
Cegiełka, Nr 12  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoryzowany Punkt Serwisowy z branży elektronicznej wykonuje naprawy gwarancyjne i pogwaran-
cyjne LCD, PDP (plazmy), kineskopowych, kamer video, odtwarzaczy DVD/CD/BLURAY, kin domo-
wych, monitorów komputerowych.  

Oferta obejmuje serwis gwarancyjny marek:  

PHILIPS, SHARP, TOSHIBA, SAMSUNG ,ORION . 

Na naprawy udzielamy półrocznej gwarancji, dojazd do klienta 
GRATIS !!!  

Autoryzowany 

Punkt Serwisowy 

Cegłów , ul. Katuszewskiego 13 

Tel. 604 05 29 40 / 25 757 01 05  
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ONI OTRZYMALI „LAURĘ 2011” 

 

Z gminy Cegłów Laurę 2011 otrzymali: 
Lucyna Bajszczak - w dziedzinie nauki i oświaty 

Paweł Kowalczyk - w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska. 
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w mioskiej „budowlance”. 
Najpierw wręczono nominacje, potem odczytano laureata w danej dzie-
dzinie. Zwycięzcy odebrali statuetki z rąk Przewodniczącego Kapituły 
Nagród, Mirosława Krusiewicza oraz Starosty Mioskiego, Antoniego 
Jana Tarczyoskiego.  
Imprezie towarzyszył program artystyczny. Był solowy występ skrzypaczki Fil-
harmonii Narodowej, Anety Borczyoskiej oraz koncert chóru Mioskiego Towa-
rzystwa Muzycznego pod dyrekcją Tomasza Zalewskiego. 
 

Lucyna Bajszczak      Paweł Kowalczyk 

 Na wniosek wójta Marcina Uchmana  
nominowani z gminy Cegłów: 

 nauka i oświata – Lucyna Bajszczak; 
 kultura i sztuka – Biblioteka Publiczna; 
 sport – Stanisław Wójcik, nauczyciel ZS; 
 rozwój przedsiębiorczości – Janusz  

Pajda, właściciel PPH; 
 działalnośd społeczna – KGW w Cegło-

wie. 
 rolnictwo -  Paweł Kowalczyk   

z Huty Kuflewskiej. 
 

Dnia 30 maja 2012 r. w Miosku Mazowiec-
kim odbyła się uroczysta dziesiąta gala 
wręczenia nagrody „LAURA 2011”. Nagro-
da Powiatu Mioskiego LAURA przyznawana 
jest corocznie (w sześciu dziedzinach) za 
indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia 
twórcze, gospodarcze i społeczne służące 
rozwojowi i promocji powiatu.   

Co znaczy Laura? 
Kobieta nosząca to imię jest zmysłowa, 
uczuciowa i otwarta. Posiada łatwośd wy-
sławiania się i nawiązywania kontaktów z 
innymi. Lubi byd podziwiana i stawiana za 
wzór. Laura to kobieta niezwykle zaradna i 
nie umiejąca usiedzied w miejscu, jest za-
angażowana i aktywna.  
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Lucyna Bajszczak z Podciernia 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Podciernie i Okolic. W 2007 
roku, w ramach projektu „Mazo-
wieckie Małe Przedszkola” dofi-
nansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, po-
wstało w Podcierniu przedszkole. 
Po roku otrzymywania dofinanso-
wania, prowadzenie Przedszkola 
przejęło Stowarzyszenie. Zarówno 
opieka nad dziedmi, jak i większośd 
niezbędnych prac prowadzona 
była  społecznie przez L. Bajszczak 
oraz innych członków Stowarzy-
szenia. W 2011 r. udało się pozy-
skad pierwsze środki z EFS na reali-
zację  projektu lokalnego o szer-
szym zasięgu, adresowanego nie 
tylko do dzieci, ale także do doro-
słych z prawie 10 miejscowości. 
Aktualnie przedszkole jest przed-
miotem badao w Instytucie Stu-
diów Politycznych PAN w ramach 
rozprawy doktorskiej „Rola organi-
zacji non – profit w polityce opieki i 
edukacji przedszkolnej w Polsce po 
1989 r.” – czytamy w uzasadnieniu. 
 

