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Wg źródeł, do jakich dotarła biblioteka publiczna, wynika, że trzej nasi miesz-
kańcy zostali rozstrzelani w Katyniu i Twerze: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chcemy dołączyć do programu KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, którego 

celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej i posadzić Im „Dąb 
Pamięci”. Przy drzewku znajdzie się tabliczka z nazwiskiem zabitego żołnierza. 
To symboliczne drzewko ma przypominać o tragicznych czasach i zbrodni,  
jakiej NKWD dokonała na tysiącach niewinnych Polaków. W związku z naszym 
pomysłem na posadzenie „Dębu Pamięci” zamordowanym mieszkańcom Gminy 
Cegłów, zwracamy się z ogromną prośbą o wszelkie informacje o wymienio-
nych, czyli o Aleksandrze Jarzębskim, Eugeniuszu Kowaliku i Stanisławie Zy-
chowiczu.  

Prosimy zatem o kontakt z biblioteką publiczną: (25) 757 01 81 lub osobiście. 
Bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy Im winni pamięć. 

Dyrektor biblioteki 

 

 

Za wzorowe wyniki na Akademii Liderów Samorządowych otrzymała  

wyróżnienie od ministra Michała Boniego. 

W samorządzie pracuje prawie od początku przemiany ustrojowej. W grudniu 

1990r. podjęła pracę w Urzędzie Gminy w Cegłowie na stanowisku kierownika 

referatu organizacyjno–społecznego. W grudniu 2006r., na wniosek wójta, zosta-

ła powołana na sekretarza gminy. Kinga Łoniewska ma wyższe wykształcenie 

techniczne – Politechnika Warszawska: wydział mechaniki precyzyjnej. W 

1997r. ukończyła trzysemestralne podyplomowe studia administracji na Wydzia-

le Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

W ub.r. wzięła udział w projekcie unijnym Akademia Liderów Samorządo-

wych, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Projekt (dwusemestralne studia podyplomowe) był realizowany w czterech mia-

stach. Spośród ponad 300 chętnych przyjęto łącznie 160 sekretarzy i skarbników 

gmin i miast z całego kraju. Zakończenie projektu odbyło się 27 stycznia. Ze 160 

osób 25 osób otrzymało dyplom z wyróżnieniem. Wśród nich była sekretarz 

Kinga Łoniewska, której dyplom wręczył Minister Administracji i Cyfryzacji 

Michał Boni. Nasza sekretarz napisała pracę dyplomową nt podpisu elektronicz-

nego w administracji. 
Gratulujemy - redakcja 

 
 

 

MARZEC 
9  marca (piątek) 

 Skwarne, Podskwarne, Podciernie, 

Huta Kuflewska 

16 marca (piątek) 

Piaseczno, Posiadały, Kiczki Pierwsze, 

Kiczki Drugie, Skupie 

23 marca (piątek) 

 Rososz, Cegłów, Woźbin, Rudnik,  

 Pełczanka 

30 marca (piątek) 

 Mienia, Wiciejów, Wólka Wiciejowska, 

Tyborów. 
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POSADŹMY DĄB KATYŃSKI 

 

Harmonogram  bezpłatnego 
odbioru  zużytych opon 

WSZYSTKIE   NIEPOTRZEBNE  

OPONY  NALEŻY  W 

WYZNACZONE    DNI  

WYSTAWIĆ   PRZED  POSESJĘ  

DO   GODZINY  900 

 

KINGA ŁONIEWSKA – SEKRETARZ GMINY 

 

Jarzębski Aleksander  - ur. 1900 roku w Cegłowie. Syn Stanisława i Klemen-
tyny z Kuryłków. Po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej. Wywiezio-
ny w kwietniu 1940 r. Przebywał w obozie w Ostaszkowie, wkrótce potem 
został zamordowany w Twerze.  
 Kowalik Eugeniusz, s. Wincentego, ur. 1907r. z Posiadał - deportowany z 
obwodu rówieńskiego. Rozstrzelany w Katyniu. 
 
Zychowicz Stanisław, s. Józefa, ur. 1910r. z Mieni. Przebywał w łagrach w 
Kozielsku i Katyniu. Zamordowany w 1940r. w Katyniu. 
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 Moje Boisko „ORLIK 2012” o wartości 
971.130,15 zł - inwestycja została zre-
alizowana przy współfinansowaniu 
środków z Ministerstwa Sportu (47%), 
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go (33%) oraz Gminy Cegłów (20%); 

 plac zabaw przy szkole w Cegłowie  o 
wartości  106.497,18 zł współfinanso-
wanego w 50% ze środków Minister-
stwa Edukacji; 

 modernizacja drogi Huta Kuflewska – 
Wola Stanisławowska - wartość 
265.502,53 zł współfinansowana ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego w 
wysokości  58.000 zł, oraz remont ul. 
Ogrodowej w Cegłowie; 

 wykonanie rowu odwadniającego w 
Podskwarnem zadania współfinanso-
wane z Nadleśnictwem Mińskim likwi-
dacja zagrożenia powodziowego; 

 zakup wozu bojowego dla OSP Pełczan-
ka (wartość: 124.999,20 zł) przy współ-
finansowaniu Marszałka Województwa 
Mazowieckiego – 50.000 zł; 

 zakończony został pierwszy etap roz-
budowy oczyszczalni ścieków w Cegło-
wie; 
Przebudowa mechaniczno – biologicz-
nej oczyszczalni ścieków w Cegłowie 
Wydatek poniesiony w 2011r.:  
662.777,76. Otrzymana kwota pożyczki 
z  WFOŚiGW w 2011r.: 487.804,88. 
Planowana wielkość wydatku w 2012: 
1.885.300,00 w tym pożyczka z 
WFOŚiGW: 1.129.730,08, pożyczka 
umarzalna w 30% kwoty netto inwe-
stycji, dzięki likwidacji Zakładu Gospo-
darki Komunalnej istnieje możliwość 
odzyskania kwoty VAT przez Gminę w 
wysokości 23% 

 zakończona została budowa wodociągu 
w Wiciejowie – wartość inwestycji – 
69.784,09 zł; 

