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Radek Chmielewski ma 39 lat i mieszka w Cegłowie z mamą Marią, bo starsze rodzeo-
stwo, Beata i Arkadiusz opuścili rodzinne gniazdo i założyli swoje rodziny. Radek zajmuje 
się przydomowym ogrodem. – To wymaga dużo pracy, cierpliwości i serca, ale kiedy 
kwitną róże, radośd wielka – wyznaje. Ukooczył technikum elektromechaniczne, stu-
dium samorządu terytorialnego i administracji oraz samorząd i administrację na Poli-
technice Radomskiej, ale pracuje jako handlowiec. Dlaczego? – Nie zawsze jest tak, jak 
by się chciało. Wiemy przecież, jak wygląda dziś rynek pracy - odpowiada.  

Mimo, że sporo czasu pochłaniają dojazdy do pracy, nie rezygnuje ze swoich zainte-
resowao. Uwielbia książki. A wszystko zaczęło się od  „Pana Samochodzika” Z. Nienac-
kiego, potem upodobania literackie zmieniały się, ale miłośd do książek pozostała. W 
technikum miał I miejsce w czytelnictwie. Jest też, jak twierdzi, maniakiem filmowym. 
Ogląda różne filmy, ale najbardziej fascynuje go kino akcji i fantastyka. To nie koniec 
jego zainteresowao. Upiększa ogród, lubi podróżowad, najchętniej rowerem. Bywało, że 
nawet do pracy w Warszawie pojechał rowerem. Lubi też pobiegad czy pograd w piłkę.  

Ma wrodzony talent muzyczny. Już w podstawówce nauczycielka zwróciła uwagę na 
jego głos i rodzice wysłali go do szkoły muzycznej w Miosku Mazowieckim. Niestety, 
jego słabością wówczas była nieśmiałośd i trema, która paraliżowała wszelkie występy 
na scenie. Nie marnuje jednak swoich zdolności wokalnych, bowiem od kilku lat śpiewa 
w ogólnopolskim chórze „Mariawita”, działającym od 2002 roku. Jest to niemały kłopot, 

bo próby odbywają się w 
Łodzi albo Warszawie, ale 
dla realizowania swoich 
pasji można pokonad 
każdą przeszkodę. Chór 
należy do Oddziału Łódz-
kiego Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, kon-
certuje w całej Polsce i za 
granicą, nagrywa płyty. 
Na Międzynarodowym 
Festiwalu  Muzyki Cer-
kiewnej zdobył II miejsce.  

Zagrał w filmie „Harcerze z Cegłowa” (na zdj. od prawej).  
 

Radek Chmielewski – komunikatywny, uczynny i cierpliwy - ma wykształcenie 
w dziedzinie administracji, kocha swoją „małą ojczyznę”, dlatego dwukrotnie 
kandydował na stanowisko wójta Gminy Cegłów. Z Jerzym Lisickim przegrał 2. 
głosami, w kolejnych wyborach w 2006 roku również nie miał szczęścia. Wybor-
cy zdecydowali inaczej. Postanowił więc spróbowad swoich sił w wyborach sa-
morządowych i został radnym. Ale satysfakcja niewielka, bo nagromadziło się 
mnóstwo zadao i inwestycji, których z powodu małego budżetu, trudno będzie 
zrealizowad, nawet te bardzo ważne dla społeczności.   

Danuta Grzegorczyk 

 
W 1 numerze naszego pisma wójt Mar-

cin Uchman zapowiedział, że dla dziecka, 
które pierwsze przyjdzie na świat w 2012 
roku, ufunduje wózek wielofunkcyjny. Za-
powiadaliśmy też, że redakcja będzie obec-
na przy wręczaniu nagrody jego rodzicom. 
Obietnica spełniona.  

Dnia 11 stycznia 
2012 roku w 
mioskim szpitalu 
przyszła na świat 
nowa mieszkan-
ka naszej gminy. 
Jest nią Amelka 
Boryta z Mieni. 
Ważyła 3 kilo-

gramy i miała 50 cm wzrostu. Jest to trzecia 
córka Agnieszki i Tomasza Borytów. Starsze 
córki: Wiktoria jest w III klasie i Kamila cho-
dzi do II klasy szkoły w Wiciejowie. Obydwie 
uczą się dobrze, więc Amelka będzie mogła 
liczyd na wsparcie nie tylko rodziców, ale 
także starszych sióstr, które pokochały swo-
ją małą siostrzyczkę. Paostwu Borytom nie 
jest łatwo utrzymad się z jednej pensji pana 
Tomasza i mieszkad w jednym pokoju, ale 
starają się, by nie zabrakło miłości rodzinnej 
i atmosfery ogniska domowego. W środę, 
18 stycznia wójt, Marcin Uchman wraz z 
kierownikiem GOPS-u Katarzyną Korzeo 
wręczył pani Agnieszce wózek dla Amelki, a 
dla Wiktorii i Kamili sanki od firmy TIK TAK z 
Mioska Mazowieckiego. Mama Amelki po-
dziękowała za prezent i żałowała, że mąż, 
który był w pracy, nie mógł uczestniczyd z 
rodziną w tak uroczystej i radosnej chwili. 
Na zakooczenie wójt i dziennikarze życzyli 
całej rodzinie zdrowia, radości i wielu po-
wodów do dumy z córek.  

