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WOJCIECH KASKA 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 
Zygmunt Wojciech Kaska z 
Piaseczna ma żonę Mariannę, 
trzech synów, pięcioro wnucząt i 
jedną prawnuczkę. Pracował 45 
lat w zawodzie elektryka. W 
Warszawie przepracował 35 lat, 
następne 15 w Zakładzie 
Energetycznym w Miosku 
Mazowieckim.  Przez kilkanaście 
lat w warszawskiej szkole 
przyzakładowej uczył zawodu 
przyszłych  elektryków. W 1972 
roku kupił mieszkanie w 
Warszawie, gdzie przeniósł się z 
rodziną, jednocześnie budując 
dom w Piasecznie. W 1993 roku wrócił do Piaseczna.  
         Wychował się w Posiadałach, gdzie zaczął swoją działalnośd społeczno-
kulturalną. Należał do artystycznej grupy, jaką prowadziła wówczas Halina 
Duszczyk. Występował w przedstawieniach teatralnych, jasełkach, dożynkach.  
- Nasza kilkunastoosobowa grupa przez kilka lat występowała na warszawskim 
stadionie X-lecia podczas centralnych dożynek. Jeździliśmy tam 2 tygodnie 
wcześniej  na próby. Specjalista szlifował nasze taoce ludowe. To była 
niesamowita przygoda – wspomina Wojciech Kaska. 
Grał w zespole muzycznym, występując  na zabawach, weselach czy pasterkach. 
Gry na harmonii nauczył go Jan Duda z Piaseczna. Kiedy z rodziną mieszkał w 
Warszawie, co niedzielę przyjeżdżał organizowad dla młodzieży zabawy 
taneczne. Wrodzona aktywnośd nie pozwalała usiedzied w domu, w wieku 19 
lat zapisał się do straży w Posiadałach i działa tam do dziś. W 1993 roku został 
prezesem tej jednostki. Dzięki jego staraniom rozbudowano strażnicę i 
wybudowano garaż. Jednostka w 1995 roku otrzymała nowy samochód bojowy.  
W Posiadałach działają dwie młodzieżowe drużyny: chłopców i dziewcząt. W 
połowie lat 90. wybrano go na prezesa Zarządu Gminnego OSP. Co roku 
organizuje gminne zawody sportowo-pożarnicze. Tegoroczne zawody są 10 
lipca na cegłowskim stadionie.  
 Po raz pierwszy radnym został w 1994 roku, był też członkiem Zarządu 
Gminnego. Wtedy rozpoczęta została kanalizacja Cegłowa. Po przerwie radnym 
ponownie został w 2010 roku i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy. Uważa, że należy dokooczyd kanalizację w Cegłowie, a w innych 
miejscowościach powinny powstad przydomowe oczyszczalnie, tym bardziej, że 
możliwe są dopłaty ze środków unijnych. Należy też poprawid w gminie stan 
dróg.  

Danuta Grzegorczyk 

 

ZAGŁOSUJ NA PLAC ZABAW 
Z okazji 100. urodzin firma NIVEA 
postanowiła wybudowad 100 placów 
zabaw na terenie całej Polski.  Nasza 
Gmina zgłosiła plac zabaw w Wiciejowie 
i Piasecznie. Czy powstanie taki plac 
zabaw w naszej gminie, zależy od 
głosowania internautów.  W ciągu 24 
godzin można oddad jeden głos na 
wybraną lokalizację. Głosowanie trwa  
do 31 października. 
www.100latnivea.pl/glosowanie  
 

PROSTO Z GMINY 
Na ostatniej sesji Rady Gminy, 30 czerwca 
udzielono absolutorium wójtowi, Marcinowi 
Uchmanowi. Podjęto uchwałę o odwołaniu 
dotychczasowej skarbnik, Hanny Brynk. Za 
odwołaniem głosowało 8 radnych, 3. 
radnych było przeciw i 2. wstrzymało się od 
głosu. Jednocześnie powołano nową 
skarbnik. 

MILENA DĄBROWSKA 

Urodzona 1978r., zamieszkała w 
Posiadałach. Posiada  wykształcenie wyższe 
magisterskie - kierunek: zarządzanie, 
specjalizacja: rachunkowośd i controlling. 
Pierwszą pracę podjęła w 2003 r. Następnie 
w 2004r. została zatrudniona w Zespole 
Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół 
Gminy Cegłów na stanowisku referenta ds. 
księgowości. Po likwidacji ZEAS-u  w 2007r 
została przeniesiona do Urzędu Gminy w 
charakterze inspektora ds. księgowości. Z 
dniem 1 lipca 2011 powołano ją na 
stanowisko  skarbnika Gminy Cegłów.  

(dag) 
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III POWIATOWY KONWENT 

WÓJTÓW W CEGŁOWIE 

27 czerwca 2011 roku odbył się w 
Cegłowie  III Powiatowy Konwent Wójtów, 
na którym spotkali się włodarze gmin 
powiatu mioskiego oraz zaproszeni goście, 
wśród nich Krzysztof Borkowski, poseł na 
Sejm RP, Ewa Orzełowska, członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
oraz Krzysztof Płochocki, wicestarosta 
Powiatu Mioskiego.  

