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             W poprzednim numerze 
prezentowaliśmy „Podciernianki”, 
które na wniosek wójta otrzymały 
„Laurę 2010” w dziedzinie działalnośd 
społeczna. Natomiast w dziedzinie 
ochrony środowiska i rolnictwa 
laureatem Nagrody Powiatu 
Mioskiego „Laura 2010” został 
Krzysztof Janicki z Kiczek.  Nagroda 
przyznawana jest od 2002 roku za 
indywidualne lub zbiorowe 
osiągnięcia twórcze, gospodarcze i 
społeczne służące rozwojowi i 
promocji powiatu mioskiego. 

OTRZYMAŁ LAURĘ 
Krzysztof Janicki wraz z żoną i trojgiem 

dzieci mieszka w Kiczkach. Prowadzi 
zmodernizowane gospodarstwo rolne 
o powierzchni ponad sześddziesięciu 
hektarów. W 1997 r. po ojcu przejął 
gospodarstwo rolne o powierzchni 12 
ha. Chod nie jest łatwo, bo ziemia nie 
jest skomasowana i brak melioracji, 
Pan Janicki się nie poddaje. Dzięki 
pracowitości i przedsiębiorczości 
znacznie powiększył swoje 
gospodarstwo i bardzo je 
unowocześnił.  Najpierw, z kredytu dla 
młodych rolników, wybudował 
nowoczesną oborę, potem z pomocą 
środków unijnych z SAPART i PROW 
kupował sprzęt.  
- Dzisiejsze rolnictwo wymaga nie tylko 
pracy i odpowiedniej wiedzy, ale trzeba 
inwestowad w nowy sprzęt rolniczy i  

 
wciąż coś ulepszad. Teraz realizuję 
kolejny projekt o wartości 600 tys. zł, z 
czego  zwrot wyniesie 270 tys. zł. 
Ciężka to praca, ale od zawsze lubiłem i 
teraz też lubię pracę w polu – wyznał 
pan Krzysztof.  
Hoduje ponad 130 sztuk bydła, w tym 
80 krów dojnych, których dojenie trwa 
półtorej godziny. Mleko oddaje do 
Węgrowa. Jego gospodarstwo jest 
przykładem dla innych. Przez trzy lata 
był na pierwszym miejscu za średnią 
wydajnośd z obory. Miał krowę 
czempionkę z najwyższą wydajnością 
mleczną w województwie. Nic 
dziwnego, że inni przyjeżdżają, by 
podpatrzed i dowiedzied  się, jak on to 

robi. Kilkanaście wycieczek, w 
tym nawet z Danii, 
odwiedzało gospodarstwo w 
Kiczkach, by obejrzed nową 
oborę, jakiej w okolicy nie 
było. Stosuje innowacyjne 
rozwiązania, ale uważa, że 
dopłaty unijne powinny byd 
jak w Holandii - na produkcję, 
a nie z ilości hektarów. 
Ziemia byłaby w rękach 
prawdziwych rolników, a nie 
tych z miasta, którzy jej nie 

uprawiają. Bo i po co, skoro dopłaty i 
tak dostaną.  

Krzysztof Janicki jest również  
aktywny społecznie - od dwóch 
kadencji działa na rzecz społeczności 
lokalnej jako radny gminy Cegłów. 
Dlaczego został radnym? Przykład dał 
mu ojciec, który angażował się w 
budowę tzw. domu kultury w 
Kiczkach. Uważa, że trzeba jego 
budowę zakooczyd, by służył 
mieszkaocom, np. na kawiarenkę 
internetową, przygotowad 
pomieszczenia dla Koła Gospodyo 
Wiejskich czy na wesela i inne 
imprezy. 

Danuta Grzegorczyk 
 
 

 

WÓJT GMINY INFORMUJE 
Na sesji Rady Gminy wójt, Marcin 
Uchman przedstawił informację o 
realizacji zadao bieżących i planach na 
najbliższą przyszłośd. Swoją wypowiedź 
urozmaicił prezentacją multimedialną 
ze zdjęciami. Poinformował także o 
aktualnych naborach środków 
unijnych, z których mogą korzystad 
instytucje, organizacje i mieszkaocy. W 
związku z konicznością rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Cegłowie Gmina 
złożyła wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska o 
dofinansowanie tej inwestycji poprzez 
preferencyjną pożyczkę, przy której 
istnieje możliwośd 30%-ego umorzenia. 
Jest też możliwośd budowania 
przydomowych oczyszczalni. Dla 
zainteresowanych ważna informacja. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie prowadzi nabór do 
Programu Budowy Przydomowych 
Oczyszczalni Ścieków. Bliższych 
informacji udzielają pracownicy 
delegatury WFOŚiGW w Siedlcach pod 
nr tel. (25) 644 54 21. Więcej informacji 

pod linkiem: 
www.wfosigw.pl/strony/pokaz/Nabory-
wnioskow-w-ramach-programow.   
W czerwcu odbędzie się przetarg na 
budowę boiska ORLIK 2012 w Cegłowie. 
Zarząd dróg Powiatowych wykonał 
nakładkę nawierzchni asfaltowej w 
Rudniku, zrealizuje też w Pełczance i 
Cegłowie (w kierunku Rososzy), wykona 
konserwację rowów na odcinku Piaseczno – 
Podskwarne. Planowany jest remont ulicy 
Ogrodowej w Cegłowie oraz modernizacja 
drogi Podciernie – Huta Kuflewska, na co z 
Urzędu Marszałkowskiego pozyskano 58 
tys. zł – powiedział wójt i zachęcił 
zainteresowanych rolników zbliżającymi się 
targami w Lublinie. Impreza cieszy się 
dużym zainteresowaniem zarówno wśród 
wystawców jak i publiczności. Swój udział 
potwierdzili m.in. dystrybutorzy maszyn 
rolniczych, gwarantując prezentacje 
nowych marek na rynku. 

