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Ten numer pisma – z powodu okresu urlopowego - jest za dwa miesiące. 
Wyjątkowo też drukujemy w kolorze, następne – będą wydawane tradycyjnie 

raz w miesiącu i czarno-białe. 
 
 
 
 
W Cegłowie pierwszy nalot skierowany był na tory kolejowe, niedaleko od stacji.     
W tym czasie w pobliżu było trzech cywilnych wartowników. Gdy zobaczyli samolo-
ty, dwóch z nich momentalnie padło na trawę, a jeden ukrył się w cieniu drzewa. Ci 
którzy leżeli na trawie – ocaleli, a ich kolega pod drzewem – nazywał się Pieśko – 
zginął. Odłamek urwał mu głowę tak, że nie można było jej znaleźd i został pocho-
wany bez głowy – napisał Wiktor Mrozek.  

- My młodzi, byliśmy zaszokowani wybuchem wojny i tym, co się działo w Ce-
głowie – napisał we wspomnieniach Piotr Ryszard Książek. Oglądaliśmy bombar-
dowanie szlaku kolejowego, pozostałe zgruchotane pociągi, a obok wagonów 
krwawiące ofiary z porozrzucanymi kooczynami. Utkwiła mi w pamięci bezimienna 
głowa, odcięta przez linię telefoniczną. Widok straszny. Wszędzie płynąca krew, 
krzyk i jęki okaleczonych, spazmy dzieci, szloch kobiet. Oszalałe z przerażenia zwie-
rzęta przewożone w towarowych wagonach uciekały byle dalej od huku. 
Natychmiast po „wejściu” Niemców potworzyły się grupy walczące z okupantem. 
Dla tych chłopców nie była ważna polityka, tylko bicie Niemca. Niebezpieczne były 
walki z bronią w ręku, bo represje mogły spotkad mieszkaoców okolicznych wsi.  

 (fragm. z książki Danuty Grzegorczyk: „Cegłów-Mrozy: wydarzenia i ludzi”) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informujemy, że zadanie pt. „Usuwa-

nie azbestowych pokryd dachowych i 

innych wyrobów zawierających 

azbest z obszaru Gminy Cegłów” 

dofinansowano przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,  

w kwocie 45.879,29 zł.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

WIZYTA W MUZEUM 

    Dnia 9 sierpnia Koło Emerytów i Rencistów 
pojechało do Muzeum Wsi Mazowieckiej w 
Sierpcu, które istnieje już 40 lat, gromadzi i 
udostępnia zabytki kultury ludowej. Wycieczkę 
zorganizowały: przewodnicząca koła, Alina Kaska 
i jej zastępczyni, Elżbieta Wąsowska.  

Obejrzeliśmy kolekcję dzieł rzeźbiarzy z 
Sierpca i okolic, parowozownię, ekspozycję 
wnętrz dworskich oraz muzealną wieś z 
zabudowaniami z dawnych lat. Wspaniała lekcja 
historii, która szczególnie młodzieży szkolnej 
może zastąpid wiele godzin lekcji historii.  

    Nr 6, sierpieo/wrzesieo 2011r.                                          miesięcznik                                                     egz. bezpłatny 

 

Dnia 24 sierpnia została podpisana przez wój-
ta, Marcina Uchmana umowa na rozbudowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ście-
ków. Wykonawcą generalnym naszej inwesty-
cji będzie firma K.T.S.ELPOM SA z siedzibą w 
Nadarzynie. Ta długo wyczekiwana przez 
mieszkaoców naszej gminy inwestycja pozwoli 
na dalsze kanalizowanie miejscowości, oraz 
usprawni i skróci czas oczekiwania na odbiór 
nieczystości wozem asenizacyjnym. Zgodnie z 
podpisaną umową rozbudowa powinna zostad 
zakooczona do 31 grudnia 2011r. Pieniądze na 
inwestycję zostały pozyskane z pożyczki prefe-
rencyjnej z WFOŚiGW w Warszawie (pożyczka 
umarzalna w 30%), wkład własny został za-
bezpieczony kredytem z Banku Ochrony Śro-
dowiska. Dzięki dobrze przeprowadzonemu 
postępowaniu przetargowemu wartośd inwe-
stycji jest realizowana za ponad 1 mln zł mniej 
niż wynikało to z kosztorysu inwestorskiego i 
opiewa na kwotę 2 498 453,30 zł. 