(dag) 
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 SYLWETKI 

Znana autorka kryminałów Joanna Chmielewska jest jego kuzynką. Chod 
nigdy się z nią nie spotkał,  łączy ich miłośd do literatury. Tyle, że Radek od 

kryminałów woli fantastykę. Ma wiele zainteresowao, poza książką, 
uwielbia podróże, filmy i śpiewa. W 2010 roku został radnym. 

RADEK CHMIELEWSKI - RADNY 

WÓZEK DLA AMELKI 
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AKCJA ,,POMÓŻ DZIECIOM 

PRZETRWAĆ ZIMĘ” 
W niedzielę 27.11.2011r. w godzinach od 
8.00 -  do 14.00 wolontariusze wraz z opie-
kunami rozpoczęli  zbieranie żywności w 
ramach akcji ,,Pomóż dzieciom przetrwad 
zimę".  

Artykuły spożywcze zostały spisane i 
przewiezione do budynku Zespołu Szkolne-
go w Cegłowie, gdzie posegregowane trafiły 
do magazynu. Do akcji dołączył się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wójt 
Gminy Marcin Uchman, którzy zakupili 
produkty żywnościowe i dowieźli je do 
szkoły. Na początku grudnia wszystkie ze-
brane produkty w postaci 32 paczek żywno-

ściowych trafiły do najbardziej potrzebują-
cych dzieci i ich rodzin. Wszystkim darczyo-
com oraz wolontariuszom bardzo serdecz-
nie dziękujemy. 

(bw) 
 

KIERMASZ ŚWIATECZNY 

 
Dnia 18 grudnia panie z kół gospodyo wiej-
skich przygotowały kiermasz świątecznych 
"pyszności". Były potrawy wigilijne, swojska 
wędlina i ciasta oraz ozdoby choinkowe, a 
nawet biżuteria na prezenty. Laureatki 
"Oskara kulinarnego": Anna Kotuniak i 
Honorata Cieślak przygotowały również 
nagrodzone sójki mazowieckie i sery pod-
puszczkowe.  

Wójt Marcin Uchman docenił pracę kół 
gospodyo, przypomniał o nagrodach, jakie 
zdobyły i złożył wszystkim życzenia świą-
teczne. Inni goście: wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, 
przewodnicząca RG Teodora Wójcik oraz 
proboszczowie obydwu parafii: ks. Dariusz 
Cempura i ks. Grzegorz Dróżdż, również 

życzyli przede wszystkim miłości do bliźnie-
go, bo tylko miłośd daje nam szczęście.  

 
Miłe słowa pod adresem kół gospodyo 
wiejskich, szczególnie "Podciernianek" - 
laureatek tegorocznej Nagrody Marszałka, 
powiedziała wicemarszałek Ewa Orzełow-
ska, która jak zwykle pamiętała o dzieciach i 
wręczyła im upominki. 
 

MIKOŁAJ U SENIORÓW 

 
Mikołajki – zeświecczona nazwa dnia Świę-
tego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia 
obchodzona na cześd świętego biskupa 
Mikołaja z Miry. W dniu tym otrzymujemy 
prezenty. Legenda mówi, że 6 grudnia 
wczesnym rankiem, kiedy jeszcze wszystkie 
dzieci śpią, Święty Mikołaj zagląda przez 
szybkę do domu. Dorośli również obdaro-
wują się prezentami. Zarząd koła emerytów 
i rencistów zorganizował dla seniorów miłą  
uroczystośd z okazji tego święta.  

 
Zarząd koła zadbał o to, by wszyscy otrzy-
mali upominki. Jednak najcenniejszym pre-
zentem dla seniorów było wspólne spotka-
nie, by na chwilę zapomnieli o kłopotach, 
mogli porozmawiad z przyjaciółmi.   

 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
 
Z inicjatywy wójta Marcina Uchmana dnia 
15 grudnia w Cegłowie na placu Anny Ja-
giellonki odbyło się wspólne kolędowanie 
pod chmurką oraz uroczyste zapalenie 
światełek na choince. Na spotkanie przyby-
li: przewodnicząca RG Teodora Wójcik, ks. 
Dariusz Cempura, przedstawiciele instytu-
cji i organizacji społecznych oraz mieszkao-
cy, w tym liczna grupa dzieci. Wójt Gminy, 
Marcin Uchman, złożył wszystkim życzenia 
oraz podzielił się z mieszkaocami opłat-
kiem. Całemu spotkaniu towarzyszył 
wspólny śpiew kolęd, który prowadziła 
Małgorzata Podobas z Urzędu Gminy. 
Obecny był także zespół ,,Zorza”.  