Zaproszonych gości powitał wójt, 
Marcin Uchman.  Po krótkiej części 
wstępnej rozpoczęła się  dyskusja w 
ramach zaproponowanego porządku 
obrad obejmującego kwestie gospodarki 
odpadami, opłaty adiacenckiej, 
termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej w ramach systemu 
Zielonych Inwestycji, wspólnego biletu na 
trasie powiat mioski – Warszawa, 
utworzenia grupy zakupowej energii 
elektrycznej.  
         Szczególne zainteresowanie 
wzbudziła oferta dofinansowania 
termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej. Omawiano sposób pozyskania 
funduszów oraz zakres prac, jaki w ramach 
finansowania można wykonad.  

  Ożywioną dyskusję wywołała kwestia 
opłaty adiacenckiej, którą przybliżył 
zastępca wójta, Dariusz Uchman. Głos w 
sprawie zabrała Jadwiga Ogonowska z 
Gminy Kobyłka, gdzie od 2007r. 
funkcjonuje taka opłata. W związku z 
trudnością i złożonością problemu Wójt, 
Marcin Uchman zaapelował do 
zgromadzonych o podjęcie podobnej 
dyskusji na forum Rad Gmin powiatu 
mioskiego.  

 
 Na zakooczenie zaproponowano 

utworzenie grupy zakupowej energii 
elektrycznej, dzięki której możliwe byłoby 
obniżenie kosztów korzystania z prądu. 
Referujący to zagadnienie, Prezes Firmy 
New Power, Sebastian Turczyn, 
zadeklarował chęd przybliżenia problemu 

zainteresowanym gminom i poinformował 
o przesłaniu szczegółowych ofert 
zakupowych dla wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego powiatu 
mioskiego. Gmina Cegłów zamierza 
skorzystad z możliwości zmniejszenia 
kosztów energii elektrycznej. Spotkanie 
zwieoczyła degustacja cegłowskich Sójek, 
przygotowanych przez panie z Koła 
Gospodyo Wiejskich w Podcierniu. 

 
Arkadiusz Chabiera 

 

CO Z PRZYSTANKIEM 
AUTOBUSOWYM  

W POSIADAŁACH? 
 

      W czerwcu 2011 roku została 
zlikwidowana sędziwa wiata przystanku 
autobusowego linii PKS i RAPIT przy 
skrzyżowaniu drogi głównej Posiadał i 
drogi prowadzącej do wsi Kiczki. Nasuwa 
się pytanie: co dalej? 
       Z informacji uzyskanych od 
przedstawiciela PKS Miosk Mazowiecki 
wynika, że wiata została usunięta na 
wniosek sołtysa i radnego z Posiadał,  zaś 
przystanek autobusowy pozostaje na 
miejscu i nie zostanie przeniesiony. 
      W rozmowie z przedstawicielem linii 
Rapit dowiedzieliśmy się, iż przystanek 
autobusowy ich linii także pozostaje na 
dawnym miejscu, czyli na skrzyżowaniu 
dróg Posiadały – Kiczki. 
Dobrą wiadomością dla mieszkaoców 
Posiadał jest fakt, iż powstał obecnie 
dodatkowy przystanek linii Rapit tzw. na 
żądanie. Jak informuje przedstawiciel 
firmy, jest to udogodnienie dla 
pasażerów korzystających z tej linii. 

     Wójt Gminy Cegłów 
potwierdza fakt, że 
przystanek autobusowy nie 
zmienia swojej lokalizacji, 
jednocześnie informuje, że 
jest świadomy potrzeby 
stworzenia nowej wiaty i 
poczyni starania w 
kierunku jej wybudowania. 
     Należy także dodad, iż 
powstały we wsi Kiczki 
Pierwsze przystanek jest 

zasługą Gminy Cegłów, która to 
ufundowała go z własnych środków. 
      Należy zatem uspokoid nastroje 
mieszkaoców Posiadał, ponieważ „idzie 
ku lepszemu”. 

Monika Urbanek 
 

FINAŁ ELEKTRO ZBIÓRKI                       

W dniach od 27-29 czerwca bieżącego 

roku z inicjatywy Wójta Gminy Cegłów po 

raz pierwszy została zorganizowana 

ogólno-gminna zbiórka elektro odpadów. 

Partnerami akcji były placówki oświatowe  

z terenu gminy oraz PGK Węgrów.  Dzięki 

współpracy z Dyrektorami Szkół ustalono, 

że tymczasowym miejscem do 

gromadzenia zużytego sprzętu zostało 

będą  4 place szkolne.  Niespodzianką dla 

zasilających prowadzoną zbiórkę były 

sadzonki  drzew i kwiatów. Po 

podsumowaniu  ilości zebranego sprzętu 

ustalono, że wciągu trzydniowej zbiórki 

zgromadzono ponad 3 tony odpadów.  

 
Wszystkim uczestnikom oraz Partnerom 

serdecznie dziękujemy za wsparcie.  W 

przyszłości planowane jest podejmowanie 

kolejnych inicjatyw służących ekologii.  

Wszelkie informacje będą przekazywane 

Paostwu za pośrednictwem strony 

internetowej bip.ceglow.pl,  „Cegiełki” 

oraz  poprzez informacje zamieszczane na 

tablicach sołeckich.  

Monika Czyżewska 

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI 

W związku z 

ostatnimi 

podtopieniami, 

przypomina się 

o konieczności   

UDROŻNIENIA 

PRZEPUSTÓW  

zgodnie z art. 30 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o 

drogach publicznych utrzymywanie 

zjazdów, łącznie ze znajdującymi się 

pod nimi przepustami należy do 

właścicieli posesji. 