 
Mamy nadzieję, że sprawnie przeprowa-

dzone prace przez wykonawcę sprawią, że 
mieszkaocy będą mogli jak najszybciej odczud 
pozytywne skutki inwestycji, a Nasza Gmina 
dalej prowadzid udane działania inwestycyjne. 
 
 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE 

CZAS WOJNY 
15 września, godz. 18.30, budynek przy rondzie 

Z okazji 72. rocznicy wybuchu wojny i egzekucji na harcerzach z Cegłowa, biblio-
teka publiczna przygotowała wieczór literacko-filmowy. 
W programie: 
 Wojna we wspomnieniach – montaż literacki 
 Wystawa dokumentów i zdjęd z tamtych lat 
 Pokaz filmu „Harcerze z Cegłowa” 

Mamy ogromną prośbę do mieszkaoców. Jeżeli ktokolwiek posiada fotografie, 
dokumenty czy inne pamiątki z czasów wojny, serdecznie prosimy o ich udo-
stępnienie na czas wystawy lub dostarczenie do biblioteki celem zeskanowania. 
Dzięki Paostwa pomocy wystawa będzie bogatsza i stanie się lekcją historii, 
szczególnie dla młodzieży. Zatem zapraszamy do współpracy. 
Bardzo też liczymy na Paostwa obecnośd. 

 
 

WRZESIEŃ 1939 W CEGŁOWIE 
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Mieszka w Hucie Kuflewskiej. Wy-
kształcony - bo jak na ówczesne czasy - 
ukooczył 7-oddziałową szkołę po-
wszechną w Kuflewie. Dalsza edukacja 
była płatna, pracy nie było, a młodych 
ciągnęło do działania. W sąsiednim 
Kuflewie prężnie działało, założone 
przez kier. szkoły, Karola Żydkiewicza, 
koło młodzieży wiejskiej „Wici”.  
W Hucie w 1937 roku również zebrała 
się młodzież, by założyd podobną or-
ganizację, bo chcieli się rozwijad. Dołą-
czyli do nich mieszkaocy Podciernia. 
Prezesem został Wiktor Bieniek. Czyta-
li jedyne dostępne pismo „Wici”, orga-
nizowali występy artystyczne.  

W wieku 19 lat Michał Gałązka za-
trudnił się w sanatorium w Rudce, 
gdzie zamieszkał. Wkrótce ukooczył 
kurs sanitarny. 

W czasie wojny do sierpnia 1944r. 
był sanitariuszem w  Rudce i aktyw-
nym członkiem AK. Doskonale pamięta 
wydarzenia wrześniowe w Hucie.  
- 13 września po bitwie kałuszyoskiej 
żołnierze polscy trafili do Huty, a od 
strony Cegłowa jechały czołgi niemiec-
kie. W potyczce zginęło 13. polskich 
żołnierzy (po wojnie przeniesiono ich 
do Grobu Nieznanego Żołnierza w 
Kuflewie), nasi zabili niemieckiego 
dowódcę. Niemcy, wycofując się, palili 
zabudowania w Hucie i Podskwarnem. 
U Ryszarda Kuźniarskiego, Skrzecz-
kowskich, Stanisława Cegiełki spaliły 
się budynki gospodarcze, u Chylioskich 

i u nas – wszystko. Zamieszkaliśmy u 
rodziny w Podcierniu, potem w Małej 
Wsi. Dzięki staraniom matki, w 1940 
roku powstał nowy, drewniany domek, 
który stoi do dziś – wspomina M. Ga-
łązka. W sierpniu 1944r. do Wojska 
Polskiego zwerbowała go Komisja Re-
krutacyjna w Latowiczu. Trafił do 1. 
Samodzielnej Brygady Moździerzy. 
Przypomnijmy - została powołana na 
podstawie rozkazu Nr 8 Naczelnego 
Dowódcy WP z dnia 20 sierpnia 1944 r. 
w Mokobodach, jako jednostka artyle-
rii odwodu Naczelnego Dowództwa. 
Do 4 maja 1945 r. podporządkowana 
była radzieckiej 47 Armii, a później 
weszła w skład 1 Armii WP.  
- Byłem kanonierem (stopieo 
wojskowy w artylerii), wezwa-
no mnie do sztabu i dostałem 
polecenie sprawowania opieki 
medycznej do czasu, gdy bę-
dzie lekarz. Przez miesiąc peł-
niłem obowiązki lekarza. Or-
ganizowaliśmy też szkolenia 
sanitarne dla innych żołnierzy. 
Ruszyliśmy w kierunku War-
szawy, potem do Ożarowa, 
gdzie mieliśmy nocleg. Dalsza trasa to 
Konin i Gorzów Wielkopolski. Nasz 
zmotoryzowany pułk wspierał radziec-
ką piechotę. Kierowaliśmy się na za-
chód, forsowaliśmy Odrę. Tam było 