 

 
Ważnym elementem spotkania była wizyta 
Św. Mikołaja, który rozdawał wszystkim 
dzieciom prezenty, a starsi otrzymali słod-
kości. Dużą atrakcją okazało się też palenie 
przez dzieci sztucznych ogni, które rozwe-
selały lekko zmarznięte buzie. 
Pomysł bardzo spodobał się mieszkaocom, 
dlatego wójt uznał, że należy „kolędowanie 
pod chmurką wpisad do kalendarza stałych 
imprez w naszej gminie. 

Danuta Grzegorczyk 
  

 

 

 
 

 
 

W 2012r. życzymy wszystkim: 
12 miesięcy zdrowia 
53 tygodnie szczęścia 
366 dni miłości 
8784 godzin pogody ducha 
527040 minut wytrwałości 

Redakcja 
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   Dnia 22 grudnia 2011 roku w szkole podstawowej w Wiciejowie odbyła się 
uroczysta Wigilia, w której oprócz dzieci, rodziców i nauczycieli uczestniczyli: 
wójt gminy Cegłów Marcin Uchman, ksiądz parafii Ignaców Edward Staszczy-
szyn, ksiądz kapelan Marek Chociej oraz Justyna Kowalczyk redaktor z „Co 
słychad”. Jasełka przygotowała Katarzyna Sujak z uczniami z  klas I i III we 
współpracy z wychowawcami tych klas. Młodzi artyści po raz kolejny pokaza-
li, że nieobce są im arkana sztuki aktorskiej. Widownia gorącymi oklaskami 
pożegnała występy swoich pupilów. Następnie cała społecznośd uczniowska 
wraz z zaproszonymi gośdmi podzieliła się opłatkiem. Kolejnym punktem 
uroczystości był konkurs kolęd karaoke dla klas I-VI, rodziców, nauczycieli i 
zaproszonych gości. Wszyscy uczestnicy konkursu dawali z siebie wszystko, 
publika szalała, a dźwięczne rytmy kolęd wypełniały salę gimnastyczną w 
Wiciejowie. Zwieoczeniem tego dnia były „boskie” dania wigilijne przygoto-
wane przez rodziców i nauczycieli z wiciejowskiej podstawówki. 
    Tego samego odbyła się również wigilia w Przedszkolu „W stumilowym 
lesie” prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów. Dzieci z 
dumą zaprezentowały rodzicom swoje możliwości wokalne i taneczne. Na 
takiej rodzinnej uroczystości nie mogło zabraknąd Mikołaja, który zamienia-
jąc sanie na quada przybył z workiem pełnym prezentów. Sprytny Mikołaj 
potrafił poradzid sobie bez śniegu. Uroczystośd zakooczyła konsumpcja wy-
kwintnych dao wigilijnych przygotowanych przez mamy uroczych maluchów 
z wiciejowskiego przedszkola. 

Zygmunt Boruta 

WIGILIA W WICIEJOWIE 

 

NAJLEPSI UCZNIOWIE Z CEGŁOWA I WICIEJOWA 
 

szkoła podstawowa: 
klasa IVa:  
Klaudia Jaworska,  
Weronika Zagórska,  
Karolina Zalewska 
klasa IVb:  
Patryk Kalisz,  
Julia Niewiatowska,  
Jakub Szewczyk, Witold Wąsak 
klasa Va:  
Weronika Janicka,  
Aleksandra Szczęśniak,  
Kamil Wadas 
klasa Vb: 
Julia Zwierz, Krystian Metera,  
Ewelina Kania,  
Weronika Uścioska 
klasa VIa:  
Dominika Jackiewicz,  
Bartosz Uścioski 
klasa VIb:  
Katarzyna Stankiewicz 
 

gimnazjum: 
klasa  Ia:  
Paulina Staniszewska 
Klasa  Ib: 
Patrycja Malesa,  
Dominik Murasicki 
Klasa IIIa: 
 Martyna Ositek,  
Aneta Mudko,  
Patrycja Mistewicz 
 

Wszystkim uczniom, którzy osiągnęli 
średnią ocen powyżej 4,75  i wzorowe 
lub bardzo dobre zachowanie oraz ich 
rodzicom serdecznie gratulujemy.   

Dyrektor ZS, Beata Walas 

 

Z WICIEJOWA 

 

WZOROWI Z CEGŁOWA 

Klasa IV:  
Jan Kudlak,  
Dominik Kaczmarek,  
Piotr Sikorski; 
Klasa V:  
Konrad Kurzyoski,  
Filip Szuba,  
Angelika Głuchowicz; 
Klasa VI:  
Paulina Waoko, 
Natalia Sikorska, 
Jerzy Kowalczyk. 
 

Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów. 