 Dofinansowanie zakupu samochodu dla 
komisariatu w Mrozach–5.000 zł 

 Realizacja funduszu sołeckiego – 
142 989,45 zł (refundacja w roku 2012  
z budżetu państwa w wysokości 30%) – 
m.in. przeprowadzono remonty lub do-
posażenie świetlic w Mieni, Piasecznie, 
Hucie Kuflewskiej, Podcierniu, Pełczan-
ce, Podskwarnem. Utwardzenie drogi – 
Posiadały, Skwarne. Budowa Boiska w 
Wiciejowie.  

 Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska  sfinansował 
odbiór i utylizację azbestu 
kwota w Gminie Cegłów na 
kwotę  45 874,29 zł. 

Środki z Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjne-
go KAPITAŁ LUDZKI 2007-13: 
 na projekt „Zagrajmy o suk-

ces” realizowany przez Ze-
spół Szkolny w Cegłowie: 37.063,00 zł 

 na projekt „Aktywizacja osób bezro-
botnych z gminy” realizowany przez 
GOPS Cegłów: 79.367,51 zł 

 Środki pozyskane przez Stowarzyszenie 
Wsi Podciernie i okolice na projekt „Lo-
kalna inicjatywa dla Podciernia i oko-
lic” obejmujący zajęcia dydaktyczne –   
j. angielski i rytmika dla dzieci przed-
szkolnych; teatrzyki, koncerty, basen 
dla dzieci szkolnych i przedszkolnych 
oraz dla dorosłych kurs tańca i aerobic: 
49.880,00 zł 

 Gmina Cegłów podpisała również 
umowy z WoFOŚiGW   

 
 
 
 
 
 Festyn „Sójka Mazowiecka” 
  Dożynki gminne w Podcierniu,  
 75-lecie KGW Cegłów 
 konkurs bezpieczna droga do szkoły 
 kolędowanie pod chmurką 
 udział drużyny reprezentującej 

Gminę Cegłów na samorządowych 
mistrzostwach województwa ma-
zowieckiego MAZOVIA CUP 2012 

 
 
 
 
 w ramach działania „Podstawowe 

usługi dla ludności” PROW 2007-13 
(wartość  –  5,158 mln zł brutto) na na-
stępujące zadania: 

 przebudowa oczyszczalni ścieków   

 budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie 
ul. Mickiewicza i Orzeszkowej 

 budowa sieci wodociągowej w  Wólce 
Wiciejowskiej 

 zakup wozu asenizacyjnego 
 
 

 
Wnioskowane dofinansowanie 2.953.697 zł 
 modernizacja domu ludowego w Kicz-

kach (PROW) – 0,4 mln zł 
 budowa kanalizacji w Mieni (współfi-

nansowanie ANR) 1,2 mln zł 
 przebudowa targowiska gminnego 

(PROW) ok. 1,3 mln zł, wnioskowane 
dofinansowanie 784.330 zł. 

 informatyzacja gminy (RPO 2007-13) – 
1,1 mln zł, „Mazowszanie” projekt fi-
nansowany ze środków unijnych – po-
wstanie świetlic komputerowych w 
gminie 

 projekty szkoleniowe w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-13 m.in. rozwój przedszkoli, zaję-
cia dodatkowe, doradztwo zawodowe 
wnioski na ponad 3 mln zł. 

 termomodernizacja placówek szkol-
nych, urzędu gminy,  budynek po b. po-
sterunku policji, domów ludowych w 
Kiczkach i Hucie Kuflewskiej (GIS sys-
tem zielonych inwestycji – ponad 
2,1mln zł środki z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska) 

 instalacja witaczy gminnych (PROW 
2007-13) – 0,1 mln zł 

 CAF (szkolenia dla urzędników, finan-
sowanie projektów kluczowych dla 
gminy, instalacja nowoczesnych tablic 
ogłoszeniowych w każdym sołectwie) 
Projekt w pełni finansowany ze środ-
ków unijnych 

 Realizacja funduszu sołeckiego na rok 
2012 zgodnie z uchwałami podjętymi 
przez zebrania sołeckie 

 
 
 

 reforma  systemu oświaty w gminie 
 modernizacja dróg 
 rozbudowa kanalizacji i przydomo-

wych oczyszczalni ścieków 
 zakup wozów bojowych dla OSP 

Cegłów i OSP Mienia. 
 