Wójt Gminy Cegłów 
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BIBLIOTEKA 
KONKURS LITERACKI  

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY 

do 30 lipca 
Przypominamy o konkursie literackim 

na wiersz lub opowiadanie dla 

młodzieży i dorosłych. Termin 

składania prac - do 30 lipca 2011 roku. 

Tekst ma dotyczyd gminy Cegłów, np. 

akcja opowiadania może rozgrywad się 

w jakiejś miejscowości naszej gminy, 

albo bohaterem może byd mieszkaniec 

gminy (żyjący lub nieżyjący), można też 

opisad wydarzenie czy stworzyd 

legendę. Wiersz również powinien 

zawierad elementy naszych uroczych 

miejscowości, ludzi, historii lub 

przyrody. Prace można dostarczyd 

osobiście, pocztą mailową lub 

tradycyjną. Wręczenie nagród 

odbędzie się 7 sierpnia podczas 

festynu "SÓJKA MAZOWIECKA".   

NASZE WYDAWNICTWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     oraz 

film 

fabularn

y na faktach z 1939r 

„HARCERZE Z CEGŁOWA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OŚWIATA W GMINIE 

 

 

MISTRZYNI PIŁKI RĘCZNEJ 
MARTYNA TROJANOWSKA 

 

 

Martyna Trojanowska – sympatyczna i skromna gimnazjalistka z 
Cegłowa – wielokrotnie zdobyła tytuł najlepszej zawodniczki czy 
królowej strzelców w ogólnopolskich turniejach piłki ręcznej. Rzuciła już 
ponad 1000 bramek.  
- Piłka ręczna, biegi i piłka nożna, to moje ulubione zajęcia od ośmiu lat. 
Nasza drużyna Jutrzenka Junior – pod kierunkiem pana Stanisława 
Wójcika – wygrywała mnóstwo meczów - wyznała Martyna. 
Teraz gra w drużynie VARSOVIA, która w czerwcu 2011 roku została 
wicemistrzem Polski. Należy do kadry MAZOWSZE. Raz w tygodniu 
trenuje w Warszawie pod okiem warszawskich  trenerów, a w pozostałe 
dni  w hali sportowej w Siennicy - nadal pod kierunkiem nauczyciela 
wychowania fizycznego, Stanisława Wójcika.  
        Martyna została  zawodniczką Kadry na Finały Mistrzostw Polski, 
które odbyły się w dniach 5-11  czerwca 2011 w Dźwirzynie. Drużyna po 
zespołowej, znakomitej grze  zdobyła II miejsce i tytuł vicemistrza Polski 
w kategorii młodziczki.  
        W półfinałach Mistrzostw Polskich Kadr sędziowie, trenerzy i 
organizatorzy przyznali jej tytuł najwszechstronniejszej zawodniczki , a w 
nagrodę dostała piłkę.  
- Martyna dysponuje doskonałym rzutem z podłoża, co jest cechą 
niezwykle rzadką w dziewcząt w tym wieku, dzięki czemu zdobywa wiele 
bramek, nie boi się podejmowad ryzyka, jest jedną z szybszych 
zawodniczek, może grad na kilku pozycjach, słabsza strona to obrona, ale 
znając Martynę, szybko wyeliminuje te braki. Ma predyspozycje do gry na 
wysokim poziomie – czytamy na stronie klubu VARSOVIA. 
Jakie ma plany na przyszłośd?  
Chciałaby dostad się do sportowego liceum w Warszawie. W przyszłości 
pragnie zostad rehabilitantką. Dlaczego? Chce pomagad ludziom, 
szczególnie chorym dzieciom.  

Danuta Grzegorczyk 
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DYŻURNE PRZEDSZKOLA 

PODCZAS WAKACJI 
* od 1 do 15 lipca -  w Cegłowie 

* od 16 do 31 sierpnia  - w Piasecznie 

Opłata stała jak w poprzednich 

miesiącach, opłata całodzienna  

za żywienie: w Cegłowie 4,50 zł,  

w Piasecznie 4,60 zł. 

__________________________ 

WYJAZD NA UKRAINĘ 

      Po zakończeniu roku szkolnego 

nauczyciele i pracownicy Zespołu 

Szkolnego w Cegłowie 27 czerwca 

wyjechali na 4 dniową wycieczkę na 

Ukrainę.  

W bogatym programie zwiedzania 

zobaczyliśmy: Żółkiew – siedzibę rodu 

Żółkiewskich i Sobieskich, Krzemieniec 

(Muzeum Juliusza Słowackiego, Liceum 

Krzemienieckie  - sławne Wołyńskie 

Ateny, Kościół Farny), Paczajów - zespół 

klasztorno cerkiewny, Lwów. Do 

najważniejszych miejsc Lwowa można 

zaliczyć: Katedrę i Kaplicę Boimów, 

Kościoły Dominikanów i Bernardynów, 

rynek i ratusz, Operę Lwowską, sobór 

św. Jura, prospekt Swobody z 

pomnikami Adama Mickiewicza i Tarasa 

Szewczenki oraz podziwialiśmy 

panoramę miasta Lwowa z Wysokiego 

Zamku. 

      Ostatniego dnia przed wyjazdem 

zwiedzaliśmy Cmentarz Łyczakowski i 

Orląt Lwowskich. Podczas wycieczki 

opiekowała się nami pilotka z Biura 

Podróży FOKUS – Pani Ewa, która od 

wielu lat oprowadza wycieczki do  

 

 

krajów wschodnich. Jej ogromna wiedza  

na temat historii kraju, zabytków oraz 

turystyczny profesjonalizm pozwoliły 

bliżej poznać Ukrainę. 