Dyrektor, Zygmunt Boruta 
 

W dniach 16 do 28 stycznia w 

Zespole Szkolnym w Cegłowie 

trwa akcja Gminne Ferie Zimowe: 

zajęcia komputerowe, sportowe i 

wyjazdy na lodowisko. 

Od redakcji: 

Najlepszych uczniów z Podciernia 

podamy w następnym numerze - po 

podsumowaniu edukacji za I półrocze.  
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Wiele tygodni trwały dyskusje na 

temat szkolnictwa w naszej gmi-

nie. Zamierzeniem władz jest 

przekształcenie trzech naszych 

szkół (Piaseczno, Podciernie i 

Wiciejów) z samorządowych na 

stowarzyszeniowe. Odbyły się 

spotkania informacyjne z miesz-

kaocami na temat reformy oświa-

towej.  

Wójt, Marcin Uchman prezen-

tował na slajdach sytuację finan-

sową dotyczącą oświaty. W tej 

sprawie zaprosił Alinę Kozioską-

Bałdygę, prezes Federacji Inicjatyw 

Oświatowych, która na spotkaniach z 

mieszkaocami opowiedziała o takich 

szkołach. W ciągu 12 lat uratowała 350 

małych szkół, pomagając założyd stowa-

rzyszenia i dalej prowadzid szkoły.  

Przytaczała przykłady, podpowiada-

ła, jak stowarzyszenie może zarabiad. 

Wytłumaczyła, że zarząd stowarzysze-

nia zatrudnia dyrektora szkoły. Ten 

przygotowuje  arkusz organizacyjny i 

wysyła do kuratorium, które sprawdza 

jakośd edukacyjną. Wielu osób jednak 

nie przekonała.   

Trudno powiedzied, jakie jest zdanie 

większości mieszkaoców, ale ci, którzy 

wypowiadali się, chcą, żeby wszystkie 

szkoły pozostały. Na spotkaniach głos  

zabierali dyrektorzy,  rodzice i osoby 

związane z pracą w szkole.  

 

 
 

 

We wszystkich miejscowościach wy-

czuwało się emocje, żal i rozgoryczenie. 

W Podcierniu istnieje obawa, że gdy 

szkołę przejmie stowarzyszenie, rodzice 

uczniów z gminy Mrozy mogą zabrad 

swoje dzieci do szkoły w Jeruzalu. Spo-

tkanie w Wiciejowie natomiast zdomi-

nowali dyskutanci – goście z innych 

gmin. 

OBRADY NA SESJI… 
 

Również obrady sesji w dniu 19 stycznia 

dotyczyły głównie oświaty. W progra-

mie zaplanowano podjęcie trzech 

uchwał w sprawie zamiaru likwidacji 

szkół w: Podcierniu, Wiciejowie i Pia-

secznie.  

Jak wyjaśniał wójt, to nie byłaby li-

kwidacja lecz reorganizacja. To znaczy: 

nie Gmina prowadziłaby szkoły lecz 

stowarzysze-

nia.  Na pre-

zentacji mul-

timedialnej 

przedstawił 

wiele danych, 

świadczących 

o wysokich 

kosztach 

oświaty. Po-

informował 

też,  że liczba 

uczniów ma-

leje.  

 

 

A ilu jest uczniów teraz? 

We wszystkich szkołach jest 

547 uczniów – bez dzieci z 

„zerówek”, bo na nich gmi-

na nie otrzymuje subwencji 

oświatowej. W trzech szko-

łach (Podciernie, Wiciejów i 

Piaseczno) jest 133 

uczniów, w tym ok. 100 to 

dzieci z naszej gminy. Przez 

następne 3 lata ich liczba 

będzie spadad, potem nieco 

wzrośnie i w 2019 roku 

będzie tyle co obecnie. [Patrz na str. 8] 

Poza „zerówkami” i przedszkolakami 

w szkole w Podcierniu jest 59 uczniów i 

14,17 etatów, a w Wiciejowie – 51 

uczniów i 11,85 przeliczeniowych eta-

tów pedagogicznych. W tych miejsco-

wościach działają przedszkola stowa-

rzyszeniowe. W Piasecznie w klasach I-

III jest 23 uczniów i 4,42 przeliczenio-

wych etatów, a w całej szkole (SP, „ze-

rówki” i przedszkole samorządowe) 

pracuje łącznie 10 osób (8,42 etaty). 

     W 2012 roku Gmina Cegłów otrzyma 

subwencję oświatową w wysokości ok. 

4 mln 300 tys. zł. A w planie budżeto-

wym na oświatę potrzeba ponad 7 mln 

zł. Gmina musi zatem dołożyd prawie 2 

mln 700 tys. zł. Takie funkcjonowanie 

szkół spowoduje brak inwestycji w 

Gminie. Chcę poinformowad, że szkoła 

w Cegłowie ma możliwości przejęcia 

wszystkich uczniów z naszej gminy bez 

tworzenia dodatkowych klas. Przypo-

minam, że Gmina ma obowiązek  do-

wozid ucznia do szkoły oddalonej powy-

żej 3 km– przekonywał wójt.  