niebezpiecznie. Niemcy nas ostrzeliwa-
li, Rosjanie chcieli zrobid most, Polacy – 
z drzwi i wierzei od stodoły – budowali 
tratwy, byleby tylko przedostad się 
przez rzekę. Osłabieni Niemcy zaczęli 
się wycofywad. Dotarliśmy do Niemiec, 
na przedmieściach Berlina wisiały już 
białe flagi, a w centrum miasta trwały 
jeszcze walki. Kierowaliśmy się na pół-
noc, 7 maja 1945r. byliśmy niedaleko 
Oranienburga i wtedy szef sztabu 
oznajmił nam, że jest koniec wojny – 
opowiedział sanitariusz Gałązka.  

 
Ale jeszcze nie mógł wrócid do kraju. 

Dlaczego? 

 
 
- Przez dwa tygodnie zajmowaliśmy się 
więźniami – Polacy, Węgrzy, Żydzi i 
inni – byli w kiepskim stanie, więc mia-
łem co robid. Tam poznałem Janusza 
Przymanowskiego, który potem opisy-
wał w gazetach losy żołnierzy – opo-
wiada p. Gałązka i pokazuje pocztów-
kę, jaką po latach przysłał mu dzienni-
karz i pisarz – do domu wróciłem po 11 
listopada 1945 roku.  
    W zaświadczeniu, podpisanym przez 
starszego lekarza pułku, Franciszka 
Zawialskiego czytamy: „Kapral Michał 
Gałązka s. Szczepana, ur. 13.09.1919r. 
pracował jako sanitariusz w ambula-
torium pułkowym od 16.11.1944 do 
03.11.1945 roku. Przez cały czas pra-
cował solidnie, z poświęceniem tak, 
że zyskał uznanie przełożonych i 
wdzięcznośd pacjentów”.  

 
Danuta Grzegorczyk 

MICHAŁ GAŁĄZKA 
Ma 92 lata, w czasie wojny członek AK i sanitariusz 
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FESTYN „SÓJKA MAZOWIECKA” 
Ach cóż to była za impreza... gwiazdy, telewizja, 
muzyka, zabawa, konkursy, pokazy, wystawy… 
wiele jest festynów, ale „Sójka Mazowiecka” jest 
jedyna i teraz wie o niej cała Europa. 

 

W niedzielę 7 sierpnia 2011 roku  na stadionie w 
Cegłowie odbył się już piąty festyn „Sójka Mazowiecka”. 
Znany zapewne wszystkim niemiecki duet „Modern 
Talking reloaded” zaprezentował utwory zespołu lat 80’. 
Reoladed znaczy odnowiony. Zdobywca prestiżowej 
nagrody w Niemczech –„Carmen Nobel”. To jedyny duet 
mający prawo do noszenia oryginalnej nazwy i wszystkich 
utworów zespołu Modern Talking. Zgromadzona w liczbie 
ok. 10-ciu tysięcy publicznośd została hojnie 
potraktowana przez organizatorów, ponieważ impreza 
obfitowała w występy różnorodnych gwiazd polskiej i 
zagranicznej estrady: poza gwiazdą wieczoru była 
„Babska Biesiada” z utworami rosyjskimi, włoskimi i 
angielskimi, słowacka rewia taneczna, „Łukash”, „Kwiaty 
Rocka”, pokaz „Ultra Fiolet Show” oraz „Puzian Band”, 
który był niespodzianką dla wszystkich. Nie zabrakło 
zdolnej młodzieży z naszej i sąsiedniej gminy. 
Konferansjer Paweł „Konjo” Konnak w charakterystyczny 
dla siebie sposób rozbawiał publicznośd do łez. 
Podniebienia gości rozpieszczały zaś swoją wielokrotnie 
nagradzaną kuchnią panie m.in. Podciernia, Cegłowa, 
Mieni, Kiczek, Jakubowa czy Wiśniewa serwując sójki, 
ciasta, pierogi oraz nalewki rzecz jasna. Potrawy naszych 
pao były wielokrotnie docenione i nagrodzone. A „sójka 
mazowiecka” Anny Kotuniak zdobyła „Laurę 2001”, w 
2009 roku została wpisana na listę tradycyjnych potraw 
Mazowsza. 