      Wielu z nas po powrocie do kraju 

doceni dobra, które posiadamy oraz 

zrozumie słowa Pani Ewy: ,,na Ukrainę 

wyjeżdżają turyści, a wracają patrioci”. 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE 

Centrum Edukacji Językowej i 
Artystycznej MAXIMA zrealizowało w 
okresie od 1.03 do 30.06.2011r. 
Projekt ,,Kultura Twoim przyjacielem" 
dla chętnych dzieci szkoły 
podstawowej z klasy 4b, 5a, 5b. 
Projekt miał na celu pomoc 
dziewczętom i chłopcom w nabyciu 
umiejętności psychospołecznych 
potrzebnych do sprawnego poruszania 

się w środowisku, 
wzbudzeniu poczucia 
własnej wartości oraz 
rozwinięciu potrzeby 
aktywnego uczestnictwa w 
życiu społecznym i 
kulturalnym, a także 
rozwijaniu umiejętności, 
zainteresowao i zdolności 
uczniów. 
W projekcie uczestniczyło 
55 uczniów -
podsumowanie  odbyło się 

w poniedziałek, 20 czerwca 2011r. 
Dyrekcja Zespołu Szkolnego w 
Cegłowie dziękuje realizatorom i 
uczestnikom projektu. 
 

WZOROWI Z CEGŁOWA 
SZKOŁA PODSTAWOWA: 

Klasa 4a 
Janicka Weronika 5,36  
Wadas Kamil 5,18 
Szczęśniak Aleksandra 5,09 
Ciemierzewski Mateusz 5,0 
 
Tokarska Klaudia 5,0 
Wąsowska Paulina 5,0 
Klasa 4b 
Zwierz Julia 5,54 
Metera Krystian 5,36 
Klasa 5a 
Gałązka Marta 5,2 
Jackiewicz Dominika 5,1 

 
Czerwioska Karolina 5,0 
Uściski Bartosz 5,0 
Klasa 5b 
Górski Piotr 5,1 
Ilczuk Marcin 5,0 
Stankiewicz Katarzyna 5,0 
Klasa 6a 
Malesa Patrycja 5,42 
Marianowicz Natalia 5,17 
Snopkiewicz Nadia 5,0 
Krasna Dorota 5,0 
Chojnacka Ewelina 5,0 
Klasa 6b 
Staniszewska Paulina 5,42 
Wójcik Dorota 5,18 
Jaworska Natalia 5,0 
 

GIMNAZJUM 
Klasa 1a 

Adamiec Izabella 4,88 

Klasa 1b 

Zalewska Julia 5,25 

Fedorowicz Marlena 5,0 

Klasa 2a 

Ositek Martyna 5,4 

Mudko Aneta 5,2 

Mistewicz Patrycja 5,13 

Mikusek Angelika 5,0 

Klasa 2b 

Czerwieoski Konrad 5,13 

Klasa 3a 
Kotuszewska Aleksandra 5,31 
Klasa 3b 
Radzio Ewelina 5,0 
Klasa 3c 
Mazowiecka Sylwia 5,56 
Materka Piotr 5,44 
Uchman Daria 5,44 
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Jarzębski Patryk Zenon 5,38 
Boguszewski Karol 5,31 
Witak Eliza Anna 5,31 
Szydlik Adrian 5,25 
Nalewka Paulina Milena 5,19 
Branicki Dorota Alicja 5,06 
Kaczorek Magdalena 5,06 
Stankiewicz Zuzanna Irmina 5,06 
Adamiec Klaudia 5,0 

Dyrektor, Beata Walas 
 

SZKOŁA W PODCIERNIU 
Czas szkolnego maratonu dobiegł 
upragnionego kooca! Wystartowało w  
nim 77 uczniów. Niektórzy dobiegli 
inni  doszli. Ale najważniejsze, że 
prawie wszyscy znaleźli się na finiszu: 
54 uczniów  otrzymało  promocję do 
klasy wyższej, 1 uczeo musi powtórzyd 
klasę, zaś 22 uczniów  klasy VI 
odebrało świadectwa ukooczenia 
szkoły.   

Dla większości były to zwykłe 
świadectwa, ale były i te z czerwonym 
paskiem. Aby dostąpid tego zaszczytu 
trzeba mied średnią ocen co najmniej 
4,75 i co najmniej bardzo dobre 
zachowanie.  
Ogólne wyniki klasyfikacji rocznej: 
Średnia ocen:  
 klasa IV -  4,00 
 klasa  V-   3,97 
 klasa VI-   3,92 

Najwyższą średnią ocen uzyskali: 
Patrycja Kołak, kl. VI – 5,42 

Natalia Romak,  kl. IV – 5,18  

Natalia Malesa, kl. V - 5,11 

Martyna Jagodzioska, kl. VI – 5,00 

Adrian Kieliszczyk, kl. IV – 5,00 

Magdalena Sobkowicz, kl. IV – 5,00   

Patryk Sadowski,  kl. VI – 4,92  

Małgorzata Trojanowska, kl. VI– 4,92   

Ewa Wioleta Luśnia, kl. IV– 4,91 

Damian Dżbik, kl. VI – 4,83  

Marta Świątek, kl. VI  – 4,83 

Aneta Bajszczak, kl. IV– 4,82 

Karolina Gałązka, kl. V -  4,78 

Nagrody książkowe otrzymali: Patrycja 
Rydlewska (4,55), Rozalia Lipioska (4,67), 
Daniel Kozik (4,67), Kacper Serwatka  
(4,75). Najwyższe wyniki na 
sprawdzianie kompetencji otrzymali: 
Patrycja Kołak i Kacper Serwatka – 37 
punktów. 