Podsumowanie roku 2011 oraz plany na lata 2012-2014 
 

INFORMACJE  Z  GMINY  I  SESJI  RADY GMINY 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE 

PRZEZ GMINĘ 

 

Z zakresu kultury i sportu zreali-
zowane zostały następujące 

przedsięwzięcia: 
 

Planowana realizacja złożo-
nych projektów 

 

INNE WYZWANIA NA LATA 
2012-2014 
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Dnia 23 lutego odbyła się XX zwyczajna 
sesja Rady Gminy, na której głównym 
tematem była oświata. A dokładniej 
dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie 
zamiaru likwidacji trzech szkół.  
Najpierw radny Wojciech Kaska zgłosił 
formalny wniosek o wycofanie tych 
uchwał z porządku obrad. Przewodni-
cząca Teodora Wójcik poddała wnio-
sek pod głosowanie. Siedmiu radnych 
poparło wniosek radnego Kaski, ale 
ośmiu było przeciw.  Tak więc po za-
prezentowaniu sprawozdań z dotych-
czasowej działalności wójta i wszyst-
kich komisji, rozpoczęła się dyskusja w 

sprawie likwidacji szkół. Głos zabierali 
głównie mieszkańcy obwodu szkoły w 
Piasecznie, nauczyciele, dyrektorzy 
oraz Roman Jaguścik ze Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, który bronił 
nauczycieli.  Wszyscy próbowali przed-
stawić swoje racje, przekonywali rad-
nych, by nie podejmowali uchwały. 
Było dużo emocji, a nawet pretensji.  

Wójt Marcin Uchman przekonywał  
o konieczności reorganizacji szkół, bo 
wydając tak duże kwoty na szkoły, w 
których spada liczba uczniów, hamu- 
jemy rozwój gminy. 
Podał przykład gminy Mrozy, która 
efektywnie wydaje pieniądze na oświa-
tę i bardzo się rozwija. Zapewnił, że 
dzieci nie ucierpią, bo będą uczyć się 
dalej w szkołach stowarzyszeniowych 
lub będą dowożone do Cegłowa. Jesz-
cze raz przedstawił stan liczbowy i fi-
nansowy szkół w Piasecznie, Podcier-
niu i Wiciejowie. Cierpliwie odpowiadał 
na wszystkie pytania. Niestety, nara-
stające emocje powodowały brak zro-
zumienia obydwu stron.  
– Jako nauczyciel wiem, jak ważna jest 
edukacja, ale uważam też, że pieniądze 

na nią należy wydawać z sensem, trze-
ba myśleć o podnoszeniu poziomu 
kształcenia.  Jestem młody i podobnie 
jak większość mieszkańców, chcę roz-
woju i chcę odpowiedzialnie wydawać 
społeczne pieniądze, bo bez efektywno-
ści nie ma efektów – tłumaczył zastęp-
ca Dariusz Uchman.  
– Państwo w 1994 roku scedowało 
oświatę na samorządy, ale wtedy nikt z 
rządu nie przewidział niżu demogra-
ficznego. A system finansowania jest 
taki sam dla dużych i małych szkół.  
Państwo daje dotację na ucznia, bez 
względu na inne stałe koszty: utrzyma-
nie budynku i kadry nauczycielskiej.      
A Karta Nauczyciela – wymysł komuni-
styczny – nadal obowiązuje, dlatego 

gmin nie stać na utrzymanie 
nauczycieli w tak małych 
szkołach – dodała przewod-
nicząca Teodora Wójcik. 
Głos zabierali również radni, 
jedni bronili szkół, inni uwa-
żali, że należy myśleć o całej 
gminie.  
– Demografia jest nieubła-
gana, po 3-4 latach grozi 
nam bankructwo. Przy 
obecnej sytuacji, to jedyny 

wybór, przed jakim stoimy – apelował 
radny Mirosław Walas.  
Późnym wieczorem nadszedł czas na 
głosowanie. Za pojęciem uchwał w 
sprawie zamiaru likwidacji szkół w Pia- 
secznie i Podcierniu głosowało 9. rad-
nych, a 6. Było przeciw, natomiast w 
sprawie szkoły w Wiciejowie: za 
uchwałą było 8 głosów i 7 przeciw. 
Wszystkie trzy uchwały zostały podję-
te.   
Zapytałam o dalszą procedurę w 
sprawie szkół. Oto odpowiedź: 
Podjęcie uchwał o zamiarze likwidacji 
rozpoczyna procedurę złożoną z nastę-
pujących kroków: 
1. do końca lutego (tzn. najpóźniej na 

6 miesięcy przez likwidacją szkoły) 
zostali powiadomieni rodzice, któ-
rych dzieci uczęszczałyby w kolej-
nym roku szkolnym do likwidowanej 
szkoły o zamiarze jej likwidacji. 

2. do końca lutego powiadamia się 
właściwego kuratora oświaty o za-
miarze likwidacji szkoły. 

3. uchwała jest sprawdzana przez or-
gana nadzoru (wojewodę) pod ką-
tem poprawności prawnej. 

Następnie do końca maja (tzn. co naj-
mniej 3 miesiące przez terminem li-
kwidacji szkoły) musi być podjęta 
uchwała o likwidacji szkoły, która koń-
czy całą procedurę. 
W dniach 3-5 marca odbyły się spotka-
nie Wójta Gminy z rodzicami ze szkół w 
Podcierniu, Wiciejowie i Piasecznie 
mające na celu podjęcie działań, które 
umożliwiłyby prowadzenie palcówek 
szkolnych i przedszkolnych przez orga-
nizacje pozarządowe. W większości 
rodzice są zainteresowani współpracą 
w budowie modelu stowarzyszeniowe-
go w polityce oświatowej Gminy Ce-
głów. Na spotkania ustalone zostały 
dalsze kroki, które muszą zostać podję-
te by organizacje pozarządowe mogły 
prowadzić szkoły lub przedszkola od 1 
września 2012 r. Wybrano przedstawi-
cieli rodziców, z którymi konsultowane 
będą dalsze procedury dotyczące prze-
jęcia placówek. Zbierane są również 
deklaracje od rodziców, których dzieci 
będą chodziły do szkół i przedszkoli 
stowarzyszeniowych w roku szkolnym 
2012/2013. 
 