      Nr 4 – czerwiec 2011                                  miesięcznik                                        egz. bezpłatny 

 



 
 

Cegiełka, Nr 4  
 

W poprzednim numerze pisaliśmy, że 
11-letni Krystian Metera został 
zakwalifikowany na międzynarodowy 
konkurs. W połowie maja wraz z 
rodzicami pojechał do Paryża i zdobył 
I medal. 

WYGRAŁ W PARYŻU 
 
Młodziutki pianista, Krystian Metera z 

Cegłowa, był we Francji. Ale nie na 
zwyczajnej wycieczce, lecz na 
Concours Musical de France, czyli 
międzynarodowym konkursie 
pianistycznym w Paryżu. I zdobył tam I 
miejsce, wg terminologii francuskiej I 
medal. To nadzwyczajny moment nie 
tylko w życiu Krystiana, ale także całej 
jego rodziny i opiekunki z Mioskiej  
Szkoły Artystycznej, Pauliny 
Rzewuskiej-Korycioskiej. Bo nie 
wystarczy sam talent, potrzebne jest 
fachowe wsparcie i pomoc 
najbliższych, a przede wszystkim 
ogromna praca dziecka, by mogło 
osiągad sukcesy. Wójt, Marcin 
Uchman, doceniając jego sukcesy, 
dofinansował wyjazd w kwocie 500 zł. 
Wszyscy powinniśmy byd dumni z 
osiągnięd Krystiana, który nie tylko 
realizuje swoje marzenia, ale także 
promuje naszą miejscowośd. Jest 
również wspaniałym przykładem na to, 
że nie tylko mieszkaocy wielkich 
aglomeracji miejskich, ale także 
małych miejscowości mogą byd wielcy.  

Danuta Grzegorczyk 
 

WÓJT NAGRODZIŁ 
Tytuł gminnego pisma „Cegiełka: biuletyn 
informacyjny Gminy Cegłów” wymyśliło 
rodzeostwo: Zosia i Krzyś Peckowie. Dzieci 
zdobyły nagrodę główną i na sesji Rady 
Gminy wójt, Marcin Uchman wręczył im 
nagrody książkowe.  
 

 

 
Na sesję przybyła mama, Dominika 
Peck z synem, który odebrał nagrodę 
również dla siostry, która z powodu 
dodatkowych zajęd edukacyjnych nie 
mogła przyjśd osobiście. Serdecznie 
gratulujemy! 

 

„PODCIERNIANKI” NA FESTIWALU 

W dniach 7 i 8 maja 2011 r. w Miejskim 
Domu Kultury w Miosku Mazowieckim po 
raz dziesiąty gościli wykonawcy muzyki 
ludowej z terenu całego województwa 
Mazowieckiego. Mazowiecki Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych, którego 
pierwsza edycja odbyła sie w 2002 r. jest 
kontynuacją odbywających się w latach 
1985-1999 (od 1993 r. w Miosku 
Mazowieckim) wojewódzkich eliminacji do 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i 
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą. Muzycy i śpiewacy ludowi (wśród 
których nie brakowało dzieci i młodzieży, 
idących w artystyczne ślady swoich 
dziadków) przedstawili bogaty program w 
ramach 6 kategorii festiwalowych.  

„Podciernianki” zdobyły II miejsce. 
 

BEZPIECZNA GMINA 

Jak poinformował na ostatniej sesji 
Rady Gminy Komendant Komisariatu 
Policji w Mrozach, nadkom. Leszek 
Murawski, w 2010 roku gmina Cegłów 
obsługiwana przez asp. Artura 
Trzaskomę oraz Wydział Ruchu 
Drogowego z Komendy Policji w 
Miosku Mazowieckim i Warszawie, 
była jedną z najbezpieczniejszych gmin 
na terenie powiatu.  

W minionym roku na terenie gminy 
Cegłów odnotowano ogółem 25 
przestępstw kryminalnych, tj. o 23 
mniej niż w 2009 roku. Głównie były to 
kradzieże z włamaniami do placówek 
handlowych, budynków mieszkalnych i 
gospodarczych (12), uszkodzenie 
mienia (6), kradzieże z włamaniem (4) 
oraz pobicie, uszkodzenie ciała i 
zabójstwo. Najwięcej zdarzeo 
kryminalnych odnotowano w Mieni i 
Cegłowie. Na terenie gminy ponadto 
zatrzymano 55 nietrzeźwych 
kierujących, wobec których wszczęto 
postępowanie karne. Odnotowano 5 
wypadków drogowych oraz 39 kolizji 
drogowych. Funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Mrozach 
przeprowadzili na terenie naszej gminy 
łącznie 444 interwencji w miejscach 
publicznych oraz w miejscach 
zamieszkania.   