Wójt, Marcin Uchman wręczył 
stypendium dla najlepszego absolwenta, 
które otrzymała Patrycja Kołak. Rodzice 
najlepszych uczniów klasy VI  otrzymali 
listy gratulacyjne. 

Kolejnym punktem akademii był 
program  artystyczny przygotowany 
przez uczniów klasy VI i V  pod 
kierunkiem Marzeny Serwatka  i 
Małgorzaty Trojanowskiej . W formie 
kabaretowej  pokazane zostały zabawne 
scenki przedstawiające smutne i radosne 
chwile z życia szkoły. Uczniowie klasy V 
pożegnali uczniów klas VI wręczając im 
pamiątkową maskotkę. Chod wszyscy z 
niecierpliwością czekali na upragnione 
wakacje, to jednak trudno było się 
rozstad absolwentom z przyjaciółmi, 
nauczycielami i szkołą. Niejednemu 
zakręciła się łezka w oku!  

Dyrektor, Anna Stelmaszczyk 

_________________________________ 

SZKOŁA W WICIEJOWIE 

LAUREACI KONKURSÓW 
Kamil Kaczmarek kl. II - wyróżnienie na 
powiatowym etapie w konkursie 
ortograficznym 
Marcin Bogucki kl. V- II miejsce w 
gminnym konkursie ,,Bezpieczna droga 
do szkoły” 
Dominik Murasicki kl.VI - III miejsce w 
gminnym konkursie ,,Bezpieczna droga 
do szkoły”, zakwalifikował się do IX 
Powiatowego Konkursu Matematyczn. 
Janek Kudlak kl.III - II miejsce w 
Powiatowym Konkursie Wiedzy Dla 
Szkół Podstawowych ,,Omnibus” 
Marcin Borys kl.VI – I miejsce w 
Gminnym Biegu Przełajowym w swojej 
grupie wiekowej 
Sylwia Głuchowska kl.VI -  III miejsce w 
Gminnym Biegu Przełajowym w swojej 
grupie wiekowej 
 

WZOROWI Z WICIEJOWA: 

Kurzyoski Konrad, kl. IV - 5,2 

Szuba Filip, kl. IV - 5,2 

Głuchowska Angelika, kl. IV- 5,1 

Waoko Paulina, kl. V - 5,5 

Sikorska Natalia, kl. V - 5,3 

Kowalczyk Jerzy, kl. V - 5,2 

Murasicki Dominik, kl. VI - 5,63 

Borys Marcin, kl. VI - 5,36 

Górski Konrad, kl. VI - 5,18 

Najlepszy uczeo w szkole, Dominik 

Murasicki (śr. 5,63) otrzymał rower 

górski ufundowany przez Grzegorza 

Dolatę właściciela sklepu rowerowego 

z ul. Kościuszki w Miosku 

Mazowieckim. Grzegorz Dolata 

sponsoruje rowery dla najlepszych 

uczniów z naszej szkoły od 2000 roku. 

Jak widad po osiągnięciach najlepszych 

uczniów, motywowanie naszych 

podopiecznych do nauki 

przynosi  odpowiednie rezultaty.       W 

2010 r. mieliśmy 3. prymusów: Paulinę 

Waoko, Natalię Sikorską i Dominika 

Murasickiego, którzy otrzymali  rowery 

od: Grzegorza Dolaty, firmy Majsterpol  

Kosioscy S.J. z Mieni  oraz Rady 

Rodziców.  

Dyrektor, Zygmunt Boruta 

______________________________ 
 

BOISKO „ORLIK 2012” 

W tym roku powstanie boisko „Moje 

Boisko Orlik - 2012”. Do przetargu na 

budowę boiska przy Zespole Szkolnym w 

Cegłowie zgłosiło się 12 firm. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 

PRESTIGE Spółka  z o.o.  z Szczecina. 

Zaoferowała wykonanie naszego obiektu 

za kwotę 936.253,79 zł. Spodziewamy 

się dotacji z Ministerstwa Sportu w 

wysokości 47% i z Urzędu 

Marszałkowskiego w wysokości 33% ww. 

kwoty. Wkład gminy to pozostała 

wartośd kwoty plus koszty nadzoru i 

prac projektowych.  

      W dniu 6 lipca oficjalnie w obecności 

Wójta Marcina Uchmana, dyrektor ZS w 

Cegłowie Beaty Walas oraz inspektorów 

nadzoru inwestorskiego został 

przekazany plac budowy 

przedstawicielowi Wykonawcy. Zgodnie 

z zawartą umową wykonawca ma 

zakooczyd prace do 30 września 2011. 

Liczymy na to, że nazwa firmy 

wykonawcy jest potwierdzeniem jego 

fachowości i już w październiku tego 

roku będziemy mogli zaprosid Paostwa 

na mecz inauguracyjny. 

Dariusz Uchman  
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FESTYN W PODCIERNIU 
 

W niedzielę 19 czerwca na placu 
szkolnym w Podcierniu odbył się drugi 
Festyn Rodzinny, jaki zorganizowało 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i 
Okolice. Różnorodny wachlarz 
programowy oraz towarzyszące atrakcje 
przypadły do gustu sporej publiczności.   