 
 
Sprawozdanie z działania Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Narkomanii przedstawiła 
przewodnicząca Jadwiga Kaczorek.   

Poinformowała, że w każdy wtorek 
od 1230 do 1430  członkowie komisji 
pełnią dyżury. Są przeprowadzane 
rozmowy z osobami uzależnionymi, 
zgłoszonymi przez członków rodzin 
bądź inne osoby. Ze sprawozdania 
wynika, że w ubiegłym roku  komisja 
dysponowała kwotą 98 tysięcy złotych. 
W 50% wydano na dofinansowanie do 
wypoczynku letniego, zimowego, wy-
cieczek, biwaków dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy. Ponadto świetlice 
wiejskie są doposażone w nowy sprzęt 
np. stół do ping-ponga, bilard, cymber-
gaj i inne. Wszystkie wnioski, jak po-
wiedziała przewodnicząca, Komisja 
stara się realizować, choć nie zawsze w 
pełnej wnioskowanej kwocie. Pienią-
dze z funduszu tzw. „alkoholowego” 
przeznacza się na profilaktykę zdrowia 

UCHWAŁY OŚWIATOWE 

WALKA Z ALKOHOLIZMEM 
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czy na imprezy dotyczące promocji 
zdrowego trybu życia, sportu i życia 
bez używek. Wszelkie działania, które 
podejmuje Komisja, mają na celu roz-
wiązywanie problemów osób uzależ-
nionych, podejmowanie środków za-
radczych dla dobra rodzin, w których 
ten problem występuje. 
Jak poinformowała sekretarz, Kinga 

Łoniewska, na podstawie złożonych 

oświadczeń kupców, w 23 sklepach na 

terenie naszej gminy, w 2011r. sprze-

dano napoje alkoholowe o wartości 

3 909 000 zł., średnia na osobę dorosłą 

wynosi 774 zł. 
Zanotowała Danuta Grzegorczyk 

 
 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do 
wszystkich osób o zgłaszanie nam każ-
dej zauważonej awarii wodociągowej 
na terenie nieruchomości lub w tere-
nie ogólnodostępnym. 
O wystąpieniu awarii może świadczyć : 
 woda wypływająca na powierzchnię 

ziemi; 
 nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji 

wodociągowej; 
 zapadnięcie się gruntu, chodnika lub 

jezdni albo zauważalne podmoknięcie 
terenu. 

Mieszkańców Cegłowa prosimy o prze-
kazywanie informacji o awariach oraz 
zakłóceniach w pracy kanalizacji sani-
tarnej. O wystąpieniu awarii może 
świadczyć: zalanie ściekami studni za-
worowej lub studni włączeniowej na 
sieci kanalizacyjnej, przedłużające się 
zasysanie zaworu w studni zaworowej 
(prawidłowy czas to około 4 sekund) 
zbyt częste załączanie się zaworu w 
studni zaworowej (zawór po otwarciu 
zasysa około 40 litrów ścieków), "sy-
czenie" w studni zaworowej. 
Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod 
następującymi numerami telefonów : 
 w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 : 

25 759 59 39, 25 759 59 48 
 w godz. popołudniowych w dni wolne 

od pracy:  
509 483 739 - Grzegorz Lechicki 
505 021 742 - Bogdan Filipiec  
Państwa informacje pozwolą nam 
szybciej lokalizować i usuwać przyczyny 
awarii, co poprawi jakość naszych 
usług i przyczyni się do wzrostu zado-
wolenia z ich korzystania. 

 
 
 
„Postępujący od kilku lat proces likwi-
dacji szkół wiejskich stanowi realne 
zagrożenie pozbawienia wsi możliwości 
rozwoju w oparciu o nowoczesną edu-
kację. Wyzwaniem czasu staje się za-
tem budowa nowego modelu szkoły, 
prowadzonej przez lokalne stowarzy-
szenia i funkcjonującej na obszarach 

wiejskich jako miejsce integrujące miej-
scową społeczność wokół spraw lokal-
nych, wyzwalające aktywność i pobu-
dzające do działania na rzecz zapobie-
gania wykluczeniu społecznemu w róż-
nych obszarach życia. Spotkania regio-
nalne mają na celu przygotowanie 
systemu konsultacji i wymiany infor-
macji pomiędzy samorządami i organi-
zacjami pozarządowymi” – czytamy na 
stronie Urzędu Marszałkowskiego. 
Dnia 20 lutego 2012 r. w Warsza-
wie odbyła się I Mazowiecka Deba-
ta Edukacyjna „Przyszłość szkół 
wiejskich”, której inicjatorem, poza 
Federacją Inicjatyw Oświatowych, 
była Gmina Cegłów. Przybyli przed-
stawiciele samorządów, oświaty, 
kuratorium i mediów z całej Polski. 
Dyskutowano na temat trudnej 
sytuacji małych szkół i sposobach 
naprawy sytuacji oświatowej. Roz-
mówcy jednomyślnie przyznali, że po-
winna powstać ustawa pomagająca 
gminom. Wójt, Marcin Uchman na 
prezentacji multimedialnej zaprezen-
tował gminę Cegłów i przedstawił sy-
tuację finansową małych szkół. Zastęp-
ca wójta Dariusz Uchman przedstawił 
wieloletnią prognozę finansową gminy 
z uwzględnieniem czekających 
 