Nie zabrakło przedstawicieli Ochotniczej Straży 
Pożarnej, zespołu Służby Zdrowia z dr Jabłooskim na 
czele, organizacji „Strzelec” oraz rządu RP w osobie 
Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi i 
posłów: Krzysztofa Borkowskiego i Teresy Wargockiej. 

Obecnośd tak wielu ciekawych osobowości uświetniła 
cegłowską imprezę, jednak to nasza lokalna społecznośd 
nadała jej charakter. Serca włożone w organizację, często 
tak pracochłonne i męczące przygotowywania nadały 
temu dniu charakter i właśnie to zostało docenione przez 
gości i media. Wiele jest festynów, ale „Sójka 
Mazowiecka” jest jedna i teraz wie o niej cała Europa... 
bo to ludzie nadają smak zarówno potrawom, jak i życiu, 
a jeżeli nasze życie będzie tak smaczne jak nasze potrawy 
to niebawem pozna nas cały świat. 

 
Sponsor główny festynu: 
GROMULSKI: PIEKARNIA-CUKIERNIA  oraz: 
Sławomir Kosioski MAJSTERPOL 
Bank Spółdzielczy w Mrozach 
ATIP – Stacja Paliw w Kuflewie i Gazowa w Cegłowie 
EUROOIL – Stacja Paliw w Cegłowie 
Wulkanizacja i skład opału w Cegłowie 
Market budowlany w Cegłowie i hotel PARTNER 

Ogromne podziękowania dla sponsorów i obsługi. 

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI FESTYNU: 
Występy artystyczne z opłatą ZAiKS kosztowały: 47.900 zł, obsługa 

techniczna, medyczna, ochrona, promocja i inne: 24.500 zł. 
Dochody ogółem: 59.500 zł, w tym:  z wniosku LGD: 25.000 zł, od 
sponsorów: 17.000 zł (brutto), ze  stoisk: 17.500 zł. 

KONKURS NA POTRAWĘ: I miejsce: Anna Michalczuk z Jakubowa, 
drugie m-ce: Mirosława Krupa z Cegłowa, trzecie – panie z KGW w 
Mieni.  
„ŻYJ ZDROWO”: Jan Biały, Przemek Branicki, Kornelia Pajda. 

 

 

z ministrem, Markiem Sawickim 

Rewia ze Słowacji 

Babska Biesiada 
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Tekst: Monika Urbanek, 
fot.: Tadeusz Wiszowaty 

 

 

 

 

 

Nagrodzone za potrawy 

Konferansjer „Konjo” i wójt, Marcin Uchman 

Modern Talking reloaded 

Anna Cegiełka 

Krystian Wójcik 
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Wójt, Marcin Uchman pojechał na in-

augurację edukacji do szkoły w Wiciejo-

wie. Szkoły, która ma w tym roku jubile-

usz. 

Zaczynamy….. takim słowem dyrektor 

szkoły w Wiciejowie, Zygmunt Boruta 

rozpoczął przemówienie inaugurujące rok 

szkolny 2011/2012, powiedział o 72. rocz-

nicy wybuchu II wojny światowej. Minutą 

ciszy uczciliśmy pamięd poległych. 

 

 

    Następnie wójt Marcin Uchman przywi-

tał wszystkich obecnych na uroczystości, a 

w szczególności uczniów klasy I i oddziału 

przedszkolnego wszak od roku szkolnego 

2011/2012 pięciolatki po raz pierwszy 

obowiązkowo uczęszczają do klasy „0”. 

Wójt złożył dzieciom życzenia pomyślnego 

nowego roku szkolnego 2011/2012. 