Wystąpił zespół „Oaza” z DPS Jedlina 
w Mieni, panie z KGW w Podcierniu, 
przedszkolaki zaprezentowały program z 
okazji Dnia Mamy i Taty, śpiewali 
uczniowie miejscowej szkoły, grupy 
taneczne z Podciernia i Cegłowa, pod 
kierunkiem Honoraty Grudzieo,  

 
pokazały różne układy taneczne, Zespół 
Międzypokoleniowy RAZEM przedstawił 
SWATY MARYSI, a teatr z Białegostoku 
NARWAL sztukę „Złota rybka”. Cały 
program urozmaicił zespół  REFLEKT.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Była też licytacja obrazu Agnieszki 
Stelmaszczyk i rysunków dzieci szkolnych. 
Prezes stowarzyszenia, Lucyna Bajszczak 
przeprowadziła szereg konkursów dla 
najmłodszych. 

      Dużą atrakcją dla dzieci było 
wesołe miasteczko i stoiska ze 
słodkościami oraz cieszące się 
niemałym powodzeniem malowanie 
twarzy. Ratownicy medyczni wraz ze 
strażakami dbali o bezpieczeostwo 
zgromadzonych.  

Zauważmy także, że coraz chętniej 
prywatni przedsiębiorcy wspierają 
rozwój kulturowy wsi naszego terenu.  
Zatem należy wymienid tych, którzy 

wsparli festyn: zespół REFLEKT, Gmina 
Cegłów, EUROPLEX Cegłów, EkoOkna, 
Piekarnia Wielgolas, ATiP.  Za wsparcie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

dziękują organizatorzy i 
uczestnicy festynu. 
Duża liczba zgromadzonych 
rodzin, uśmiechnięte twarze 
najmłodszych oraz wysokie 
zaangażowanie dorosłych 
świadczy o tym, iż  istnieje 
zapotrzebowanie na tego typu 
imprezy w naszych okolicach. 
Należy tutaj wspomnied, że 
nawet deszczowa pogoda nie 
zdołała popsud humorów 

uczestników, którzy do godziny 22:00 
bawili się taocząc przy muzyce zespołu 
REFLEKT. 
W dobie pośpiechu i komputerów często 
zapominamy o tym,  co najważniejsze... 
o naszej Rodzinie. Weekendy takie jak 
ten w Podcierniu pozwalają nam 
zatrzymad się na chwilę i przypomnied co 
jest tak naprawdę w naszym życiu 
najcenniejsze. Dają  możliwośd integracji 
naszego niewielkiego, ale jakże 
różnorodnego społeczeostwa, cieszmy 
się zatem tą możliwością, aby nasze 
dzieci miały możliwośd poszerzania 
swoich horyzontów na każdym etapie 
swojego życia. 

 
Monika Urbanek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTYN SÓJKA MAZOWIECKA 
      7 sierpnia 2011 

         
 

 

W programie: 
Od 14.00 do 18.00:   

występy młodzieży,  

Babska Biesiada,  

konkursy, rozdanie 

nagród.     

18.00 -  Rewia taneczna 

        GRIMMY ze Słowacji                                                                               

19.00 -  zespół Łukash 

20.00 – Modern Talking  

             Reloaded 

21.00 – „Kwiaty Rocka” 

22.00 -  pokaz taneczny–  

             „Euforia Świateł UV"            

Konkursy, wystawy, wesołe 
miasteczko, stoiska – słowem: 

dobra zabawa 

 

Cały festyn poprowadzi 

KONJO 
 

Wójt Gminy Cegłów ogłasza Wojewódzki Konkurs na Potrawę Regionalną. 

Należy dostarczyd 1 potrawę (wraz z kartką: dane osobowe i nazwy składników) 

na festyn na godz. 14.00  i serdecznie zaprasza wszystkich na festyn. 

MODERN TALKING 

RELOADED 

zdobywca prestiżowej nagrody w Niemczech 

„Carmen Nobel”. Zespół ten wystąpił w Polsce 

trzy razy, w tym na koncercie charytatywnym 

„Podarujmy dzieciom uśmiech”.   
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WYCINAD DRZEWA? 

Usuwanie drzew i krzewów reguluje 
ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004r. (Dz. U. z  2009r. Nr 151, 
poz. 1220 z późo. zm.). Aby usunąd z 
prywatnej posesji drzewa i krzewy, trzeba 
mied zgodę wójta gminy. Odstępstwem 
jakie ustawowo zostały określone są  
drzewa i krzewy: 
 w lasach; 
 owocowe, z wyłączeniem rosnących na 

terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków oraz na obszarach 
nieobjętych ochroną krajobrazową; 

 na plantacjach drzew i krzewów; 
 których wiek nie przekracza 10 lat; 
 usuwanych w związku z 

funkcjonowaniem ogrodów 
botanicznych lub zoologicznych; 

 usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu z obszarów 
położonych między linią brzegu a 
wałem przeciwpowodziowym  i in.; 

 które utrudniają widocznośd 
sygnalizatorów i pociągów, a także 
utrudniają eksploatację urządzeo 
kolejowych albo powodują  tworzenie 
na torowiskach zasp śnieżnych, 
usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu; 

 stanowiących przeszkody lotnicze, 
usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu; 

 usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu ze względu na 
potrzeby związane z utrzymywaniem 
urządzeo melioracji wodnych 
szczegółowych.  