Paweł Kowalczyk z Huty Kuflew. 
Prowadzi gospodarstwo rolne w 
gminie Cegłów o pow. 31 ha od 
roku 2006, nastawione na produk-
cję mleka. Stado hodowlane liczy 
60 krów. W chwili obecnej średnia 
miesięczna produkcja mleka w go-
spodarstwie wynosi 6.200 litrów. 
Gospodarstwo współpracuje z za-
kładem mleczarskim w Węgrowie, 
prowadzonym przez Hochland Pol-
ska. Spełnia wszystkie wymagania 
fito-sanitarne, posiada certyfikaty 
weterynaryjne oraz urządzenia 
przeznaczone do udoju krów. Wła-
ściciel podnosi swoją wiedzę 
uczestnicząc w kursach i szkole-
niach adresowanych do producen-
tów mleka,  a także modernizuje 
gospodarstwo.   

www.powiatminski.pl 
 

 
 
Dnia 19 maja 2012 r. Pełczanka prze-
żyła radosną chwilę, bowiem odbyło 
się oficjalne przekazanie samochodu 
bojowego VOLVO dla miejscowej stra-
ży. Na uroczystośd przybył mioski sta-
rosta i prezes Wojewódzkiego Zarządu 
OSP, Antoni Jan Tarczyoski, wójt gmi-
ny Cegłów Marcin Uchman i zastępca 
Dariusz Uchman, przewodnicząca 
Rady Gminy Teodora Wójcik, radni 
oraz reprezentanci Gminnego Zarządu 
OSP: Wojciech Kaska i Sławomir Ol-
szewski, strażacy i mieszkaocy Peł-
czanki i sąsiednich miejscowości.  

 
Prowadzący uroczystośd – radny Mi-
rosław Walas przypomniał historię 
OSP Pełczanka, jak to 52 lata temu 
sześciu mężczyzn powołało do życia 
organizację, a pierwszym jej prezesem 
został Marian Miłosiewicz. Po 15. 
latach funkcję tę przejął Wiesław 
Marczuk, a od roku prezesem jest 
Piotr Marczuk.  
- OSP jest ważną organizacją, integru-
jącą mieszkaoców wsi, tworzącą spo-
łeczeostwo obywatelskie zaintereso-
wane rozwojem swojej małej ojczyzny, 
uczy współodpowiedzialności za bez-
pieczeostwo i poprawę jakości życia. 
Każdy wyjazd strażaków niestety wią-
że się z czyimś nieszczęściem, ale dru-
howie próbują minimalizowad straty. 
Dbają o stan bezpieczeostwa. Docze-
kaliśmy się fajnego samochodu stra-
żackiego i niech dobrze nam służy – 
powiedział radny Walas i podziękował 
tym, którzy wspierali i przyczynili się 
do zakupu pierwszego nowego samo-
chodu dla Pełczanki, czyli marszałkowi 
Adamowi Struzikowi, staroście A. 
Tarczyoskiemu, wójtom i radzie gminy 
w Cegłowie. Imprezę uświetniła orkie-
stra dęta OSP w Latowiczu.   

Obecni na uroczystości przedstawi-
ciele władz byli zgodni, mówiąc, że 
trzeba popierad aktywnośd mieszkao-
ców, szczególnie strażaków, bo – jak 
wspomniał starosta – OSP  to najlicz-

niejsza organizacja w powiecie z po-
nad stuletnią tradycją. Goście życzyli 
jednostce pełczaoskiej, aby ten pojazd 
sprawdzał się tylko na dwiczeniach czy 
w celach reprezentacyjnych.  

Majowe święto stało się okazją do 
odznaczeo. Dziewięciu druhów otrzy-
mało brązowy medal za zasługi dla 
pożarnictwa, srebrny wręczono wój-
towi, Marcinowi Uchmanowi, a złote 
otrzymali: Zbigniew Laskus i Wiesław 
Marczuk.  

Proboszczowie obydwu parafii w 
Cegłowie: ks. Dariusz Cempura i ka-
płan Grzegorz Dróżdż wraz z kapela-
nem DPS w Mieni (również straża-
kiem), odmówili modlitwę za tych, 
którzy bez względu na porę dnia i roku 
czy pogodę, z serca niosą pomoc 
mieszkaocom i działają społecznie na 
rzecz swojej małej ojczyzny.  