Na sesję przybyło sporo mieszkao-

ców gminy i niektórzy zabierali głos w 

dyskusji, przekonując radnych, by nie 

głosowali w sprawie zamiaru likwidacji 

naszych małych szkół. Prosili o jeszcze 

jeden rok, by stowarzyszenia przygoto-

wały się do prowadzenia szkół.  

 

CO ZE SZKOŁAMI W PIASECZNIE, PODCIERNIU I WICIEJOWIE?  
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Rozgoryczenie i niezadowolenie wielu 

osób jest zrozumiałe, bo dla niektórych 

to utrata pracy lub mniejsze pobory. 

Dlaczego? Gmina zatrudniając nauczy-

cieli, musi stosowad przepisy Karty Na-

uczyciela, natomiast stowarzyszenia 

mogą podpisywad umowy zlecenia. 

Wtedy koszt utrzymania szkół znacznie 

by się zmniejszył. Karolina Rooda z 

Wiciejowa w swoim wystąpieniu przed-

stawiła statystyki z innych gmin, poda-

jąc liczbę mieszkaoców i szkół. Ale czy 

można tak porównywad? Trzeba jednak 

podad liczbę uczniów i koszty utrzyma-

nia szkół. Porównywalne gminy, na 

jakie się powoływała: Dobre czy Lato-

wicz, mają po 3 szkoły, ale nie usłyszeli-

śmy, ile mają uczniów i ile dokłada 

Gmina do ich utrzymania.  

Głos zabierali mieszkaocy, dyrekto-

rzy i nauczyciele, a także prezes oddzia-

łu ZNP w Miosku Mazowieckim, Stani-

sław Mejszutowicz i Krzysztof Oklesio-

ski z Jędrzejowa (gm. Jakubów), który 

starał się pouczyd nasze władze, dając 

przykład dobrze działających szkół w 

gminie Jakubów, również takich ma-

łych. Był dumny, 

że próba likwidacji 

szkoły w Jędrze-

jowie nie powiodła 

się i działa do dziś. 

Sprawdziliśmy, jak 

jest naprawdę. 

Rzeczywiście w 

Jędrzejowie jest 

mała placówka, 

którą kiedyś pla-

nowano zamknąd. 

Wtedy dyrektor 

szkoły w ramach Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej zorganizowała płatną 

edukację dla dorosłych, zasilając budżet 

szkoły. W swoim długim wystąpieniu 

mieszkaniec gminy Jakubów przestrze-

gał mieszkaoców z terenu, by nie dali 

zamknąd szkół i że Gmina planuje inwe-

stycje tylko w Cegłowie. Te informacje 

zacytował z sondy do głosowania za-

mieszczonej na witrynie internetowej 

Gminy Cegłów. Po pierwsze sonda  to 

plan inwestycyjny, po drugie – jednak 

dotyczą całej gminy. Przytoczę więc te 

propozycje z sondy. Na pytanie, która z 

poniższych inwestycji, zdaniem inter-

nautów powinna byd wykonana w 

pierwszej kolejności? I są takie propo-

zycje: 1) naprawa 

dróg w Gminie; 2) 

budowa chodników 

w każdej wsi; 3) 

oświetlenie dróg w 

Gminie; 4) dom kul-

tury w Cegłowie; 5) 

świetlice wiejskie; 6) 

rozbudowa oczysz-

czalni ścieków; 7) 

kanalizacja III etap w 

Cegłowie; 8) hala 

sportowa w Cegło-

wie. Czy one dotyczą 

tylko Cegłowa?  

Wójt Marcin Uchman oraz radny 

Krzysztof Janicki poinformowali, że 

pozytywnie opiniowane są wnioski in-

westycyjne, nad którymi pracowano 

wiele miesięcy. Ale jeśli gmina będzie 

musiała finansowad wszystkie szkoły, 

trzeba będzie z nich zrezygnowad, bo 

Gminy nie będzie stad na wkład własny 

do złożonych wniosków, np. na termo-

modernizację wszystkich placówek 

oświatowych. Zablokuje też możliwośd 

wzięcia kredytu na zabezpieczenie 

wkładu własnego na inwestycje. Za-

stępca wójta Dariusz Uchman przed-

stawił wieloletnią prognozę finansową 

gminy i jakie nas wkrótce czekają obo-

wiązkowe ustawowe wydatki związane 

z ochroną środowiska. W najtrudniej-

szej roli jest Teodora Wójcik, bo jest 

nauczycielką i przewodniczącą Rady 

Gminy, która musi dbad o interes całej 

Gminy.  

– Nas nie stad na luksus, by dopłacad do 

pięcio czy ośmioosobowych klas. Kon-

dycja finansowa jest taka, zachowując 

obecny system oświaty, decydujemy o 

braku rozwoju inwestycyjnego Gminy. 