W innych przypadkach niezbędna jest 
decyzja wójta gminy, aby ją uzyskad, 
należy prawidłowo wypełnid wniosek i 
złożyd komplet dokumentów, tj. tytuł 
prawny władania nieruchomością, nazwę 
gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia 
drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, 
a w przypadku zakrzaczeo powierzchnię 
terenu, przyczynę i termin zamierzonego 
usunięcia, rysunek lub mapę określającą 
usytuowanie drzewa lub krzewu w 
stosunku do granic nieruchomości  i 
obiektów budowlanych istniejących lub 
budowanych na tej nieruchomości. Przed 
złożeniem wniosku należy ustalid gatunek 
drzewa, trwale je oznaczyd (np. farbą) 
nadając numerację odpowiadającą 
kolejności wpisywania we  wniosku.  

Formularze wniosków dostępne są na 
stronie internetowej bip.ceglow.pl w 
zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA w tytule 
USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW oraz w 
siedzibie urzędu. Po złożeniu kompletnego 

wniosku pracownik urzędu gminy 
zobowiązany jest do sprawdzenia 
zasadności wycinki. 

Zezwolenie na wycinkę uzależnione 
jest od posadzenia na tej samej 
nieruchomości drzew zastępczych innego 
gatunku niż topola i drzewa owocowe. 
Jeśli po 3 latach nie zachowają one 
żywotności, będzie pobierana opłata (pkł.: 
za brzozę z obwodem pnia 120cm 
mierzonymi na wysokości 130cm - 
15 109,32zł). Opłaty nie nalicza przy 
wycinaniu drzew, które zagrażają 
bezpieczeostwu ludzi lub mienia, w 
związku regulacja wodną,  przebudową 
dróg publicznych i linii kolejowych,  w 
związku z zabiegami pielęgnacyjnymi 
drzew i krzewów, które obumarły lub nie 
rokują szansy na przeżycie, z przyczyn 
niezależnych od posiadacza nieruchomości  
oraz w innych przypadkach o których 
mówi na wstępie ustawa. 

Formularze wniosków dostępne są na 
stronie internetowej bip.ceglow.pl w 
zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA w tytule 
USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW oraz w 
siedzibie urzędu. Po złożeniu kompletnego 
wniosku pracownik urzędu gminy 
przeprowadza oględziny drzew w terenie, 
dokonuje kontrolnych pomiarów 
obwodów pni oraz wykonuje 
dokumentację zdjęciową. W oparciu o 

przeprowadzone ustalenia i dołączoną 
dokumentację przez wnioskodawcę dokonuje 
oceny, czy wniosek na wycinkę  jest zasadny.  

Dodatkowe informacje można uzyskad 
w Referacie Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w 
Cegłowie, ul. T. Kościuszki 4, pokój nr 5 lub 
telefonicznie pod nr 759-59-32.  

Monika Czyżewska 
 

 

 
Dnia 16 czerwca 2011 z inicjatywy wójta 
Gminy, Marcina Uchmana odbyło się 
spotkanie w sprawie możliwości 
dofinansowania do instalacji ogniw 
solarnych. Przedstawiciel firmy 
HETMAN-CB sp. z o.o. z siedzibą al. 
Jerozolimskie 275 05-816 Michałowice, 
Robert Błaszczyk przedstawił zebranym 
propozycje rozwiązao na temat 
technologii wykorzystania energii 

słonecznej, korzyści ekonomicznych z 
tym związanych oraz możliwości 
uzyskania dofinansowania (m.in. z 
NFOŚiGW) na ten cel. Maksymalny 
poziom dofinansowania to 70% wartości 
inwestycji. Przeciętny czas zwrotu 
inwestycji, zgodnie z zapewnieniami 
prelegenta, to 5-6 lat. W spotkaniu 
wzięło udział kilkudziesięciu 
mieszkaoców naszej gminy. Większośd z 
nich zadeklarowało chęd kontaktu z 
konsultantem, który przedstawi 
nieodpłatnie indywidualne rozwiązanie. 
W przypadku akceptacji 
zaproponowanego rozwiązania, 
warunków i płatności podpisywana jest 
umowa na realizację zadania. W chwili 
obecnej na terenie Gminy trwają 
spotkania doradców z mieszkaocami. W 
przypadku zainteresowania 
przystąpieniem do projektu lub chęcią 
uzyskania bliższych informacji można się 
kontaktowad bezpośrednio z firmą 
HETMAN-CB sp. z o.o tel. 22 723 94 38. 

Dariusz Uchman  

_________________________________ 

PODCIERNIANKI W KAZIMIERZU 
DOLNYM 

„Podciernianki” – zdobywczynie 2 miejsca 

w tegorocznym X konkursie Kapel  i  
Śpiewaków Ludowych w Miosku 
Mazowieckim – dnia 27 czerwca pojechały 
na Ogólnopolski Festiwal, w którym 
uczestniczyli tylko laureaci pierwszych 
miejsc. Członkinie KGW w Podcierniu w 
Kazimierzu nie wystąpiły, ale  miały okazję 
zobaczyd i posłuchad laureatów z całej 
Polski (w tym zespół z Iwowego) oraz 
występujące gościnnie zagraniczne 
profesjonalne zespoły muzyczne. Dla nich 
była to lekcja muzyki. Przekonały się, na 
czym polega prawdziwa ludowośd w 
śpiewaniu.  

