację złożył poseł Bor-

kowski. – Będziemy 

wspierad inwestycje w 

waszej gminie, abyście 

nie zostali sami z taki-

mi problemami, jak 

kanalizacja czy „Orlik” 

– dodał na zakooczenie. Jarosław Ufnal 

przypomniał, że praca straży to nie 

tylko gaszenie pożarów, ale również 

szereg innych zagrożeo, do których 

strażacy muszą się przygotowywad, 

dlatego tak ważne są szkolenia i nowo-

czesny sprzęt. Gminę Cegłów pochwa-

lił za systematyczne przeprowadzanie 

gminnych zawodów pożarniczo-

sportowych. Przewodnicząca RG po-

dziękowała strażakom za zaufanie i 

życzyła im jak najmniej wyjazdów. Na-

tomiast wójt Uchman podziękował nie 

tylko jednostkom OSP, ale także wła-

dzom wojewódzkim i posłom na fun-

dusze na boisko „Orlik” (80% kosztów 

to środki finansowe z zewnatrz). – Bę-

dziemy starad się o pieniądze na szko-

lenia i wyposażenie straży oraz rozbu-

dowę oczyszczalni ścieków i kanaliza-

cję – powiedział. Na zakooczenie prezes 

Kaska poinformował o liście do straża-

ków od premiera Waldemara Pawlaka, 

ogłosił termin gminnych zawodów stra-

żackich (10 lipca 2011r.) i podziękował 

wszystkim za udział w zjeździe.  

Danuta Grzegorczyk 

 

II MIEJSCE W POWIECIE 

W kwietniu Powiatowa Stacja Sanitarno

-Epidemiologiczna w Miosku Mazo-

wieckim zorganizowała powiatowe eli-

minacje VI edycji Ogólnopolskiego Fe-

stiwalu Piosenki o Zdrowiu. Uczennice 

klasy Ib naszego gimnazjum, Julia Za-

lewska i Karolina Zwierz zdobyły II 

miejsce i wygrały dla szkoły drukarkę 

Canon. 

ŻYJ MĄDRZE I ZDROWO 

Dnia 28 kwietnia 2011r. w Mrozach 

odbyła się VI edycja konkursu mię-

dzyszkolnego dla gimnazjum "Żyj mą-

drze i zdrowo". Uczniowie brali udział w 

czterech kategoriach konkursowych: 

wiedzy, konkurs plastyczny, muzyczny i 

sportowy. Reprezentacja cegłowskiej 

szkoły licząca 24 uczniów zajęła II miej-

sce, a w kategoriach: wiedzy oraz spor-

towej dziewcząt  uczniowie naszego 

gimnazjum zdobyli I miejsce. 

Źródło: www.zsceglow.pl  
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Na zaproszenie biblioteki publicz-
nej przyjechała do Cegłowa Barba-
ra Rybałtowska - pisarka, autorka 
tekstów piosenek, dziennikarka, 
malarka i piosenkarka. Śpiewała w 
Zespole Pieśni i Taoca MAZOWSZE 
oraz w kabarecie Rasputin. Nagrała 
płytę z piosenkami i balladami.   

BYŁA RYBAŁTOWSKA 

- Z paryskiego kabaretu Rasputin 
porwad mnie usiłował sam następ-
ca tronu (dziś władca) Arabii Sau-
dyjskiej. Udaremniłam, głupia… 
Mogłam mied własne szyby nafto-
we, a tak, co… jestem skromna pi-
sarka – wyznała. 

Barbara Rybałtowska napisała 
książki biograficzne oraz powieści 
obyczajowe. Na spotkaniu z czytel-
nikami opowiadała o książkach, w 
których zawarte są wątki autobio-
graficzne. Dotychczas ukazały się 
cztery części sagi rodzinnej, opo-
wiadającej historię matki i córki od 
wybuchu wojny do czasów współ-
czesnych. Barbara Rybałtowska, 
jako dziecko, została podczas II woj-
ny światowej wywieziona z matką 
na Syberię, skąd przez Pakistan, 
Iran i Ugandę powróciła do kraju. 
Na podstawie tych przeżyd powsta-
ła pierwsza częśd sagi „Bez poże-
gnania”, druga częśd „Szkoła pod 
baobabem” opowiada o ich pobycie 
w Afryce. Po wojnie bohaterka sagi 
wraz z matką wróciły do Polski i o 
tym są kolejne części, czyli „Koło 
graniaste” i Mea culpa”. Autorka 
wyznała, że bardzo lubi pisad, ale 

również występowad na scenie i 
malowad.  Za namową czytelników, 
zaprezentowała kilka swoich piose-
nek. Spotkanie - poprzedzone mon-
tażem o życiu i twórczości pisarki -
 trwało ponad 2 godziny, bo trudno 
się było rozstad z tak ciekawą oso-
bowością. Wszyscy podziwiali ta-
lent i skromnośd pisarki.  

 

PISARKA DLA GIMNA-
ZJALISTÓW 

Z okazji Tygodnia Bibliotek odbyło 
się spotkanie autorskie z ulubioną 
pisarką, Anną Onichimowską,  któ-
ra jest autorką ponad czterdziestu  
książek dla dzieci i młodzieży, sce-
nariuszy i sztuk teatralnych. Sce-
nariusz na podstawie książki  
"Dzieo Czekolady" został  uhono-
rowany w Cannes międzynarodo-
wą nagrodą  im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego.   
- To będzie rodzinny film. Reżyser 
Jacek Piotr Bławut  jeszcze w tym 
roku planuje rozpocząd zdjęcia – 

wyznała autorka.   

 Jej cykl książek na faktach: Hera 
moja miłośd, Lot komety  i  Demony 
na smyczy  - porusza ważne proble-
my społeczne, czyli narkomanię i 
sekty.  Te powieści są o uzależnie-
niu w każdym znaczeniu tego sło-
wa, ale także o samotności, kryzy-
sie rodziny, życiowych wyborach, a 
więc problemach szczególnie bli-
skich młodym ludziom. Spotkanie 
było niewątpliwie doskonałą okazją 

do zapoznania się nie tylko z samą 
pisarką, ale  przed wszystkim z trud-
nymi problemami współczesnej 
młodzieży. Spotkanie sfinansowała 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, za co 
serdecznie dziękujemy. 
 

KONKURS  
RECYTATORSKI 

Dnia 9 maja odbyły się eliminacje 

gminne konkursu recytatorskie-

go im. Kornela Makuszyoskiego, 

w którym uczestniczyli uczniowie 

ze szkół podstawowych. Zgodnie 

z regulaminem recytatorzy po-

dzieleni byli na dwie grupy wie-

kowe: klasy I-III oraz IV-VI. Komi-

sja w składzie: Elżbieta Antosie-

wicz z UG, Katarzyna Korzeo - 

kier. GOPS oraz Anna Andrzejkie-

wicz - dyrektor biblioteki w Kału-

szynie wybrała trzech laureatów 

z każdej grupy. Z grupy młodszej 

laureatami zostali: Krzysztof Ko-

zdra - SP w Wiciejowie, Martyna 

Podobas - SP w Piasecznie, Wik-

toria Maciejewska - SP w Cegło-

wie, natomiast ze starszej najle-

piej recytowali uczniowie z Pod-

ciernia: Kacper Serwatka, Nata-

lia Malesa i Rozalia Lipioska.  

mailto:gbp@bibliotekaceglow.pl