Danuta Grzegorczyk  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tegoroczne Powiatowe Święto Straża-
ka odbyło się w Grodzisku.  Na wnio-
sek Zarządu Powiatowego OSP Jan 
Suszyoski z Cegłowa i Wojciech Kaska 
z Pełczanki otrzymali Krzyż brązowy za 
zasługi dla pożarnictwa - najwyższe 
odznaczenia podczas tej imprezy. 
 

 
 

SAMOCHÓD DLA PEŁCZANKI 

 

 

 

 

ODZNACZENI 
Jan Suszyński 

Wojciech Kaska 
 

LAUREACI 
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Dnia 28 maja wójt Marcin Uchman 
zorganizował dla pao z kół gospodyo 
wiejskich spotkanie z okazji Święta 
Matki, życząc im zdrowia, pogody 
ducha, wielu powodów do radości w 
życiu osobistym i rodzinnym. Na po-
czątku była niezwykle ciekawa poga-
danka psycholog i dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, Hanny 
Michalskiej na temat roli matki w 
rodzinie.  

 

Dla zebranych pao zaśpiewały gim-
nazjalistki: Karolina Zwierz i Karolina 
Kowalska. Wystąpił też zespół „Zo-
rza” oraz „Podciernianki”, które jed-
nocześnie zaprezentowały nowe 
stroje. 
Przypomnijmy, że niedawno otrzy-
mały nagrodę „Laur” od Marszałka  

 
 
Województwa Mazowieckiego, dzię-
ki czemu mają wymarzone stroje 
wraz z butami.  

 
     Dla 27 Pao był to wyjątkowy 
dzieo, bowiem otrzymały Order Ser-
ca - Matkom Wsi. To symbol uzna-

nia za matczyny trud włożony  w 
wychowanie młodego pokolenia, za 
pracę w przeobrażeniu życia wsi, 
rodziny wiejskiej, za aktywnośd spo-
łeczno-zawodową w środowisku 
wiejskim – czytamy m.in. w uzasad-
nieniu.  
Spotkanie przebiegło w miłej atmosfe-
rze i zakooczyło się rozdaniem przez 
wójta prezentów w postaci nowych 
fartuchów, ufundowanych przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
Danuta Grzegorczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DZIEŃ MATKI WSI SALA DLA  

KGW PIASECZNO 

Dnia 15 maja 2012 r. odbyło się 

otwarcie nowego lokum dla Koła 

Gospodyo Wiejskich w Piasecznie. 

Remont nieużywanego garażu, 

stojącego na szkolnym placu został 

wykonany z funduszu sołeckiego.  

 
 

Panie z koła bardzo się cieszą, bo 
mają swoje miejsce na spotkania 
czy próby. Tym bardziej, że Ich 
działalnośd zaktywizowała się w 
ostatnich latach. Czynnie uczestni-
czą w dożynkach gminnych oraz 
festynie „Sójka Mazowiecka”.  
Wójt Marcin Uchman życzył im 
radości z tego co robią, a proboszcz 
parafii w Kiczkach, ks. Sławomir 
Safader  poświęcił nową salę, by 
im dobrze służyła. Do życzeo przy-
łączyli się pozostali goście, czyli 
dyrektor miejscowej szkoły Jadwi-
ga Rybioska, radny Wojciech Ka-
ska i opiekunka KGW Janina La-
skowska.  
 

 
Za odnowienie lokalu dla KGW 

podziękowała przewodnicząca 

Maria Mudko. 
 

 
D. Grzegorczyk 
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W dniach 26-28 maja 2012 roku odbył 
się X Festiwal Nauki i Kultury w Ce-
głowie. Głównym organizatorem była 
szkoła w Cegłowie, oczywiście jak 
zwykle przy współudziale Uniwersyte-
tu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach.  

 
W tym roku dołączyła również biblio-
teka publiczna. Należy przypomnied, 
że pomysłodawcą i koordynatorem 
jest nauczyciel biologii i chemii, Beata 
Walas.  