 
 
 
gminę wydatków, wynikających z 
ustawy. 
Przedstawicielka Federacji Inicjatyw 
Oświatowych, Elżbieta Tołwińska-
Królikowska  opowiedziała realizowa-
nym  projekcie „Z małej szkoły w wielki 
świat” i o tym jakie są korzyści dla 
uczniów ze szkół prowadzonych przez 

stowarzyszenie. 
O projekcie moż-
na przeczytać na 

stronie: 
www.malaszkola.
pl.  Głos zabrały 
osoby prowadzą-
ce takie szkoły. 
W jednej z nich 
jest trzynaścioro 
dzieci i jak wy-
znała prezes 

stowarzyszenia 
rozwoju wsi, 

edukacja jest na wysokim poziomie. 
Nasza szkoła to serce wsi – z entuzja-
zmem wyznała. Stowarzyszeniową 
szkołę prezentowała również Dorota 
Długosz z Lipin oraz wójt gminy Mrozy, 
Dariusz Jaszczuk. To przykład gminy, 
gdzie z trzech zlikwidowanych szkół, 
jedna pozostała i z powodzeniem funk-
cjonuje kilkanaście lat.  

Prezes Federacji Inicjatyw Oświato-

wych, Alina Kozińska-Bałdyga podsu-
mowując obrady stwierdziła, że ko-
niecznością jest zmiana systemu oświa-
ty i budowa społeczeństwa obywatel-
skie poprzez zakładanie stowarzyszeń 
rozwoju wsi.  

Imprezie towarzyszyły „sójki” Anny 
Kotuniak i Jadwigi Kowalczyk z Pod-
ciernia. Nagrodzony produkt cieszył się 
ogromnym powodzeniem wśród 
uczestników imprezy.  

 Danuta Grzegorczyk 

I MAZOWIECKA DEBATA EDUKACYJNA 

CZYLI PRZYSZŁOŚĆ SZKÓŁ WIEJSKICH 

 

Prośba do mieszkańców 

http://www.malaszkola.pl/
http://www.malaszkola.pl/


Cegiełka, Nr 10  
 

 

 
 

Wójt Marcin Uchman wraz ze Stowarzy-
szeniem Kapitał-Praca-Rozwój 26 lutego 
zorganizowali I Mazowiecki Bieg Lachów. 
Miał być bieg narciarski, ale śniegu za ma-
ło, więc odbył się bieg przełajowy. Uczest-
ników podzielono na trzy kategorie: dzieci, 
kobiety i mężczyźni.  

Zwycięzcy: Krystian Cyran z Cegłowa, San-
dra Kazimierczyk z Rososzy i Paweł Dobosz 
z Mieni otrzymali puchary, dyplomy i na-
grody rzeczowe.   

Imprezie towarzyszyły konkursy: ekolo-
giczny oraz wiedzy o gminie Cegłów. Każdy 
mógł przejechać się bryczką, upiec kiełba-
skę na ognisku, zjeść gorącą grochówkę 
przygotowaną przez Stowarzyszenie Roz-
woju wsi Podciernie i Okolice i posmako-
wać porcji z dzika, jakie serwowali miej-
scowi myśliwi. Miejsce przy Domku My-
śliwskim Koła Łowieckiego „Jedlina” było 
dodatkową atrakcją  imprezy rekreacyjno-
sportowej.  

Miejmy nadzieję, że w następnym roku 
będzie bieg narciarski i wezmą w nim 
udział całe rodziny, bo warto aktywnie 
spędzać wolny czas w miłej atmosferze. 

(dag) 

 
 
 

W CEGŁOWIE 
Podczas tegorocznych ferii zimowych 
nauczyciele cegłowskiej szkoły zapro-
ponowali różnorodne formy spędzania 
wolnego czasu.  Wszyscy chętni mogli 
aktywnie uczestniczyć w zajęciach te-
atralnych, plastycznych, manualnych, 
orgiami, komputerowych i sportowych. 

Już pierwszego dnia organizatorzy za-
proponowali wyjazd do Siedlec na lo-
dowisko. W następne również było 
sporo atrakcji, ale największym powo-
dzeniem cieszyły się zajęcia sportowe. 
Dnia 24 stycznia na Gminny Turniej 
Sportowy klas I-III do Cegłowa przyje-
chały dzieci z Podciernia. Zawody za-
kończyły się remisem. W turnieju mini 
hokeja startowali uczniowie starszych 
klas ze wszystkich szkół. Prowadzący 
rozgrywki nauczyciele podzielili za-
wodników na kilka grup. W tej konku-
rencji pierwsze oraz trzecie  miejsce 
zdobyli uczniowie z Wiciejowa, a dru-
gie – z Podciernia. Spośród dziewcząt 
najlepsze były: Małgorzata Wojdyga i 
Aneta Bajszczak. Wójt Marcin Uch-
man wyróżnił najlepszego zawodnika 

Jerzego Kowalczyka z Wiciejowa. W 
tenisie stołowym najlepszym został 
Krystian Cyran z Cegłowa, tuż za nim 
byli zawodnicy z Podciernia: Mateusz 
Kołak i Mateusz Podobas. Wójt obda-
rował uczniów upominkami. 

Dyrektorzy szkół: Beata Walas i 
Zygmunt Boruta  wykazali się umie-
jętnościami gry w tenisa stołowego i 
zagrali z wójtem Marcinem Uchma-
nem. Kto był najlepszy, trudno ustalić, 
chodziło przecież o propagowanie 
wśród uczniów zdrowego i czynnego 
wypoczynku. 