W celu poprawy bezpieczeostwa 
wzmacniane są patrole w rejonach 
najbardziej zagrożonych przestępstwami i 
wybrykami chuligaoskimi. Policjanci 
przeprowadzili też spotkania z 
mieszkaocami, właścicielami placówek 
handlowych oraz młodzieżą szkolną, z 
którymi omawiano sposoby postępowania 
w przypadkach ujawniania przestępstw, 
zapobiegania zjawiskom kryminogennym i 
zabezpieczenia mienia środkami 
technicznymi oraz organizowanie 
sąsiedzkich systemów powiadamiania. 
Przekazywano informacje o sposobach 
kontaktowania się z Komisariatem Policji w 
Mrozach (25-757411) lub dzielnicowym.  

Osobom, chcącym przekazad 
jakiekolwiek informacje dotyczące zdarzeo 
kryminalnych, policja zapewni całkowitą 
anonimowośd. 

Oprac. asp. Artur Trzaskoma 
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SPOTKANIE W URZĘDZIE 

O DOTACJACH 
 
Z inicjatywy Wójta Gminy Cegłów oraz 
Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej św. 
Jana Chrzciciela w Cegłowie, w dniu 23 
maja 2011 r. w Urzędzie Gminy w 
Cegłowie odbyło się spotkanie 
konsultacyjne nt.: możliwości skorzystania 
z funduszy europejskich przez Gminę i jej 
Partnerów społeczno – gospodarczych. W 
spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, 
proboszczowie cegłowskich parafii, 
członkowie lokalnych stowarzyszeo, radni.  

Przybyłych gości powitał wójt, 
Marcin Uchman, który 
scharakteryzował Gminę Cegłów i 
omówił  przyszłe kierunki działania w 
obszarach inwestycji. Agnieszka Durka 
z firmy FINRYAN International Ltd., 
zaprezentowała możliwości pozyskania 
funduszy strukturalnych UE 
dostępnych w Polsce w najbliższych 
latach. Maciej Czyoski i Katarzyna 
Molga, eksperci Pracowni Konserwacji 
i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych 
RENOVA, przedstawili pomysły 
na rewitalizację kościoła parafialnego 
św. Jana Chrzciciela w Cegłowie. 
Natomiast Beata Izdebska, w-ce prezes 
Stowarzyszenia „Kapitał - Praca - 
Rozwój”, omówiła możliwości 
składania wniosków na 
dofinansowanie przez grupy 
zainteresowanych osób w określonych 
obszarach działania.  

Podczas spotkania dyskutowano na 
temat możliwości pomocy w 
indywidualnych sprawach osobom 
zainteresowanym realizacją swoich 
projektów w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju.  

 Beata Mroczek 

DOWODY OSOBISTE 
Urząd  Gminy w Cegłowie informuje, 
że  w  2011 roku  kooczy się  ważnośd  
dowodów osobistych  wydanych  w  
2001  roku. W związku z tym 
przypominamy o konieczności 
wymiany tych dowodów (Urząd Gminy 
- pok. nr 3 w godz. 8.00-16.00, w 
poniedziałki do godz. 18.00).  
Bezpłatnie. Zapraszamy!  

 

NOWE ZASADY KORZYSTANIA 

Z BUDYNKÓW GMINNYCH 
         Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy 

od 1 lipca obowiązuje nowe zasady 

korzystania z gminnych budynków: sali  

„przy rondzie” i na Pl. Anny Jagiellonki 2. 

Oto najważniejsze fragmenty: 

          Każdy z budynków może byd 

wykorzystywany na działania zgodne z 

potrzebami mieszkaoców w dziedzinie 

kultury i organizowania się społecznego. 

Administratorami budynków są: 

a) budynku przy ul. Piłsudskiego 38 w 
Cegłowie  - Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cegłowie, 

b) budynku przy Pl. Anny Jagiellonki 2 w 
Cegłowie – Kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Cegłowie 

Budynki mogą byd użyczane: 
a) odpłatnie, na zasadach umów 

cywilnoprawnych, na organizowanie 
zamkniętych imprez rodzinnych i 
towarzyskich, 

b)  nieodpłatnie na organizowanie 
imprez zamkniętych przez 
organizacje społeczne. 

Odpłatnośd za korzystanie z budynku „przy 
rondzie” wynosi: 
 Uroczystości rodzinne (chrzciny, I 

komunia Św., spotkanie po pogrzebie): 
300 zł - za wynajem do 24 godz. w 
dzieo powszedni, 600 zł za wynajem na 
weekend tj. od godz. 12

00
 w piątek do 

12
00

 w poniedziałek; za każde 
rozpoczęte kolejne 24 godz.  100 zł 
oraz opłaty za media.  

 Imprezy towarzyskie, takie jak:  18 
urodziny, imieniny, zabawa 
sylwestrowa, karnawałowa:  500 zł - za 
wynajem do 24 godz. w dzieo 
powszedni, 700 zł za wynajem na 
weekend tj. od godz. 12

00
 w piątek do 

12
00

 w poniedziałek; za każde 
rozpoczęte kolejne 24 godz.  100 zł 
oraz opłaty za media i kaucja w 
wysokości 1.000 zł. 