Patronat honorowy nad Festiwalem 
objęli: Instytut Biologii UPH w Siedl-
cach, Starosta Powiatu Mioskiego, 
Wójt Gminy Cegłów, Dyrektor Stu-
dium Języków Obcych w Miosku Ma-
zowieckim, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii, Agencja Rozwoju Ma-
zowsza, Klub Japooski, Wolontariat 
Studencki „Projektor”, Polskie Radio 
Program IV. Zaproszonych gości i gim-
nazjalistów przywitała dyrektor szkoły 
w Cegłowie Beata Walas, która po-
dziękowała nauczycielom za zorgani-
zowanie imprezy, a uczniom za ak-
tywnośd i pomysłowośd. 

 
 
W piątek nauczyciele z Cegłowa oraz 
wykładowcy z uniwersytetu przygo-
towali dla gimnazjalistów mnóstwo 
atrakcji. Były bardzo ciekawe wykłady, 
prezentacje oraz warsztaty. Do tego 
kilkanaście konkursów i wystaw.  

 

 
 
Program X Festiwalu był wyjątko-

wo bogaty i różnorodny. Wielu zapro-
szonych gości uczestniczyło w nim 
bardzo aktywnie. Największym zainte-
resowaniem cieszył się „Pokaz efek-
townych doświadczeo chemicznych i 
fizycznych Szalonego Naukowca z 
Warszawy” oraz występ artystyczny 
finalisty z „Mam Talent” Tomasza 
Pałasza.  
 

Bardzo ciekawy okazał się również 
wykład dra Wojciecha Nowakowskie-
go z UPH w Siedlcach pt. „Prababcia 
Lucy i podróż jednej mewy – co to jest 
gatunek?” oraz pokaz  „Czarodzieja 
bryłek” czy prezentacje japooskie.  

W ramach Festiwalu zorganizowano 
wiele konkursów. Wpłynęło ponad 150 
prac, a nagrodzonych zostało ponad 50 
uczniów. Sponsorami nagród dla laure-
atów tych konkursów byli:  starosta 
Antoni Jan Tarczyoski, wójt Marcin 
Uchman, Gminna Komisja Rozwiązyw.   

 
 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii, 
Dyr. Studium Języków Obcych – Tomasz 
Paudyna oraz Rada Rodziców ZS. Gminę 
reprezentował zastępca wójta  Dariusz 
Uchman. 

Były też liczne zajęcia warsztatowe dla 
młodzieży, np. „Żywa lekcja biologii”, 
„Skąd się biorą bryłki?”, „Czy rewolwer 
to częśd mikroskopu?”, „Tajemnice 
elektryki” i inne. 
Po południu uczniowie gimnazjum, i nie 

tylko, zapre-
zentowali dla 
nauczycieli i 
rodziców pro-
jekt edukacyj-
ny „Miłość nie 
jedno ma 
imię”. Festi-
walowy dzieo 
w Gimnazjum 
zakooczył się 
prelekcją dla 
nauczycieli i 
rodziców pt. 
„Dzieci i mło-

dzież, a Internet” przygotowaną przez 
Agnieszkę Bałdygę ze Stowarzyszenia 
„Syntonia”. 

źródło: www.zsceglow.pl 

X FESTIWAL NAUKI I KULTURY W CEGŁOWIE 
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ZAJĘCIA W BIBLIOTECE 
W ramach X Festiwalu Nauki i Kultury 

biblioteka publiczna w sobotę i nie-

dzielę zorganizowała  różnorodne 

imprezy. Uczestnikom bardzo podoba-

ły się  warsztaty: wokalne pod kierun-

kiem Kingi Szaniawskiej, artystyczne z 

dekupaż z Anną Obszerną oraz plener 

malarski pod kierunkiem Bożeny 

Abratowskiej.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

X FESTIWAL NAUKI I KULTURY W CEGŁOWIE 

Warsztaty wokalne 

 
Zajęcia z de kupaż 

 

 
Owocny plener malarski 

W niedzielę przez cały dzieo można było podziwiad sztukę 

malarską i wycinanki Lecha Żurkowskiego. 