W WICIEJOWIE 
Nauczyciele i wolontariusze zorgani-
zowali uczniom z Wiciejowa wesołe 
ferie zimowe. Było mnóstwo zajęć, 
spotkań i wyjazdów: zajęcia taneczne, 
plastyczne, komputerowe, kulinarne, 
fotograficzne, gry i zabawy sportowe i 
zabawy, konkursy i atrakcyjne spędza-
nie czasu. Na warsztaty literackie 
uczniowie pojechali do Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Mińsku Mazowiec-
kim, gdzie były ciekawe zajęcia ze zna-
jomości powiedzeń i przysłów. Organi-
zatorzy wybrali się z grupą uczestników 
ferii na wycieczkę do 23 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Janowie.  
- Najpierw byliśmy w Izbie Pamięci, 
gdzie poznawaliśmy historię polskiego 
lotnictwa. Potem przenieśliśmy się do 
współczesności i oglądaliśmy symulator 
lotów, a nawet sami zasiadaliśmy za 
sterami – napisali uczestnicy w gazetce 
„Szkoleś”. Zwiedzili też Komendę Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

- Z zapartym tchem słuchaliśmy opo-
wieści pana strażaka, przymierzaliśmy 
kaski i kurtkę strażacką, zwiedzaliśmy 
samochód strażacki, a nawet obejrzeli-
śmy próbny alarm, przeprowadzony 
specjalnie dla nas – wyznały dzieci. 
Nie zabrakło też gości, a byli to: ksiądz 
proboszcz z Ignacowa i policjant Artur 
Trzaskoma, który przypomniał zasady 
bezpieczeństwa i opowiadał o swojej 
pracy. 
- Największym przeżyciem dla wszyst-
kich była wizyta na lotnisku w Janowie. 

Duże samoloty zrobiły duże wrażenie 
na wszystkich. Mróz nie pozwolił na 
długie oglądanie samolotów. pożegna-
liśmy pilotów i pojechaliśmy do Igna-
cowa na mszę św. Potem siostra Domi-
nika zaprosiła nas na wspaniałą zaba-
wę, którą zorganizowali dla nas starsi 
koledzy. Nie martwiliśmy się tym , bo 
wiedzieliśmy , ze w Wiciejowie czekają 
na nas pyszne pierogi.  
Koordynatorem „zimowiska” była An-
na Śpiewak-Bartnicka. 

Danuta Grzegorczyk 
 
 

 
 
 
Dnia 12 lutego 2012r. zorganizowaliśmy  VI 
Koncert Charytatywny. Zbieraliśmy pienią-
dze na zagospodarowanie terenu przy 
szkole obok ORLIKA. Podczas koncertu 
prezentowali się uczniowie i zaproszeni 
goście. Rozpoczęliśmy polonezem w wyko-
naniu klas III szkoły podstawowej, które 
przygotowały: Anna Gawor i Małgorzata 
Zalewska. W dalszej części wysłuchaliśmy 
koncertu fortepianowego uzdolnionego 
duetu Krystiana Metery i  Pauliny Mier-
nickiej. Klasa IIb Iwony Piątkowskiej zagra-
ła na własnoręcznych instrumentach Pizzi-
coto Delibes. Swój talent muzyczny grając 
na keybordzie zademonstrowali: Piotr 
Miller, Patryk Kalisz, Jakub Szewczyk, 

Karol Sadoch, Kamil Zawadka, nato-
miast na gitarach: Marcin Wąsowski i 

BIEGI PRZEŁAJOWE  

 

Koncert ,,Dla mojej szkoły"  

w Cegłowie 

 

FERIE ZIMOWE   
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Radek Leszczyński. Układy taneczne w 
wykonaniu klas najmłodszych: krako-
wiak - klasy Ib Jolanty Wołkiewicz, po-
lka na dechach – kl. Ia Elżbiety Oleksy, 
taniec walonki klasy IIa Agnieszki 
Szyszkowskiej - to najbardziej widowi-
skowa część programu. Przez wiele lat 
gromadzone stroje szyte najczęściej 
przez rodziców i dziadków są prezen-
towane podczas pokazów. Możliwości 
wokale podczas śpiewanych piosenek 
prezentowały: Karolina Zwierz, Julia 
Zalewska, Paulina Korzeń, Olga Ma-
terka, Patrycja Małecka. Pokazy spor-
towe rozpoczęła grupa Edyty Leszczyń-
skiej układem ćwiczeń na stepie, na-
stępnie akrobacje z piłką zademon-
strował Krystian Wójcik, a mistrzowie 
szkolni  hula hop - Olga Wrzosek, An-
gelika Górka, Olek Snopkiewicz, Ola 
Kowalczyk, Patrycja Gałązka zachwy-
cili nas swoją sprawnością fizyczną. Na 
zakończenie części szkolnej odbył się 
występ uczniów uczęszczających na 
zajęcia artystyczne pod kierunkiem  
Rafała Ratuskiego - BUM BUM SHOW. 
W tym roku podczas Koncertu zapre-
zentował swoje umiejętności Klub 
Akademii Sztuk Walki, który prowadzi 
zajęcia TAEKWONDO. Podczas pokazu 
iluzji czarował nas Paweł Głowacki, 
który przyjął zaproszenie Karola Sień-
kowskiego. Dziękuję wszystkim go-
ściom, którzy przybyli na koncert, 
szczególnie Wójtowi Marcinowi Uch-
manowi, który wydał również decyzję 
zezwalającą na prowadzenie zbiórki 
publicznej. Uczniom za przygotowanie 
programu, nauczycielom i obsłudze za 
koordynację wszystkich zadań związa-
nych z koncertem oraz za upieczenie 
ciast, którymi częstowali wolontariusze 
pod kierunkiem Agnieszki Parol.  