Odpłatnośd za korzystanie z budynku na  
Pl. Anny Jagiellonki 2 opłaty są o połowę 
niższe. 
Spotkania organizowane przez Gminę lub 
jej jednostki  są zwolnione z opat. 
Opłaty nie będą pobierane od organizacji i 
stowarzyszeo, które zechcą korzystad z 
pomieszczeo w celach niekomercyjnych. 
Terminarz wynajmu prowadzi biblioteka. 
 
Całośd zarządzenia dostępna w urzędzie 
gminy i bibliotece oraz na stronie gminnej. 

 

WIZUALIZACJA GMINY 

Starostwo Powiatowe w Miosku 

Mazowieckim realizuje projekt unijny 

"E-usługi dla mieszkaoców Powiatu 

Mioskiego”.  Są już przygotowywane 

tzw. modele 3D, panoramy „z lotu 

ptaka” oraz wizualizacje  360° 

wewnątrz i zewnątrz budynków, 

obiektów zabytkowych, ciekawych 

miejsc zabytkowych i przyrodniczych. 

Gminy wytypowały takie miejsca do 

tych prac. Z naszej gminy do 

wizualizacji zostały wybrane 

następujące obiekty i miejsca: 

kościoły, Domy Pomocy Społecznej, 

biblioteka publiczna, budynek 

dawnego sierocioca, pomniki, ścieżka 

edukacyjno-przyrodnicza, rezerwat ze 

szlakiem turystycznym oraz panorama 

centrum Cegłowa.  Będą też tworzone 

filmy.  

 

Justyna Wojciechowska, fotograf 

 

Po zakooczeniu prac, wszyscy będą 

mogli oglądad wybrane miejsca w 

Internecie. 

(dag) 
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„W DOWÓD UZNANIA” 

Podczas uroczystości w MBP w Miosku 
Mazowieckim, zorganizowanej z okazji 
święta bibliotekarzy, dnia 20 maja  
Małgorzata Śluzek otrzymała Medal 

Stowarzy
szenia 

Bibliotek
arzy 

Polskich 
„W 

dowód 
uznania".  

Taki 
medal 

nadaje się osobom i instytucjom za 
wieloletnią aktywnośd zawodową.  

 
Małgorzata Śluzek pracuje w naszej 
bibliotece od 1988 r. Jest pracowita, 
ambitna i zaangażowana w pracy, 
lubiana przez Czytelników, którym 
chętnie pomaga w doborze 
odpowiedniej lektury. Aktywnie włącza 
się w działalnośd literacką i kulturalno-
oświatową na rzecz czytelników i 
społeczności lokalnej. 

 
BIBLIOTEKA NAJMŁODSZYM  

 
Z okazji Tygodnia Bibliotek zawitały do 
naszej biblioteki dzieci z "zerówek", 
które przybyły wraz z wychowawczynią 
Marleną Kozłowską. Najpierw 
wysłuchały bajkę o wróżce Hortensji.  
Następnie pojawiła się wróżka, która 
przygotowała siedem kopert, a w nich 
różne literackie zadania do wykonania. 
Dzieci świetnie sobie ze wszystkim 
poradziły. Wróżka pytała o ich 
marzenia i najczęściej dotyczyły 
zakupów i dalekich podróży. Na 

zakooczenie dzieci malowały 
ulubionych bohaterów z bajek i 
zaśpiewały piosenkę.  
W bibliotece zostało wydzielone 
specjalne miejsce  dla najmłodszych 
czytelników. Poza książkami, są także 
gry edukacyjne, zwierzątka 
„przytulanki” i zabawki. Zapraszamy! 

 

KOŁO LITERACKIE 

Na spotkaniu koła literackiego w dniu 31 
maja Wiesława Kulik opowiedziała o 
systemie filozoficzno - etycznym 
uznawanym za religię, jakim jest buddyzm. 
Prezentacja multimedialna i fragmenty 
filmów urozmaiciły przedstawiony temat. 
Buddyści wyznają wiarę w istnienie istot 
nadprzyrodzonych oraz posiadają pogląd 
na temat życia po śmierci, czyli 
reinkarnację.  

 
Zapraszamy do biblioteki po książki i do 
oglądania wystaw fotograficznych: 
„Imprezy kulturalno-oświatowe” oraz 
„Cegłów z dawnych lat…”. 
  

KONKURS LITERACKI 
NA OPOWIADANIE/ WIERSZ 

POD PATRONATEM WÓJTA 
 

REGULAMIN: 
 
ORGANIZATOR: 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Cegłowie 
CEL: wychowanie regionalne, 
aktywnośd kulturalna, rozwijanie 
zainteresowao literackich; 
UCZESTNICY:  
młodzież od 12 lat oraz dorośli; 
Jeden uczestnik może napisad 
jedno opowiadanie lub jeden 
wiersz albo 2 utwory: 
opowiadanie i wiersz. 
ZADANIE:  
wystarczy napisad opowiadanie 
lub wiersz o tematyce 
regionalnej - może dotyczyd 
jakiegoś wydarzenia, miejsca lub 
osoby z gminy Cegłów.  
Utwór własnego autorstwa nie 
może byd dotychczas 
publikowany; 
FORMAT: od 1 do 3 stron 
formatu A4 (mile widziany 
wydruk komputerowy); 
 
TERMIN:  

prace należy dostarczyd do 
biblioteki do 30 lipca; 
 
KOMISJA oceni walory literackie 
prac oraz zgodnośd z tematyką; 

 
FINAŁ:  
podsumowanie konkursu i 
rozdanie nagród odbędzie się 
7 sierpnia podczas festynu 
„Sójka Mazowiecka”. 
 