 

Na zakooczenie były prezentacje artystyczne dzieci i mło-

dzieży z gminy Cegłów i Mioska Mazowieckiego. Wystąpili: 

Natalia Malesa, Anna Cegiełka, przedszkolaki z mioskiego 

przedszkola „Klub Malucha”, grupa taneczna z Podciernia 

i  zespół „Sin” z mioskiego liceum. 
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TYDZIEO BIBLIOTEK 

Tydzieo Bibliotek rozpoczął się konkursem 
recytatorskim im. K. Makuszyoskiego. 
Komisja w składzie: Edyta Fedorowicz 
(UG), Małgorzata Śluzek (GBP) i Krystyna 
Mikoda – przewodnicząca, przyznała 
pierwsze miejsca : 

Grupa kl. I – III:  
Martyna Podobas – Piaseczno 
Katarzyna Ostrowska – Wiciejów 
Gabriela Królak – Wiciejów 
Grupa kl. IV – VI:  
Wiktoria Nalewka – Cegłów 
Karolina Czerwioska – Cegłów 

 
Laureatki z Komisją 

POPŁUDNIE Z NOBLISTKĄ 

czyli o życiu i twórczości Wisławy 
Szymborskiej. 

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI 

Z okazji Tygodnia Bibliotek przepro-
wadziłyśmy zajęcia literackie dla 
uczniów z Podciernia i Wiciejowa.  

 

 
 
Dzieci poznały różnorodnośd książek, 
wysłuchały fragmentu bajki. Były też 
literackie „podchody” – czyli trzeba 
było odszukad ukryte koperty z zada-
niami: zagadki literackie, układanie 
zdao, dokoocz cytat i inne. A najważ-
niejszym zadaniem podczas zajęd było 
stworzenie książki. Dzieci same wymy-
ślały treśd, czyli bajkę o Kasi i Mate-
uszu i swoją książeczkę ilustrowały. 
 
 
 

Do Cegłowa wraz z rodziną (ojciec 
Józef) przybył w 1915 roku. Założył 
pierwszy polski sklep w Cegłowie.  

Ze wspomnieo 

Jana Rżyski 
Podczas zimy 1915/16 roku mieszkał 

w Cisiu u stryja Jana Rżyski. Po trzech 

miesiącach rodzice wynajęli lokal w 

Cegłowie.  

- Zostałem sprzedawcą i kierownikiem 

spółdzielni spożywczej założonej sta-

raniem ks. Stanisława  Gajewskiego, 

mego ojca i poważniejszych gospoda-

rzy Cegłowa i okolicznych wiosek. 

Sklep ten otwarty był 16 czerwca 1916 

roku, w którym pracowałem do roku 

1924. W 1925 r., po założeniu rodziny, 

otworzyłem  w Cegłowie polski  sklep 

spożywczy w domu Józefa Wójcickiego 

przy ul. Armii Ludowej (obecna Piłsud-

skiego).  

 
Sklep J. Rżyski 

Był to pierwszy sklep prowadzony 

przez Polaka, na cztery sklepy prowa-

dzone przez  Żydów. Po 1926 roku w 

Cegłowie powstały jeszcze dwa pro-

wadzone przez Polaków. Żydzi kapitu-

lowali, nie wytrzymali konkurencji  – 

czytamy we wspomnieniach.  

- W czasie  I wojny światowej szkolnic-

two całkowicie zamierało w tym cha-

osie. Staraniem miejscowego księdza 

Stanisława Gajewskiego i mego wujka 

została otwarta szkoła tzw. parafial-

na. Pierwszym nauczycielem został 

mój ojciec Józef Rżysko. Szkoła ta 

prowadzona była w domu byłego wła-

ściciela  dok. Ponseta de Sandon - 

Francuza z pochodzenia. Po kilku mie-

siącach przeniesiona była do większe-

go lokalu w rynku Cegłowa, gdzie na-

uczanie trwało do 1917 r.  W tym 

okresie otworzono szkołę gminną, w 

której kierownikiem został Czesław 

Nielepiec, natomiast ojciec przeniesio-

ny został do Piaseczna, gdzie pracował 

do 12 lutego 1919 r. W tym czasie 

zmarł w czasie trwającej epidemii tj. 

tyfusu plamistego. Nadmienid wypa-

da, że w tej wsi z powodu tyfusu w 

niektórych domach zostały tylko dzieci 

w kołyskach – czytamy dalej. 

Jan Rżysko w swoich wspomnieniach 

napisał też o kulturalnej działalności 

cegłowskiej straży:  

- Wielu strażaków było organizatora-

mi kółka teatralnego, udanego. Sztuki 

o tematyce patriotycznej wystawiane 

były w Cegłowie, Mrozach, Miosku 

Mazowieckim. Frekwencja na przed-

stawieniach była ogromna, widzowie 

często ze wzruszenia płakali. 