Kilka lat temu wójt z Mrozów chciał 

zlikwidowad szkołę w Kuflewie (obecnie 

w Podcierniu), w której wtedy było 147 

uczniów. Nasza Gmina ją przejęła i 

mamy dziś 59 uczniów. Przypominam, 

że na posiedzeniu komisji (6 grudnia) 

radni w głosowaniu zgodzili się na pro-

ponowaną reorganizację szkół. Za chwi-

lę każdy radny zagłosuje zgodnie ze 

swoim sumieniem. Art. 23 ustawy sa-

morządowej mówi, że trzeba patrzed 

globalnie na sprawy Gminy – poinfor-

mowała przewodnicząca i zarządziła 

głosowanie w sprawie podjęcia zamiaru 

likwidacji szkół w: Podcierniu, Wiciejo-

wie i Piasecznie. Na 14. obecnych rad-

nych, sześciu głosowało za podjęciem 

(ośmiu przeciw) uchwały o zamiarze 

likwidacji szkoły w Podcierniu. Nato-

miast w sprawie pozostałych dwóch 

szkół, siedmiu głosowało „za” i siedmiu 

„przeciw”. Wynik głosowania z uwagi 

na brak uzyskanej większości głosów 

„za” (na 19.01.2012r.)  świadczy, że 

żadna z nich nie została przyjęta. 

Zanotowała Danuta Grzegorczyk
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Paweł Beręsewicz – autor opowiadao, 
powieści i wierszy dla dzieci, nauczyciel 

języka angielskiego, tłumacz i leksyko-
graf, był gościem naszej biblioteki w 
poniedziałek, 12 grudnia. Na spotkanie 
z nim przyjechali uczniowie klas I-III ze 
szkoły podstawowej w Wiciejowie i 
Piasecznie. Dzieci od samego początku 
były pod wrażeniem pisarza, który po-
trafił wciągnąd je do wspólnej zabawy 
jednocześnie opowiadając o sobie i 
swojej pracy. Aby wytłumaczyd np. na 
czym polega praca tłumacza wymyślił 
język „grześkowy”, w którym zamienio-
ne są głoski „k” i „t”. Dzieci musiały 
przeczytad odpowiednio przygotowany 
tekst i same doszły do wniosku, że ła-
twiej jest tłumaczyd z obcego na język, 
który się zna lepiej.  

Później pisarz zapraszał dzieci (te 
bardziej odważne) na „rozmowę przy 
herbatce” o swoich książkach. Paweł 
Beręsewicz jest autorem ponad dwu-
dziestu powieści i opowiadao, za które 
dostał liczne  nagrody i wyróżnienia, 
m.in. za „Ciumkowe historie w tym jed-
na smutna”,  otrzymał - ważną dla pisa-
rza dziecięcego - Nagrodę Literacką im. 
Kornela Makuszyoskiego. Beręsewicz 
tworzy książki przygodowe,  podróżni-
cze – często korzystając z doświadczeo 
własnej rodziny - powieści o przygo-
dach rodziny Ciumków, detektywistycz-
ne (Tajemnica człowieka z blizną) i – jak 
sam mówi: romantyczne (Jak zakocha-
łem Kaśkę Kwiatek, Kiedy chodziłem z 
Julką Maj). Porusza też tematy trudne i 
ważne (o wojnie – „Czy wojna jest dla 
dziewczyn”). W najnowszej książce – 
„Zawodowcy” , opowiada o różnych 

profesjach. Dzieci na własnym przykła-
dzie przekonały się, że do każdego za-
wodu potrzebne są przede wszystkim 
odpowiednie predyspozycje. Nie każdy 
będzie dobrym aktorem czy sportow-
cem.  

Paweł Beręsewicz potrafi 
nie tylko tworzyd wspaniałe 
historie dla dzieci, ale też 
ciekawie opowiadad o swoich 
książkach. Nie zdradzając 
zakooczenia powieści na 
pewno rozbudził ciekawośd 
dzieci i zachęcił je do sięgnię-
cia po książki – z czego miej-
my nadzieję skorzystają, bo w 
naszej bibliotece oferujemy 
wiele tytułów tego autora. Na 
zakooczenie spotkania dzieci 

miały możliwośd kupienia sobie książki 
naszego gościa i uzyskania jego auto-
grafu.  

Małgorzata Śluzek 

 

 
 

Dnia 2 stycznia w bibliotece publicznej 
odbyło się spotkanie koła literackiego. 
Tym razem było historycznie i literacko, 
czyli o powstaniach narodowych na 
naszym terenie i w literaturze.  

 
Wiesława Kulik, która jak zwykle 

bardzo ciekawie opowiadała, prezentu-
jąc równocześnie wiele ciekawostek na 
ekranie. Przygotowała prezentację mul-
timedialną, w której poza faktami histo-
rycznymi, nie brakowało poezji i filmów 
na temat powstania listopadowego i 
styczniowego.  