Organizator nie zwraca prac 
konkursowych i zastrzega sobie 
prawo do publikacji 

najciekawszych utworów. 
 

Serdecznie zapraszamy 

do udziału! 

Dyrektor Biblioteki 
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IX FESTIWAL NAUKI 
I KULTURY 

Dnia 20 maja 2011 r. w Gimnazjum 
odbył się IX Festiwal Nauki i Kultury. 
Patronat honorowy nad festiwalem 
objęli: Instytut Biologii Uniwersytetu 
Przyrodniczo – Humanistycznego w 
Siedlcach, Wójt Gminy, Marcin 
Uchman, Dyrektor Studium Języków 
Obcych, Tomasz Paudyna, którzy 
ufundowali nagrody. 
Dyrektor, Beata Walas podziękowała 
nauczycielom za zorganizowanie 
imprezy, a uczniom pogratulowała 
aktywności i pomysłowości. Główną 
organizatorką festiwalu jest 
nauczycielka biologii i chemii, Beata 
Walas.  

 
 
Program był bardzo różnorodny i 

ciekawy. Składał się z trzech modułów 
tematycznych. Pierwszy poświęcony 
był M. E. Andriollemu – słynnemu 
ilustratorowi książek. Drugi - naszej 
słynnej uczonej Marii Skłodowskiej 
Curie - rok 2011 jest jej rokiem. Trzeci 
moduł był tematycznie związany z 
Międzynarodowym Rokiem Lasów. 

Wielu gości festiwalu brało w nim 
czynny udział.  Joanna Janicka, prezes 
PTTK w Miosku Mazowieckim 
przygotowała ciekawą prezentację o 
M. E. Andriollim. Uczeo z Gimnazjum 
w Dębem Wielkim – Mateusz Proczek, 
w przepięknym występie 
krasomówczym, zapoznał naszych 
gimnazjalistów z historią dworków 
szlacheckich w gminie Dębe Wielkie. 
Mieliśmy okazję obejrzed interesujące 
prezentacje multimedialne związane 
ze Skłodowską, wysłuchad finalistów 
konkursu muzycznego „Must be the 
music”.   

Po przerwie wystąpiło dwóch gości 
honorowych festiwalu. Dr W. 
Nowakowski z Uniwersytetu 

Przyrodniczo – Humanistycznego w 
Siedlcach z prelekcją pt. „Kij w 
mrowisko – filozofia ochrony przyrody 
dla opornych”. Kolejny gośd mgr Adam 
Kominiak dał pokaz matematyczny 
„Baba w Babie”.  

W ramach festiwalu zostało 
zorganizowanych wiele konkursów, na 
które wpłynęło ponad 200 prac 
konkursowych, a nagrodzonych 
zostało ponad 50 uczniów. Poza tym 
do obejrzenia było wiele 
interesujących wystaw festiwalowych. 
Odbyły się bardzo ciekawe zajęcia 
warsztatowe. Szkolny Turniej Gomoku 
wygrał Karol Boguszewski z klasy 3c 
gimnazjum. 
Nasi gimnazjaliści mieli okazję uczestniczyd 
aktywnie w uczcie naukowo – kulturalnej: 
tworząc, eksperymentując i działając. 

(źródło: www.zsceglow.pl) 
 

MAMY LAUREATA 
W dniu 10 maja 2011 roku 
opublikowane zostały wyniki 
Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego Kangur. Z radością 
informujemy, że nasi uczniowie 
odnieśli sukces. Najlepsze wyniki 
uzyskali: 
Ze szkoły podstawowej 

 Patryk Kalisz z klasy 3b uzyskał 
120 pkt (maksymalna liczba) 

 Marek Mudko z klasy 3 b 
uzyskał 102,5 pkt 

 Witold Wąsak z klasy 3 b 
uzyskał 101,25 pkt 

Z gimnazjum 
 Konrad Czerwioski z klasy 2b 

gimnazjum uzyskał 113,75 pkt 
(max.  liczba to 150 pkt) 

Patryk Kalisz został więc laureatem 
konkursu uzyskując najwyższy wynik w 
swojej kategorii! 

(źródło: www.zsceglow.pl) 
 

SŁONECZNY FESTYN 
RODZINNY 

 
W niedzielę, 5 czerwca na placu ZS w 
Cegłowie odbył się IX festyn rodzinny, 
który jak co roku przygotowali 
pracownicy i uczniowie szkoły, a 
sponsorowali: Wójt Gminy, Marcin 
Uchman, PZU SA w Warszawie, Rada 
Rodziców. 