 

Na zakończenie losowaliśmy 
,,szczęśliwą cegiełkę", za którą prezent 
w postaci tortu otrzymała Klaudia Kie-
liszczyk - gratulujemy. Zebraliśmy kwo-
tę - 4360,00 zł. 

Informacja ze strony szkolnej 

Uroczystości w „Małym 
Przedszkolu” w Podcierniu 

prowadzonym przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice. 
20 stycznia 2012 roku w Małym Przed-
szkolu w Podcierniu odbyły się uroczy-
stości z okazji DNIA BABCI I DZIADKA. 
Na uroczystość przybyli dziadkowie i 
rodzice naszych przedszkolaków. Dzieci 
pod przewodnictwem pań nauczycielek 
przedstawiły bogaty program arty-
styczny pełen wierszy, piosenek, tań-
ców i życzeń. W tak wspaniałym dniu 
nie mogło zabraknąć słodkiego tortu, 
który upiekła mama Oli-pani Katarzyna 
Radzio –dziękujemy. Po słodkim poczę-
stunku nadszedł czas na wspólną za-

bawę, do tańca i śpiewania zaproszeni 
zostali wszyscy dziadkowie i babcie 
wraz z wnukami i rodzicami. Na pa-
miątkę tak wspanialej uroczystości 
dzieci wręczyły swoim dziadkom prze-
piękne upominki, obrazki wykonane z 
masy gipsowej przyozdobione farbami i 
brokatem. 

,,…Jest karnawał, dzieci tańczą, 
Gra orkiestra przebierańcom…” 

7 lutego 2012 roku odbył się Bal Kar-
nawałowy dla dzieci uczących się w 
Małym Przedszkolu w Podcierniu i 
dzieci z okolicznych miejscowości przy-
byłych z opiekunami na nasze zapro-
szenie. Podczas imprezy nie zabrakło 
zabaw z chustą, wężem, piłką, konkur-
sów z nagrodami, wspólnych tańców, 
dużej ilości baniek mydlanych i słod-
kiego poczęstunku. Wszystkie dzieci 
były przebrane w piękne karnawałowe 
kreacje. Bal pozostanie w pamięci na 

długo jako pełen niezapomnianych 
wrażeń. Bardzo podobały się dekoracje 
Sali. Przed balem odbyły się zajęcia 
dydaktyczne wprowadzające w trady-
cje karnawałowe i przygotowujące 
dzieci do wspólnie spędzonego czasu 
podczas balu karnawałowego. Zapra-
szam do śledzenia wydarzeń  z życia 
Małego Przedszkola w Internecie: 
www.stowarzyszeniepodciernie.pl.tl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAGADKA 
Na pytanie zadanie w numerze 8 na 
temat zdjęcia, tylko jedna osoba odga-
dła. Zwyciężczynią jest Zofia Uchmań-
ska, która w nagrodę otrzymała książ-
kę „Cegłów na Mazowszu”.  
Gratulujemy! A teraz czas na następną 
zagadkę. 

Co przedstawia poniższe zdjęcie? 

 
Kto pierwszy poprawnie odpowie, otrzyma 
nagrodę. Na odpowiedź czekamy w biblio-
tece – tel. lub osobiście: 25-7570181 

 

 

 

 

WÓZEK DLA DZIECKA - II EDYCJA 

 
Już po raz drugi organizowany jest 
konkurs ,,Wózek dla pierwszego 
noworodka urodzonego w Gminie 
Cegłów”. Rodzice pierwszego, no-
wo narodzonego w 2013 roku 
mieszkańca Gminy Cegłów, otrzy-
mają wielofunkcyjny wózek dzie-
cięcy. Zgłoszenia zawierające do-
kument potwierdzający dzień i 
godzinę urodzenia dziecka będzie 
można składać w Urzędzie Gminy w 
dniach od 1 do 31 stycznia 2013 r. 
Celem przedsięwzięcia jest popra-
wa sytuacji demograficznej Gminy 
oraz promocja macierzyństwa. Z 
radością informujemy, iż laureatką 
I edycji konkursu została Amelka 
Boryta z miejscowości Mienia, uro-
dzona 11 stycznia 2012 roku.  

Wójt Marcin Uchman 
 

http://www.stowarzyszeniepodciernie.pl.tl/
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SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW 

Powiatowy Zespół Doradców Rol-

niczych i Urząd Gminy Cegłów 

serdecznie zapraszają zaintereso-
wanych rolników na szkolenia :* 
1.*  12-13 marca  - godz.900  sala 
konferencyjna UG 
 
 
 
 
Szkolenie ma za zadanie doskonalenie 
zawodowe rolników zmierzające do 
spełnienia odpowiednich norm krajo-
wych i UE. 
Program szkolenia obejmuje cykl wy-
kładów i wyjazd studyjny do gospodar-
stwa. 
Uczestnicy otrzymają materiały szkole-
niowe oraz gorący obiad. 
Zapisy pok. nr 5 u Małgorzaty Płatek, 
ilość miejsc ograniczona. 