Na zakooczenie Maria Osioska przy-
pomniała o świątecznych tradycjach. 
Na nasze spotkanie przybył zastępca 
wójta, Dariusz Uchman i złożył wszyst-
kim zebranym noworoczne życzenia. 

(dag) 

 

 
 
Dnia 27 grudnia w bibliotece odbyły się 
warsztaty z wycinanki, a poprowadził je 
Lech Żurkowski, absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponadto 
jest prezesem Stowarzyszenia Ścieżka, 
współpracuje z Zamkiem Królewskim , 
Muzeum Narodowym w Warszawie i 
innymi muzeami i domami kultury. 
Maluje techniką sumi-e (malarstwa 
tuszowego), krajobrazy oraz martwe 
natury, od 2010  reaktywuje zaintere-
sowania wycinanką. Jest autorem licz-
nych wystaw, konsultantem, pisze ar-
tykuły, przeprowadza warsztaty.  

 
Historia wycinanek to: ozdoby two-

rzone przez pisarzy na zapisanych kart-
kach, później tradycje ludowe i żydow-
skie. Wycinanka to ozdoba wycięta z 
papieru – wykorzystując symetrię, łączy 
różne motywy roślinne, zwierzęce czy 
figuralne.  

Wycinanka daje wiele możliwości 
rozwoju. Zmusza do myślenia i jedno-
cześnie wycisza. To decydowanie o 
kolorach, technice wycinania, to rów-
nie poszukiwanie, eksperymentowanie. 
Taka twórczośd jest przekazem czło-
wieka wolnego. Wycinanka jest sztuką, 
której efekt może byd zaskakujący – 
wyjaśniał plastyk podczas zajęd. 

 
W naszych warsztatach uczestniczy-

ły przedstawicielki KGW, osoby zainte-
resowane wycinanką, a nawet miesz-
kanki z Francji. 

dyrektor biblioteki 

SPOTKANIE Z PISARZEM 
W BIBLIOTECE 

SPOTKANIE KOŁA LITERACKIEGO  

WARSZTATY Z WYCINANEK 



Cegiełka, Nr 8  
 

 

 
Mimo, że w gminie ubywa mieszkao-
ców, wskaźnik czytelnictwa rośnie, co 
widad w poniżej tabeli: 

rok Lb. czytel 
ników 

Lb. wy-
pożyczeo 

Zakup 
książek 

2008 1041 18.476 1262 

2009 1062 18.444 1050 

2010 1064 18.527 1010 

2011 1076 20.089 890 

Poza wypożyczaniem książek do domu, 

czytelnicy korzystają ze zbiorów i kom-

puterów na miejscu. W czytelni udo-

stępniono 1136 książek i 2182 czasopi-

sma.  

Jest także wydzielone miejsce dla najmłod-

szych. 

Biblioteka jest całkowicie skomputery-
zowana. Książki są okodowane, czytel-
nicy mają karty biblioteczne, co pozwa-
la na monitorowanie w domu swoich 
wypożyczeo i rezerwację książek przez 
Internet. Na naszej witrynie jest do-
stępny katalog on-line z informacją, czy 
książka jest aktualnie dostępna czy u 
czytelnika. 
    Biblioteka rozpoczęła realizację wnio-
sku unijnego „Utworzenie czytelni mul-
timedialnej „Regionalia”. W związku z 
tym gromadzi i opracowuje wszelkie 
informacje dotyczące naszej gminy i 
okolic. W bazie komputerowej jest już 
1737 opisów. Są to: książki, rozdziały, 
broszury, artykuły i inne. To tylko częśd 
zaplanowanych działao tego wniosku.  

Tajne nauczanie – 1943r. 

 
 

 
Karta uczestnika giełdy mięsnej w Warsza-

wie z 1939 r. 
Zapraszamy mieszkaoców do współpra-
cy – wtedy baza regionaliów będzie 
bogatsza i ciekawsza. Bardzo prosimy o 
wypożyczenie nam zdjęd i różnych do-
kumentów, które po zeskanowaniu 
będą cennym nabytkiem, służącym do 
edukacji regionalnej dzieci, młodzieży i 
innych – mieszkaoców Gminy i gości. 
     

Działalnośd kulturalno-oświatowa 
      W minionym roku zorganizowano: 
trzy konkursy recytatorskie, konkurs 
literacki, a wraz ze szkołą w Cegłowie 
przegląd teatrów, na który biblioteka 
zaprosiła aktorką, Katarzynę Żak.  
        Przy bibliotece działa koło literac-
kie, które spotyka się zwykle raz w mie-
siącu – są pogadanki, prezentacje mul-
timedialne i recytacje poezji oraz dys-
kusje.  
    Odbyło się 6 spotkao autorskich, na 
których gościli: Artur Andrus, Kasia 
Żak, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, 
Barbara Rybałtowska, Anna Onichi-
mowska, Paweł Beręsewicz.  