      Andrzej Domaoski – kierownik oddzia-

łu powiatowego w Miosku Mazowieckim 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa przypomniał zasady bezpiecz-

nego uczestnictwa w ruchu drogowym i 

podarował uczniom klas IV-VI kamizelki 

odblaskowe. O bezpieczeostwie w ruchu 

drogowym, a w szczególności o bezpiecz-

nym poruszaniu się rowerem, przypominał 

również aspirant Artur Trzaskoma odpo-

wiedzialny za bezpieczeostwo w gminie 

Cegłów. I wtedy zabrzmiał pierwszy dzwo-

nek !!! 

      Nasza szkoła powstała w 1912 roku, 

zatem czekają nas uroczystości 100-lecia 

istnienia Szkoły Podstawowej w Wiciejo-

wie. Oczekujemy na pomysły i wsparcie 

rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły.  

Anna Śpiewak-Bartnicka 

 

 

21 lipca 2011 roku Wójt Gminy Ce-
głów Pan Marcin Uchman wraz z dy-
rektorem Zespołu Szkolnego w Ce-
głowie uczestniczyli w ceremonii wrę-
czania nagród w Mazowieckiej Jedno-
stce Wdrażania Programów Unijnych 
przy Urzędzie Marszałkowskim w 
Warszawie. 
   Od początku roku szkolnego w szkole 
realizowany jest projekt 
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe - 
zagrajmy o sukces". Wymieniony pro-
jekt w postaci zajęd informatycznych, 
sportowych, ekologicznych językowych 
oraz psychologicznych realizowany był 
przez klasę IIb gimnazjum (od roku 
szkolnego 2011/12 IIIb gim). W II pół-
roczu minionego roku szkolnego ogło-
szony był konkurs ,,Warto grad o suk-
ces" do którego zgłosiliśmy najciekaw-
sze zajęcia realizowane w ramach pro-
jektu - zajęcia informatyczne prowa-
dzone przez Pana Karola Sieokowskie-
go oraz ekologiczne Pani Beaty Walas. 
     Komisji Konkursowej składającej się 
z ekspertów - pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego, Kuratorium Oświa-
ty w Warszawie, Wojewódzkiej Ko-
mendy Policji, Centrum Pomocy Ro-
dzinie najbardziej podobały się nasze 
zajęcia informatyczne, a szczególnie 
film zrealizowany przez uczniów pod 
kierunkiem Pana Karola Sieokowskie-
go. Wymieniony film przedstawiany 
był publicznie podczas gali wręczania 
dyplomów w Urzędzie Marszałkow-
skim jako przykład zajęd dodatkowych 
zasługujących na wyróżnienie. Z 
ogromną radością i dumą wraz z Wój-
tem Marcinem Uchmanem odbierali-
śmy dyplom i nagrodę kierowaną 
dla dzieci i opiekunów - a będzie to 
wycieczka dla wszystkich chętnych 
uczniów realizujących projekt. Z uwagi 
na ogromne zaangażowanie nauczycie-
li, a szczególnie uczniów realizujących 
projekt musi to byd wycieczka w wy-
jątkowo ciekawe miejsce. Prezydencja 
Polski w Unii Europejskiej nasuwa po-
mysł wycieczki do Brukseli. 

 

Dyr. ZS, Beata Walas 
 

 

 
      

 

 

 

ZAWODY STRAŻACKIE 
W niedzielę, 10 lipca odbyły się w Ce-
głowie gminne zawody sportowo-
pożarnicze, w których uczestniczyło 8 
jednostek OSP (Cegłów, Kiczki, Mienia, 
Pełczanka, Podskwarne, Podciernie, 
Posiadały i Skupie) oraz drużyna mło-
dzieżowa z Cegłowa.     

   

W pierwszym etapie był bieg sztafetowy 
z przeszkodami. W drugim należało uru-
chomid pompę, rozwinąd węże i je od-
powiednio połączyd oraz strumieniem 
wody pokonad ustawione przeszkody. 
Wszystkie zadania były wykonywane na 
czas, a za każdy błąd sędziowie przyzna-
wali punkty karne. Młodzi strażacy, jako 
jedyni uczestniczyli w zawodach, więc 
zdobyli I miejsce. Spośród dorosłych 
zwyciężyła jednostka OSP w Cegłowie, II 
miejsce - Podskwarne, a trzecie drużyna 
z Posiadał.  