2.* 21 marca – godz. 1100  sala kon-
ferencyjna UG 
 
 
 
 
 
W obecnej rzeczywistości nieznajo-
mość prawa nie usprawiedliwia rolnika, 
dlatego ważne jest aby być na bieżąco 
z obowiązującymi przepisami  dla wła-
snego dobra. Celem niniejszego szko-
lenia jest przybliżenie tych zagadnień 
rolnikom. 

26 - 27 marca – godz.900  

 sala konferencyjna UG 
 
 
 
 
 

Szczególnie dotyczy to rolników, 
którzy ukończyli taki kurs w 2007r. 
świadectwo jest ważne 5 lat. 
Koszt kursu 86 zł, zapisy w pok. nr 5 
Przypominamy również, że każdy 
rolnik powinien posiadać opryski-
wacz z ważnym atestem. 

                                                Urząd Gminy 

 
 
 

SPOTKANIA KOŁA LITERACKIEGO 
Dnia 3 lutego dyskutowaliśmy na temat 
karnawału, natomiast 28 lutego słuchali-
śmy wierszy autorstwa Krzysztofa Zagań-
czyka z Cegłowa. Jest zafascynowany twór-
czością Zbigniewa Herberta i jak twierdzi, 
jego poezja była motorem do tworzenia 
własnych wierszy.  

 

Krzysztof był aktywnym członkiem  grupy 
młodych poetów w Siedlcach. Już kolejny 
raz prezentował swoją twórczość w Cegło-
wie. Jego poezja nie jest łatwa, ale dysku-
sja bardzo przybliżyła wszystkim jej uroki. 

Wycinanki po raz drugi 
Dnia 31 stycznia po raz drugi odbyły się 
warsztaty z wycinanek, jakie poprowadził 
plastyk Lech Żurkowski.  

 
Tym razem poza paniami z Cegłowa, były 
również kobiety z KGW w Podcierniu i 
Mieni. Początki nie były takie proste, ale po 
dwóch godzinach powstały już piękne 

wzory. Powrót do ludowej twórczości 
wywołał wspomnienia na temat trady-
cji wsi. 

Dyrektor biblioteki 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

W ub. roku najczęściej wypożyczano: 
1. A. Kołodziejczyk-Rieger: Jestem tu, 
przy tobie  
2. Aleksandra Tyl: Aleja Bzów 
3. M. Ulatowska: Sosnowe dziedzictwo 
4. M. Ulatowska: Pensjonat Sosnówka 
5. Barbara Rybałtowska - cykl książek:  
Bez pożegnania, Szkoła pod baoba-
bem, Koło graniaste, Mea culpa. 
6. Diana Palmer: Spragnieni miłości 
M. J. Kursa: Szkoła sosnowego dworku  
7. Richard Paul Evans: Szukając Noel 
oraz Stokrotki w śniegu 
8. M. Gutowska-Adamczyk: Cukiernia 
pod Amorem (dwie części). 
 
 
 

Wzorowi i ich średnia ocen: 
KLASA IV 

 Gabriela Jastrzębska –  5,2  

 Zuzanna Parobcza  – 5,0  

 Jakub Uchman – 4,6  
KLASA V 

 Natalia Romak  – 5,11 

 Magdalena Sobkowicz  –  4,88  

 Adrian Kieliczczyk – 4,77   

 Ewa Luśnia  – 4,66  
KLASA VI 

 Natalia Malesa  – 4,88 

 Karolina Gałązka  – 4,77  

 Aleksandra Włodarek – 4,55   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINA INFORMUJE 

 

Wymogi wzajemnej zgodności 
dla gospodarstw ubiegających 
się  o płatności bezpośrednie 
 

Dopłaty bezpośrednie - zmiany 
na rok 2012 , oraz zmiany w 

prawie i przepisach , które rol-
nik wiedzieć powinien 

 

Kurs chemizacyjny dla osób 
wykonujących zabiegi środka-

mi ochrony roślin 
 

W BIBLIOTECE 

NAJLEPSI Z PODCIERNIA 

CO CZYTAMY? 

DLA BABCI I DZIADKA 

Dnia 10 lutego 2012 roku w szkole w 
Podcierniu odbyła się uroczystość  z 
okazji  Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni 
dziadkowie licznie przybyli, aby podzi-
wiać występy swoich wnucząt. Dzieci 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki 
specjalnie dla nich. W programie poja-
wiły się m.in. inscenizacje, taniec dziad-
ków i babć oraz dedykacje utworów 
muzycznych w wykonaniu ucz. III kl. 
Jakuba Stelmaszczyka.  

Dzieci wykonały upominki i laurki, 
które podczas uroczystości. Wielką przy-
jemność sprawiły babciom i dziadkom 
melodie z dawnych lat. Można było 
zaobserwować uśmiechy, radość, a 
także łzy wzruszenia. Dzień Babci i 
Dziadka na długo pozostanie w pamięci 
zarówno dziadków jak i wnucząt. 

Informacja ze SP w Podcierniu 

<na zdj. – występ ucz. z Podciernia 

  



Cegiełka, Nr 10  
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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,  

                  Monika Urbanek. 

Pozostałych zapraszamy do współpracy.  

 

 

        

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie realizuje w 2012 roku 
kolejną edycję projektu systemowego 

„Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Cegłów” 

 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, 
Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” 

 

korzystasz z pomocy społecznej? 
nie pracujesz zawodowo? 

jesteś w wieku aktywności zawodowej? 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie. 

 Zgłoszenia pod nr telefonu: (25) 759 59 42 lub mailem: gopsceglow@op.pl  
 Biuro projektu: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie 
05-319 Cegłów ul. Kościuszki nr 4 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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