Zorganizowano zajęcia literackie dla 
dzieci z „zerówek” z Cegłowa, zajęcia 
artystyczne z wycinanki z Lechem Żur-
kowskim oraz spotkanie literacko-
filmowe „Czas wojny”, na którym była 
również wystawa dokumentów i zdjęd z 
czasów wojny. Była TVP i nakręciła 
reportaż z imprezy. Można też oglądad 
wystawy fotograficzne w bibliotece.  

Biblioteka opracowała nowy folder 
„Przewodnik po gminie Cegłów”, któ-
rego wydawcą była Gmina Cegłów. 
Czytelnicy Roku 2011 – otrzymali dy-
plomy i nagrody książkowe.  

Dyrektor biblioteki 

 

 

 

 

Dorośli: 
(spis alfabetyczny) 
Kaska Ewa 
Mroszczyk Mirosława 
Pustoła Karina 
Skorys Krystyna 
Sosioski Dariusz 
Wardecka Halina 
Wąsowska Elżbieta z Kałuszyna 

 
Nagrodę odbiera Ewa Kaska 

 

Dzieci i młodzież do lat 15: 
Magdalena Kalisz 
Natalia Wojtkowska 
Julia Stankiewicz 
Patryk Kalisz 
Magdalena Bogusz 
Eliza Król 

 
 

 
   Artur Andrus wnikliwie przepytuje  

Marię Czubaszek z jej twórczości oraz 
burzli-
wego 
życia 
towa-
rzyskie-
go i 
rodzin-
nego. 
Książka 
jest 
nomi-
nowana 
w plebi-
scycie 

Bestsellery Empiku. Autorów gościli-
śmy w Cegłowie,  o czym Maria Czu-
baszek wspomina w jednej ze swoich 
odpowiedzi. 

BIBLIOTEKA W LICZBACH – PODSUMOWANIE MINIONEGO ROKU 

CZYTELNICY ROKU  

POLECAMY KSIĄŻKĘ 
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Dnia 16 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowego radio-
wozu dla Komendy Policji w Mrozach.  Uroczyste przekazanie w obecności 
policjantów, starosty Antoniego J. Tarczyoskiego oraz wójta gminy Cegłów 
Marcina Uchmana odbyło się w Miosku Mazowieckim. Sprzęt uroczyście 
poświęcił kapelan Komendy Powiatowej Policji w Miosku Mazowieckim, 
ksiądz Jerzy Danecki. Zakup został dofinansowany ze środków Gminy Cegłów 
w kwocie 5 tysięcy złotych. 
W tym dniu w budynku Komendy Powiatowej w Miosku Mazowieckim zor-
ganizowano jednocześnie uroczystą wigilię dla pracowników komendy i za-
proszonych gości. 
 

NOWY RADIOWÓZ DLA POLICJI 

 

SPADA LICZBA MIESZKAOCÓW W GMINIE 
 

STOPKA REDAKCYJNA: 

Wydawca: Gmina Cegłów; nakład: 1.000 egz.; Druk: Drukarnia IWONEX w Siedlcach  

Redakcja: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 22; 25-757-01-81; gbp@bibliotekaceglow.pl. 

Skład: Danuta Grzegorczyk;  

Redakcja: redaktor naczelna, Danuta Grzegorczyk oraz Wioleta Gałązka, Małgorzata Śluzek, Dariusz Uchman,  
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Pozostałych zapraszamy do współpracy.  
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1999 46 8 8 7 69 

2000 44 3 11 12 70 

2001 33 4 9 5 51 

2002 34 9 8 7 58 

2003 36 7 5 3 51 

2004 32 8 4 2 46 

2005 29 7 8 4 48 

2006 30 5 5 6 46 

2007 31 11 11 7 60 

2008 49 9 7 6 71 

2009 40 2 10 11 63 

2010 40 8 7 6 61 

2011 35 8 11 9 63 
 

Statystyka dzieci urodzonych w l. 1999-2011 w gm. Cegłów 

/podział na obwody szkolne: Cegłów, Wiciejów, Piaseczno             

i Podciernie/ 

 

Liczba mieszkaoców w latach 1998 – 2011 

1998 2000 2002 2004 2006 2010 2011 

 
6700 

 
6508 6464 6423 6342 6212 6179 

 

 

BAL WALENTYNKOWY 

18 luty, OSP Podciernie 

Gra zespół REFLEKT 

Opłata – 200 zł od pary 
503 680 314. 

BAL W WICIEJOWIE 

Opłata – 200 zł od pary – u dyrektora szkoły, 

Zygmunta Boruty; Tel.: (25) 757 01 80; 507 148 152. 

Zgłoszenia i opłaty do 6 lutego 2012. 
 

mailto:gbp@bibliotekaceglow.pl