(dag) 

NAUKA ROZPOCZĘTA 
W WICIEJOWIE 

 

WYCIECZKA ZA SUKCES 
 

NAUKA ROZPOCZĘTA 
W CEGŁOWIE 

Dla pierwszaków to najważniejszy 
dzieo w edukacji szkolnej. 

 

Na inauguracji w Cegłowie obecny był 
zastępca wójta, Dariusz Uchman. 
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W dniu 21 sierpnia 2011r. odbyły się Dożynki Gminno - Parafialne w Podcierniu. Uroczy-

stośd rozpoczęła Msza 
Święta odprawiona w 
kościele pod wezwaniem 
Św. Marcina i Mikołaja w 
Kuflewie. Nabożeostwo 
zgromadziło wielu wier-
nych, ponieważ było jed-
nocześnie pożegnaniem 
dotychczasowego pro-
boszcza parafii ks. Witolda 
Kod oraz powitaniem jego 
następcy ks. Krzysztofa 
Kulbata. W trakcie Mszy 
Świętej zostały poświęco-
ne misternie wykonane 
wieoce dożynkowe.  

Po nabożeostwie nastąpiło uroczyste przejście orszaku przy oprawie muzycznej Orkiestry 
Dętej im. Jana Pawła II z Kałuszyna na plac znajdujący się przy Szkole Podstawowej w 
Podcierniu.  

Tradycyjnie Starostowie Dożynek: Anna Stelmaszczyk i Andrzej Sekular przekazali 
Wójtowi Gminy Cegłów chleb dożynkowy upieczony  z tegorocznych plonów. Włodarz 
Gminy, Marcin Uchman podziękował wszystkim rolnikom za pracę i trud jaki towarzyszył 
im w zbiorach, a następnie podzielił się nim z uczestnikami dożynek. Wójt powitał przy-
byłych gości m. in. Starostę Powiatu Mioskiego, Antoniego Jana Tarczyoskiego, Prezesa 
SKR Królewiec – kandydatkę na Sejm RP z ramienia PSL - Annę Nalewkę, przedstawiciela 

Zarządu Zakładów Mięsnych w 
Mościbrodach. 

Kolejnym punktem programu 
była prezentacja wieoców dożyn-
kowych ze wsi: Cegłów, Dąbrowa, 
Huta Kuflewska, Mała Wieś, Mie-
nia, Piaseczno, Pełczanka, Skupie, 
Podciernie, Podskwarne, Kiczki, 
Wola Stanisławowska, Posiadały. 
Najpiękniejszym okazał się wieniec 
ze wsi Piaseczno, drugie miejsce 
przypadło dla wsi Skupie, a trzecie 
miejsce dla wsi Kiczki. Laureaci oraz 

pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne. Publicznośd 
obejrzała program artystyczny w wykonaniu kół gospodyo wiejskich z: Podciernia, Mieni, 
Skupia i Piaseczna oraz Anny Cegiełki z Podskwarnego. Dalszą częśd dożynek umilał go-
ściom zespół muzyczny 
Reflekt. Nie zabrakło 
również atrakcji dla naj-
młodszych uczestników 
imprezy, dla których 
przygotowano wesołe 
miasteczko, możliwośd 
jazdy na kucykach i kon-
kurs ekologiczny. Dla 
dorosłych konkurs o bhp 
w rolnictwie zorganizo-
wał KRUS. Swoje  stoiska 
wystawili: KRUS, Urząd 
Gminy w Cegłowie, ZOZ 
Cegłów i inne. (red.)

 Dnia 9 sierpnia 2011 został przekaza-
ny do świetlicy w Posiadałach telewi-
zor LG LD420 LCD 47 cali. Zakup został 
sfinansowany ze środków budżetu 
gminy Cegłów. W przekazaniu uczest-
niczyli członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Narkomanii działającej przy 
Urzędzie Gminy w składzie: Jadwiga 
Kaczorek, Katarzyna Korzeo, Krzysz-
tof Sadowski oraz Artur Trzaskoma, z 
ramienia Urzędu Gminy Cegłów w 
imieniu wójta, Dariusz Uchman. 
Przewodnicząca GKRPAiN, Jadwiga 
Kaczorek wyraziła nadzieję, że  zaku-
piony telewizor będzie szanowany 
przez użytkowników tak, aby mógł 
służyd jak najdłużej korzystającym ze 
świetlicy. Podkreśliła, że aktywnośd 
lokalna może zawsze liczyd na wspar-
cie członków komisji. Jest ona również 
doceniana przez Wójta Gminy, Marci-
na Uchmana, który przychylił się do 
opinii komisji i wyraził zgodę na sfi-
nansowanie wnioskowanego zakupu. 
Życzymy dużo satysfakcji z przekaza-
nego telewizora. 
 