 
Niestety, bez wsparcia fachowca, trudno 
będzie naszym zespołom z kół gospodyo 
wiejskich marzyd o aktywnym udziale w 
Kazimierzu czy innych festiwalach muzyki 
ludowej. Ale najważniejsze, że jeszcze są 
panie, które chcą kultywowad tradycje wsi 
mazowieckiej.  

Danuta Grzegorczyk  
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Wrócili z Rosji: 
Chodorowski Władysław  
Duda Stanisław z Pełczanki 
Mauer Adolfina z Pełczanki 
Mauer Anna z Pełczanki 
Mauer Helena z Pełczanki 
Mauer Irina Maria z Pełczanki 
Mauer Jan Franciszek z Pełczanki 
Mistewicz  Antoni  z Cegłowa  
Mistewicz Andrzej ze Skupia 
Mistewicz Franciszka z Cegłowa 
Redzyoski Józef z Piaseczna 
Rudzki Jan (31 l.) 
Zychowicz Franciszek z Mieni 
 

Wrócili z Prus: 
Abramowski Józef z Pełczanki 
Araszkiewicz Kazimierz z Cegłowa 
Bodecki Stanisław z Mieni 
Borzym Stanisław ze Skupia 
Branicki Wincenty z Piaseczna 
Całka Franciszek z Mieni 
Damro Edward z Pełczanki 
Dąbrowski Szczepan ze Skupia 
Flint Adolf z Mieni 
Futkowski Józef z Cegłowa 
Gręziak Franciszek z Kiczek 
Gromulski Władysław z Mieni 
Guze Konstanty z Pełczanki 
Hildebrand Edward z Pełczanki 
Jóźwik Józef z Mieni 
Kaczorek Feliks ze Skupia 
Kaczorek Franciszek z Posiadał 
Kielak Władysław z Pełczanki 
Kokoszka Jan z Cegłowa 
Kowalik Aleksander z Kiczek 
Królik Jan ze Skupia 
Kurek Jan z Posiadał 
Kurek Józefa z Posiadał 
Kurek Wincenty z Piaseczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kwiatkowska Agnieszka z Woźbieni 
Kwiatkowska Marianna z Woźbieni 
Kwiatkowska Michalina z Woźbieni 
Kwiatkowskia Józefa  z Woźbieni 
Luba Aleksander z Cegłowa 
Luba Jan z Posiadał 
Materka Józef ze Skupia 
Materka Walenty z Piaseczna 
Mistewicz Franciszek z Posiadał 
Mistewicz Józef ze Skwarnego 
Mistewicz Marcin z Cegłowa 
Mistewicz Piotr z Piaseczna 
Mistewicz Szczepan z Piaseczna 
Mrozik Franciszek z Cegłowa 
Mudko Aleksander z Kiczek 
Mudko Feliks ze Skupia 
Murawski Ludwik z Rudnika 
Podobas Józef z Posiadał 
Reda Stanisław z Posiadał 
Rogal Józef ze Skwarnego 
Rudzki Karol z Pełczanki 
Rusznica Władysław z Cegłowa 
Rybioski Franciszek z Rudnika 
Rżysko Stanisław z Mieni 
Rżysko Walenty z Cegłowa 
Smater Feliks z Cegłowa 
Smater Feliks z Cegłowa 
Smater Marcin ze Skupia 
Sobiczewski Stanisław z Pełczanki 
Sobieraj Stefan z Cegłowa 
Suska Jan z Mieni 
Szuba Stanisław z Cegłowa 
Świątek Józef z Cegłowa 
Winnik Antoni z Pełczanki 
Wojda Jan z Piaseczna 
Wójcicki Stanisław z Cegłowa 
(wojskowy) – wrócił w 1925r. 
Wójcicki Władysław z Woźbieni  
Zawadzki Józef ze Skwarnego 
Zychowicz Władysław z Mieni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wrócili z Austrii: 
Araszkiewicz Władysław z Cegłowa 

Mistewicz Franciszek z Piaseczna 

Mistewicz Jan z Piaseczna 

Reda Piotr z Posiadał 

Rudzki Stanisław ze Skupia 

Zawadzki Stanisław ze Skwarnego 
 

Inne dane: 
Kurek Aleksander z Rudnika - z Turcji                                                  
Cyran Józef z Rudnika - z Warszawy                                   
Cegiełka Franciszek z Cegłowa   
Jezierski Aleksander z Cegłowa  
                                   
(Akta Gminy Cegłów – PAO – 
zachowano archiwalne nazewnictwo) 

Spisała Danuta Grzegorczyk 
__________________________________ 

OGŁOSZENIE 
Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Cegłowie sprzeda pojemniki metalowe 
na śmieci. Cena: 45,00 zł brutto. 

 

Kierownik, Arkadiusz Rzyszkowicz 

 

INFORMACJA O POLICJI 
Od 1 lipca w budynku po byłym 
posterunku policji w Cegłowie będzie 
dyżurował dzielnicowy asp. Artur 
Trzaskoma. Dyżur będzie odbywał się 
w środy w godz.  od 8 do 12 o ile inne 
ważne czynności służbowe nie 
spowodują konieczności prowadzenia 
działao operacyjnych w terenie.  
Bliższe informacje - KP Mrozy, tel. 25-
7574177. 
 

 

 

 

 

SPISANE Z ARCHIWUM 
Mieszkaocy, którzy w latach 1918-1923 wrócili z niewoli: 
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