      
Program rozpoczęła meksykaoska 
piosenkarka IRMA, która śpiewała i 
taoczyła w rytm hitów muzyki 
latynoskiej, od romantycznego bolero 
aż do tanecznych rytmów salsy czy 
cumbii. Z dużym aplauzem obejrzano 
pokaz iluzjonistyczny ,,Magia na 
wesoło" Karola Sieokowskiego - 
nauczyciela tutejszej szkoły. 
     

 
 
W części, w której można było 
obejrzed występy dzieci szkolnych 
bawiły nas piosenki w wykonaniu klas I 
i II  szkoły podstawowej, a także 
solistów: Karoliny Jabłooskiej, Oli 
Koszel, Pauliny Nalewki, Darii Uchman, 
Karoliny Zwierz i Julii Zalewskiej. Na 
keybordzie grali: Patryk Kalisz, Jakun 
Szewczyk, Piotr Miller, Kamil Zawadka, 
a wiersze recytowali: Karolina 
Czerwioska, Kamil Wąsowski, Konrad 
Czerwioski, Kamil Wąsowski. 
      Dużą atrakcją na Festynie są pokazy 
taneczne, które prezentowali 
uczniowie klas: IIIa Jolanty Wołkiewicz, 
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IIIb  Elżbiety Oleksy, 4a Sylwestra 
Różyckiego, 5a i 5b oraz 6a i 6b Edyty 
Leszczyoskiej i Sylwestra Różyckiego 
oraz pokaz Destination grupy, którą 
prowadzi Honorata Grudzieo. 
        Wielkie zainteresowanie i aplauz 
wzbudził pokaz FREESTYLE FOOTBALL 
w wykonaniu Krystiana Wójcika.  
W trakcie festynu  Wolontariusze z 
Uniwersytetu Przyrodniczo 
Humanistycznego w Siedlcach 
prezentowali doświadczenia 
chemiczne np. z ciekłym azotem, 
malowali twarze i bawili publicznośd.  
Wieczorem podczas zabawy tanecznej 
grał ZESPÓŁ METEOR.  
 

W trakcie programu odbył się konkurs 
wiedzy na temat programów unijnych i 
pozyskiwania środków prowadzony 
przez Agnieszkę Parol. Laureaci 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych. 

Dyrekcja dziękuje wszystkim 
osobom, które aktywnie włączyły się w 
przygotowanie Festynu oraz tym, 
którzy spędzili niedzielne 
popołudnie razem z nami. Pieniądze 
zarobione podczas imprezy przekazane 
będą Komitetowi Odbudowy Pomnika 
Harcerzy w celu zasilenia konta, aby 
zrealizowad zamierzone zadanie 
możliwie jak najszybciej. 

(źródło: zsceglow.pl) 

 

NOWA PREZES 

Członkinie Stowarzyszenia KGW gminy 
Cegłów spotkały się 31 maja z okazji 
Dnia Matki i spraw organizacyjnych.  

 
 
Janina Laskowska zaprosiła również 
wójta, Marcina Uchmana, który złożył 
Paniom serdeczne życzenia, 
podziękował za aktywnośd Pao, a 
„Podcierniankom” pogratulował 
zdobycia „Laury 2010”. Tematem 
dyskusji były głównie sprawy 
organizacyjne stowarzyszenia, którego 
nowym  prezesem została Anna 
Obszarna.  

 
Ustalono też miejsce i tegorocznych 
dożynek gminnych, które odbędą się w 
Podcierniu.  

(dag) 

ZAPROSZENIE 
NA FESTYN RODZINNY  

W PODCIERNIU 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Podciernie i Okolice zaprasza na 
festyn, jaki odbędzie się 19 czerwca od 
godz. 13.00 na terenie Szkoły 
Podstawowej w Podcierniu. 
W programie: 
- występ zespołu OAZA z DPS Mienia i 
KGW w Podcierniu 
- „Swaty u Marysi” przedstawi zespół 
„Razem” z Miejskiego Domu Kultury w 
Kałuszynie 

- przedstawienie teatralne ZŁOTA 
RYBKA w wykonaniu teatru NARWAL z 
Białegostoku 
- występ przedszkolaków i klasy 
zerowej z okazji dnia mamy i taty  
- chór dziecięcy SP w Podcierniu  
Zabawa taneczna. Oprawę muzyczną 
zapewnia zespół REFLEKT.   
Będą również dodatkowe atrakcje: 
licytacja prac dzieci, wystawa obrazów 
Agnieszki Stelmaszczyk, wesołe 
miasteczko, liczne konkursy i zawody z 
nagrodami, wioska indiaoska, loteria 
fantowa, kiermasz książek na kolejny 
rok szkolny, przejażdżki kucykiem, 
koniem i bryczką, malowanie buziek, 
losowanie spośród uczestników 
festynu super nagród niespodzianek 
oraz potrawy regionalne i wiele 
słodkości. Dochód zostanie 
przeznaczony na generalny remont 
łazienki w przedszkolu.  

Lucyna Bajszczak 
prezes stowarzyszenia 

 

MYŚLIWI ZAPRASZAJĄ 
 
Dnia 11 czerwca odbędzie się w 
Cegłowie uroczystośd z okazji nadania 
sztandaru dla Koła Łowieckiego 
„Jedlina”, które istnieje 20 lat.  