 

DOŻYNKI GMINNO–PARAFIALNE W PODCIERNIU 

 

TELEWIZOR DLA 
POSIADAŁ 

PRZYSTANEK W POSIADAŁACH 

Po artykule „Co z przystankiem w 
Posiadałach?”, jaki ukazał się w  po-
przednim numerze pisma, redakcja 
otrzymała pismo od sołtysa i radnego 
z Posiadał, żądające „sprostowania 
informacji i przeprosin”. Ich zdaniem 
słowa: „Z informacji uzyskanych od 
przedstawiciela PKS Miosk Mazowiecki 
wynika, że wiata została usunięta na 
wniosek sołtysa i radnego z Posiadał”, 
są kłamstwem.  

Reprezentanci Posiadał napisali 
prośbę do Gminy „o podjęcie natych-
miastowych działao w sprawie roz-
walającej się wiaty,(…) która grozi 
katastrofą” (pismo z dn. 1 marca). 
Więc czyj to wniosek? Gmina zarea-
gowała na to pismo, skonsultowała się 
z PKS i w kwietniu (a nie - jak napisa-
no-w czerwcu) rozebrano 40-letnią 
zagrażającą bezpieczeostwu wiatę.   

Wójt Marcin Uchman zdobył inwe-
storów (PKS i RAPIT) i w Posiadałach 
jest nowa wiata przystankowa. 

Redakcja 
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- Pogoda nie zawsze była przyjazna, ale to 
nie przeszkodziło świetnie się bawid – wspo-
minają uczestnicy  akcji letniej. 

Grupa 27 dzieci brała udział w różnych za-
jęciach artystycznych i sportowych.  

Były 2 wyjazdy na basen do Góry Kalwarii, 
wizyta w muzeum  7 Pułku Ułanów Lubelskich 
w Miosku Mazowieckim, wycieczka rowero-
wa, areobic, olimpiada sportowa, decoupage, 
angielski na wesoło, spotkanie z Biblią, sprzą-
tanie na skalniaku i koło pomników, wspólne 
śpiewanie, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, 
wizyta w DPS w Mieni z programem arty-
stycznym, piłka nożna… 

 

Serdeczne podziękowania składam wszystkim, 
którzy prowadzili zajęcia: Zofii Wójcik, Wiesławie 
Kulik, Ewelinie Łobodowskiej, Annie Wiszowatej, 
Annie Obszarnej, Krystynie Mikodzie, Marii Podo-
bas oraz Pawłowi Kozakiewiczowi za przepiękną 
opowieśd o lesie i Wojciechowi Malczykowi za 
pokaz ułana na koniu. W imieniu uczestników dzię-
kuję wszystkim, którzy ofiarowali upominki na na-
grody. Dzieci pamiętają również o przyjęciu w Je-
dlinie przygotowanym dla nich przez panie z Koła 
Gospodyo w Mieni oraz w Domu Pomocy w Mieni.  
     Akcja została zorganizowana w ramach działal-
ności Caritas przy Rzymskokatolickiej Parafii w 
Cegłowie przy wsparciu Urzędu Gminy. 

Krystyna Puchowska 

Uwaga na naciągaczy ! 
Roztropnie przeglądajmy podpisywane umowy, ponieważ  poprzez swoją naiwnośd można narazid się na słone wydatki. 
Na terenie gminy Cegłów pojawili się przedstawiciele popularnej telewizji cyfrowej. Osoby te podają informacje, że na 

naszym terenie organizuje się grupowe wymiany odbiorników telewizyjnych i powinnością dobrego obywatela jest się 
przyłączyd do akcji. Nie jest to prawdą. Gmina Cegłów w chwili obecnej nie organizuje akcji tego typu, zatem apelujemy o 
ostrożnośd i dokładne analizowanie podpisywanych dokumentów. Przypominamy również, że każdemu przysługuje prawo 
do rezygnacji z umowy w terminie 10 dni od jej podpisania. 