Członkami trupy teatralnej byli: Jan 

Rżysko, Ignacy Maciejewski, Stanisław 

Duszyoski, (?) Piwowarski, E. Kujawa, 

Fr. Markowski, Maria Jezierska, Józefa 

Spodar i inni.  

 
Ze wspomnieo Jana Rżyski wybrała  

Danuta Grzegorczyk 

 

TROCHĘ HISTORII 
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Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK 

wykonało kolejną tablicę promocyjno-

reklamową dla Gminy Cegłów (fot. H. 

Banaszek). Poprzednia plansza z 2007 

roku wymagała aktualizacji. W tej 

edycji zastosowano już nowoczesne 

materiały i druk solventowy wysokiej 

rozdzielczości.  

 

Tablica powstała przy ścisłej współ-

pracy władz gminy oraz lokalnych 

podmiotów gospodarczych, które 

wsparły tę inicjatywę zamieszczając na 

planszy swoją reklamę. Umieszczono 

na niej zaktualizowaną mapę gminy. 

Gmina w związku z tą realizacją nie 

poniosła żadnych kosztów obciążają-

cych budżet. 

Oczyszczanie studzienek 

kanalizacyjnych 

Wójt Gminy podaje do wiadomości Miesz-
kańców Cegłowa, że trwają prace konser-
wacji i czyszczenia studzienek kanaliza-
cyjnych. Prosi się Mieszkańców o umożli-
wienie swobodnego wejścia konserwato-
rów na podwórka. Za utrudnienia przepra-
szamy. 

Przydomowe oczyszczal-

nie ścieków 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej informuje o  możli-
wości dofinansowania budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków – 45%. 

Informacje można uzyskać: 

Wydział Zamiejscowy w Siedlcach 
08-110 Siedlce 
Ul. Asłanowicza 18 
Tel. (25) 644-54-21 

 

 

 

 

 
Dnia 31.05.2012 roku na Listę Pro-

duktów Tradycyjnych został wpisa-

ny kozi ser twarogowy z Cegłowa. 
 

 
Według starych i nowych receptur 
produkuje się obecnie wiele przeróż-
nych gatunków sera koziego. Od ła-
godnych do bardziej pikantnych, 
ostrych i słonych z ich pełną gamą 
zapachowo-smakową. Przy produkcji 
sera koziego należy przestrzegad za-
sad higieny, aby obce zapachy nie 
zdominowały specyficznego zapachu i 
smaku sera. Tradycja pozyskiwania 
sera z mleka koziego w okolicach Ce-
głowa sięga okresu międzywojennego. 
Mieszkaocy Cegłowa metodę produk-
cji sera opierają na rodzinnych przeka-
zach ustnych oraz przepisach zawar-
tych m.in. w książce Romana Kopao-
skiego „Chów Kóz” z 1985 roku i pu-
blikacji „70% zysku rocznie” autorstwa 
Stefanii Bojarskiej z 1916 roku. Obec-
nie mleko jest zakwaszane naturalny-
mi kulturami bakterii kwasu mleko-
wego, a stare płócienne woreczki za-
stąpiono specjalnymi formami mle-
czarskimi.  

Kozi ser twarogowy wytwarzany 
na terenie gminy Cegłów przez Gra-
żynę Stelmachowską jest produktem 
o utrwalonej renomie. Prezentowany 
jest podczas festynów i uroczystości 
lokalnych, gdzie cieszy się dużą popu-
larnością. Jego walory smakowo-
odżywcze oraz wzrastające zapotrze-
bowanie ze strony konsumentów po-
woduje stałe zwiększanie jego pro-
dukcji w Cegłowie i okolicach – czyta-
my na witrynie Ministerstwa Rolnic-
twa. 

Źródło: www.minrol.gov.pl 
 

 

 

 

W niedzielę 29 kwietnia w Skupiu, na 
prośbę mieszkaoców, odbyła się pro-
jekcja filmów zrealizowanych przez 
bibliotekę publiczną: "Bronisław Ku-
rek u boku Andersa" oraz "Harcerze z 
Cegłowa". Poza tym biblioteka przy-
gotowała wystawę zdjęd i dokumen-
tów z minionych lat gminy Cegłów. 