 
 

Zarząd Koła Myśliwskiego serdecznie 
wszystkich zaprasza do udziału. 

 
Prezes Koła 
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AKCJA WAKACYJNA 

„PARAFIALNE LATO 2011” 
PRZY PARAFII ŚW.JANA CHRZCICIELA  

W CEGŁOWIE 

Akcja jest zaplanowana od 8 do 19 

sierpnia 2011 roku, zajęcia będą się 

odbywad w godzinach 10.00 - 15.00. 

Organizatorem akcji jest Parafialne 
Koło Caritas. Opiekunami będą: 
Krystyna Puchowska, Wiesława Kulik, 
Monika Sokołowska, Renata 
Słodownik, Anna Wiszowata, Zofia 
Wójcik.  

Zgłoszenia do kooca czerwca - 
telefonicznie: 604433589; - mailem: 
kpuchowska@o2.pl lub osobiście w 
szkole u p. Anny Chojnackiej. W 
zgłoszeniu należy podad: 
- imię i nazwisko, PESEL i adres 
zamieszkania dziecka oraz telefon 
Rodziców lub Opiekunów. (wpisowe 
40 zł). W programie zajęcia sportowe, 
artystyczne, wyjazdy na basen, 
konkursy, wycieczki… 

 

Warto przypomnied, że poprzednie 
akcje cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, w ubiegłym roku 
odwiedziło nas „Radio Dla Ciebie”.   
 
Ktokolwiek chciałby akcję „Parafialne 
Lato” wesprzed finansowo, prosimy 
wpłacid dowolną kwotę na adres 
organizatora:  
Parafialny Zespół CARITAS, Plac Anny 
Jagiellonki 21, 05-319 Cegłów.  
Nr konta: 25 9227 0004 0000 5148 
2000 0010  z dopiskiem:  „Darowizna 
na półkolonie Parafialne Lato Caritas”. 
(Dowód wpłaty należy zachowad – do 
rozliczenia PIT za rok 2011). 
 

Krystyna Puchowska 

BEZPIECZNA AKCJA 

Z inicjatywy wójta, Marcina Uchmana 
w Cegłowie odbyła się akcja 
„Bezpieczna droga do szkoły” dla 
uczniów klas IV-VI z całej gminy.  

Jej organizatorzy: Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego, Komenda Powiatowej 
Policji i Wójt Gminy Cegłów. Akcja 
rozpoczęła się sprawdzeniem 
znajomości przepisów drogowych. 
Uczniowie, którzy rozwiązali test 
najlepiej,  przystąpili do części 
praktycznej konkursu. Pracownicy 
WORD pod 
kierownictwem 
Jerzego Berty 
przeprowadzili 
drugą częśd 
konkursu z 
bezpieczeostwa. 
Były też  prezentacje  artystyczne, a 
potem czas na nagrody i prezenty. 
Anna Chalska z Zarządu UM  
pochwaliła wójta, Marcina Uchmana 
za inicjatywę tego przedsięwzięcia i 
przywiozła dla wszystkich uczestników 
akcji  kaski i kamizelki. Laureaci 
otrzymali również cenne nagrody, 
ufundowane przez WORD.  Spośród 
dziewcząt wygrały uczennice ze szkoły 
w Cegłowie: I miejsce i rower zdobyła 
Ewelina Rawska, drugie – Patrycja 
Mieszczanek, która otrzymała cyfrowy 
aparat fotograficzny, natomiast MP4 
za III miejsce przypadła Edycie 
Woźniak. Podobne nagrody były dla 
chłopców.  
Oto laureaci: I miejsce przed 
Marcinem Boguckim i Dominikiem 
Murasickim z Wiciejowa zdobył  Jakub 
Krawczyk ze szkoły w Podcierniu. 
Jakub nie krył wzruszenia, popłynęły 
łzy radości, które udzieliły się innym.   

 
Jakub Krawczyk z dyrektor, Anną Stelmaszczyk 

 
Dyrektor szkoły i wójt podziękowali 
wszystkim za udaną akcję, a 
Komendant Powiatowej Policji, Robert 
Kokoszka przypomniał uczniom, że 
rowerzyści mają obowiązek zakładania 
kasku i kamizelki. – To dla waszego i 
innych bezpieczeostwa – dodał.    

(dag) 

__________________ 

USUO AZBEST 

W związku z planowanym przez WFOŚiGW 
dodatkowym naborem wniosków na 
zdjęcie, odbiór i utylizację azbestu, wójt 
gminy Cegłów informuje wszystkich 
zainteresowanych o możliwości składania 
wniosków na zadanie Usuwanie 
azbestowych pokryd dachowych i innych 
wyrobów zawierających azbest z obszaru 
gminy. Wnioski mogą składad osoby 
fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe) 
nie prowadzące działalności gospodarczej. 
Akcja obejmuje zdjęcie, wywózkę i 
utylizację wyrobów azbestowych. Koszty 
ewentualnego odtworzenia pokrycia 
dachu ponosi właściciel nieruchomości. 
Druki wniosków dostępne w pokoju nr 5 
Urzędu Gminy w Cegłowie, na stronie 
gminnej: www.ceglow.pl oraz u sołtysów. 
Wnioski należy składad w UG (od powiedz. 
do piątku w godz. 8.00-16.00). Składanie 
wniosków ma na celu określenie 
zapotrzebowania na usługę, która będzie 
realizowana pod warunkiem przyznania 
dodatkowych środków. W razie uzyskania 
przez gminę dotacji, o zakwalifikowaniu 
indywidualnych  wniosków będzie 
decydowała kolejnośd złożenia 
prawidłowo wypełnionych dokumentów. 
Wnioskodawca  zobowiązany jest do 
uzyskania w starostwie prawomocnych 
decyzji administracyjnych związanych z 
zakresem  wykonywanych prac. 