 
Monika Urbanek 

 

PARAFIALNE LATO 2011 

W dniach 8 – 19 sierpnia Parafialne Koło Caritas zorganizowało akcję letnią dla dzieci i młodzieży. Jej najważniej-

sze cele: zapewnienie opieki dzieciom w czasie wakacji, wskazanie sposobów spędzania wolnego czasu, zaintere-

sowanie „małą Ojczyzną”, poznanie ciekawych miejsc oraz nauka pracy w grupie i samooceny zostały zrealizowa-

ne poprzez bogaty i urozmaicony program. Warsztaty edukacyjne, artystyczne, językowe, krajoznawcze, sportowe 

i wiele innych oraz liczne konkursy z nagrodami przypadły do gustu wszystkim uczestnikom. 
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Pozostałych zapraszamy do współpracy.  

 

 

KONKURS WNIOSKÓW NA EDUKACJĘ 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Prioryte-
tu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. 
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 
- działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków 
rozwoju edukacji na obszarach wiejskich. 
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich. 
Cel Działania: 
Pobudzenie aktywności mieszkaoców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowa-
nych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkaoców obszarów wiejskich. 
O dofinansowanie mogą występowad wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych.  Wnioski o dofinansowanie projek-
tów można składad osobiście, kurierem lub pocztą od 29 sierpnia 2011 r. do 26 września 2011 r. od poniedziałku do piątku w 
godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Głównym Punkcie Informacyjnym w 
Warszawie, przy ul. Jagiellooskiej 74 lub Lokalnym Punkcie Informacyjnym  w Siedlcach.  Informacje na stronie internetowej 
www.mazowia.eu i www.mazovia.pl ; pod numerem infolinii: 0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu 

OGŁOSZENIE 
Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Cegłowie sprzeda pojemniki metalo-
we na śmieci. Po 45,00 zł brutto. 
Kierownik, Arkadiusz Rzyszkowicz 

 

TRAGICZNY WYPDEK 
Dnia 8 sierpnia w Posiadałach miał 

miejsce tragiczny w skutkach 
wypadek, w którym straciła życie 
jedna osoba, zaś dwie z poparzeniami 
trafiły do szpitala. Nieszczęście 
dotknęło nie tylko  poszkodowanych 
w wypadku, ale także ich rodziny. 
Właściciel fermy trafił do aresztu. 
Redakcja składa kondolencje dla 
rodziny zmarłego. 

 

EKOLAND-ODDZIAŁ WSCHODNIOMAZOWIECKI 

z a p r a s z a   n a : 

OTWARTE WROTA 

17 września, godz. 14.00-17.00 w Rososzy 17 
w programie: 

 degustacja i możliwośd zakupu licznych produktów z certyfikowanych 
gospodarstw ekologicznych; 

 przejażdżki  na kucykach; 
 spotkanie ze zwierzętami, ognisko; 
 konkurs dla dzieci z nagrodami  
 drzewka za zużyte baterie 

Impreza pod patronatem wójta gminy Cegłów współfinansowana  
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 

Rada Sołecka Cegłowa 
zaprasza wszystkich na 

ZEBRANIE WIEJSKIE 
11 września, g.12.30, sala OSP 

Temat spotkania: 
 Sprawa przeznaczenia fundu-

szu sołeckiego na 2012r.; 
 Realizacja funduszu w 2011r.; 
 Sprawy bieżące sołectwa Ce-

głów. 
Zgodnie ze Statutem Sołectwa dla 
ważności zebrania zwykłego musi 
wziąd udział 3% uprawnionych 
mieszkaoców sołectwa.   

VI EDYCJA KONKURSU 

„ŚPIEWAD KAŻDY MOŻE” w DPS św. Józefa w Mieni 
Impreza ma na celu integrację DPS z terenu województwa mazowieckiego. Występy 

wszystkim przypadły do gustu. Nie zabrakło stoisk z potrawami   i rękodziełem re-
gionalnym, a gościem programu był aktor, Piotr Pręgowski. 
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