 
Przybyło kilkadziesiąt osób. Wszyscy 
ze wzruszeniem obejrzeli cząstkę na-
szej historii, a najaktywniejsi otrzymali 
nagrody. 

(dag) 

 
 

Podczas tegorocznego festynu „Sójka 
Mazowiecka” zobaczymy wiele zespo-
łów, jak Carska Rewia Taneczna 
IMPERIUM, Danuta Stankiewicz, ze-
spół WEEKEND i In., a gwiazdą będzie 
oryginalny zespół niemiecko-angielski: 

 
Szykuje się wiele niespodzianek… Patro-
nat honorowy objęli: premier Waldemar 
Pawlak, minister Marek Sawicki, woje-
woda  Jacek Kozłowski, marszałek Adam 
Struzik, starosta Antoni J. Tarczyoski i in. 

Ogłaszamy regionalny konkurs na 
sójkę i ciasto – regulamin będzie w 
Internecie i prasie. 

 

 

 

FILMOWE SKUPIE 

SÓJKA 
MAZOWIECKA 

5 sierpnia 

SER NA LIŚCIE 

 

NOWA TABLICA 

 

Chętnych sponsorów zapraszamy 
do współpracy – kontakt z Urzę-
dem Gminy lub biblioteką. 
 

http://www.minrol.gov.pl/
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PROJEKTY  DO  REALIZACJI 

Projekt współfinansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 

Cegłów 

Zakwalifikowano do dofinansowania wniosek w 
ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Wyrównanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty. 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Wartość projektu 276 330,00 zł 
 
Grupę docelową projektu stanowią dzieci w 
wieku 3-5 lat z terenu Gminy Cegłów 
W ramach projektu będą realizowane następu-
jące zajęcia z: 
1. Logopedii 
2. Języka angielskiego  
3. Plastyki 
4. Muzyki  
5. Rytmiki 
6. Gimnastyki korekcyjnej. 
Okres realizacji 01.08.2012 – 31.07.2013 
 

Projekty do realizacji przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Podciernie i Okolic w partner-
stwie z Gminą Cegłów. 

Priorytet:  IX. Rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionach.  

Działanie: 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich 

„Czas na kulturę” 

Zadania:  
- cykl koncertów muzycznych dla przedszkola-
ków i rodziców,  
- cykl imprez okolicznościowych, przedstawień 
teatralnych z udziałem aktorów dla przedszkola-
ków 
- wyjazdy do: dino parku, teatru, ZOO i na basen  
- zajęcia sportowe i cykliczne-ćwiczenia na 
kucyku. 

Wartość projektu: 49.991,00 zł 

„Uczę się poprawnie 

mówić” 

Zadania: 
- zajęcia z psychologiem, logopedą, j. ang. dla 
przedszkolaków  
- wyjazdy do teatru muzycznego dla rodziców. 

Wartość projektu: 49.890,00 zł 

 
 

 

ZAWODY STRAŻACKIE 

W PEŁCZANCE 

10 czerwca, godz.11.00 

 

 
 

Serdecznie zapraszamy - 
szczególnie  miłośników motoryzacji 
posiadających stare motocykle czy 

samochody. 

 
 

ZAGADKA 

W poprzednim numerze zamieściliśmy 
zdjęcie i pytaliśmy, w którym miejscu 

stoją te osoby. 

 
Jest to centrum Cegłowa k. Pomnika 
Niepodległości. Prawidłowej odpo-
wiedzi udzieliło 8 osób. Zwycięzcą 

został Roman Saganowski, którego 
wylosował Łukaszek Falioski. 

A teraz kolejna zagadka. 
 

 
Podaj Jego imię i nazwisko oraz funk-
cję pełnioną przed wojną. Odpowie-

dzi  nie udziela najbliższa rodzina. 
Na odpowiedzi czekamy do 20 czerwca 

2012 r. (Tel. 25-7570181) 

 
 
 

Urząd Gminy w Cegłowie posiada do 
sprzedaży samochody: 

Fiat Uno 40, rok 2000, 
Volkswagen Transporter T4 diesel 2,6, rok 
1994, 
Meprozet PN 40, rok 2004. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt. 
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