 
 

mailto:kpuchowska@o2.pl
http://www.ceglow.pl/
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 CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE 

Las w Cegłowie 
(Tekst z XIX wieku) 

 
„Narzekają ludzie na biedę, ale jakże często sami są jej winni. Gdy ich Bóg czem 
dobrem obdarzy, nie umieją tego uszanowad, nie starają się mied prawdziwego i 
statecznego pożytku, jeno zaraz szach! Mach! Zmarnują, roztrwonią, - ot, jak te 
dzieci głupie, co to muszą popsud każdą rzecz, która się im do rąk dostanie. Patrzmy, 
co się dzieje z lasami, które w zamian za służebności czyli serwituty włościanie 
otrzymują od dworów. Jeden gospodarz z Cegłowa, co lasy w powiecie mioskim, o 
kilka mil od Warszawy, tak pisze: 
„Dużośmy przez kilka lat postąpili ku dobremu. Szczególniej pijaostwo zaczęło znikad, 
bo teraz niewolno u nas po ślubie iśd do karczmy, gdzie dawniej bywała rozpusta i 
bijatyka, a z nich później prawowanie się po sądach. Ledwo kilku nałogowych 
pijaków nie przestało pid wódki. Ale niedługo była z tego pociecha, bo znowu 
pijaostwo w naszym Cegłowie rozszerzad się poczęło”. 

A toż z jakiej przyczyny? Czy zjawił się jakiś nowy robak, co go ludzie zalewad 
muszą? Czy może wódka z nieba się leje? Czy wreszcie dusz pasterz  dał swym 
parafianom pozwolenie, a oni sami na rozumie podupadli? Ej nie. Czytelnik nasz tak 
pisze dalej o przyczynie powrotu pijaostwa: 

„Dostaliśmy niedawno duży majątek. Prawo nasze do korzystania z ziemi 
dworskiej (czyli serwitut albo służebnośd) zamieniliśmy na grunta z lasem. Jest nas 63 
osady, a na każdą dostaliśmy po 6 morgów (dziś  0,56  ha -przyp. red.)  lasu, które są 
warte  najmniej po dwa tysiące rubli. Ale cóż, kiedy z tego majątku powstało wielkie 
bałamuctwo między ludźmi i pijaostwo. Niszczą  swój czas, swe zdrowie i nawet 
dzieci własne. Ojcowie nie pozostawiają dzieciom nawet pamiątki po tych sześciu 
morgach lasu, które dostali. Ledwie rok minął od zamiany służebności, a już serce 
bolało patrzed na ten las, co był własnością nas, gospodarzy cegłowskich. Na 
niektórych działkach nie pozostało już drzewa ani na dom, ani na chlewek, wszystko 
sprzedane, wycięte i wywiezione. A cóż gospodarzom za to pozostało? Figa, bo 
pieniądze pozabierali szynkarze”. 
Niech kto jednak nie myśli, że wszyscy cegłowiacy są takimi półgłówkami bez 
rozumu. Znajdziesz, bracie, i tam gospodarzy rozsądnych, porządnych i uczciwych, co 
dbają i o oświatę, i o kościół, i o dobro własne, i o swoje dzieci. Tacy gospodarze lasu 
nie posprzedawali i nie sprzedają, ale baczą na przyszłośd, żeby było i strawę przy 
czym ugotowad, i w zimie się ogrzad, i z czego budynki naprawid lub nawet nowe od 
czasu do czasu wznieśd.                                                                                                    

Tyle o cegłowiakach. A teraz wszystkim  innym gromadom wiejskim i 
miejskim, które jeszcze serwitut na dworskim mają, przypominamy dawne nasze 
słowa: panowie gospodarze, lasu nie dzielcie między siebie na kawałki, ale w całości 
go trzymajcie, jako wspólną własnośd. Wtedy nikt lasu nie sprzeda, i wszyscy z niego 
w miarę będą korzystali. Może ktoś powie: tod ze wspólnego lasu wszyscy kraśd 
będą. A czyliż teraz ci, którzy własne działki posprzedawali, nie kradną drzewa 
sąsiadom? Gdy zaś będzie las wspólny, to można utrzymad uczciwego leśnika i dozór 
leśny do pilnowania własności gromadzkiej”. 

P.G.Ś. 

Tekst ukazał się w „Gazecie Świątecznej”, Nr 530 z 1 marca 1891r. 

 

HARCERZE 
ZAPRASZAJĄ NA PIKNIK 

w Ptakach k. Siennicy 
 

 

BOCIANY W 
PODSKWARNEM 

 

Stanowisko bocianów jest przy strażnicy 
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