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Franciszek Maśluszczak - jeden 

z największych współczesnych malarzy 
systematycznie odwiedza Cegłów, a 
latem tu mieszka. Dlaczego? W 1974 
roku ożenił się z Barbarą Rżysko z 
Cegłowa, córką profesora Politechniki 
Warszawskiej Jerzego Rżyski i Marian-
ny, anglistki.  
Jak Ją poznał? 
- Weszła do tramwaju piękna blon-
dynka. Chciała kupić od kogoś bilet. 
Kiedy jej wręczyłem wolny bilet, oka-
zało się, że nie ma przy sobie pienię-
dzy. Uparła się, że musi zwrócić …  

 
 
Po zakończeniu studiów w 
1974 roku wzięliśmy ślub w 
Cegłowie. Kiedy pierwszy raz 
tu przyjechałem, odniosłem 
bardzo pozytywne wrażenie. 
Widzę zmiany na lepsze – 
wyjaśnił malarz.  
Pobyt tutaj wywołuje 
wspomnienia z dzieciństwa?  
- Wieś mazowiecka jest tro-
chę inna niż w zamojskiem, 
gdzie się wychowałem.  Mie-
liśmy duży dom. W domu 

stół, przykryty pięknym obrusem, cza-
sem ceratą. Stół był szczególnym miej-
scem. To przy nim toczyły się rodzinne 
rozmowy…  Przy stole dębowym z 
szufladami tajemniczych  rzeczy, do 
których lubiłem zaglądać, zasiadała 
cała rodzina. Lubiłem się przysłuchi-
wać rozmowom starszych, opowiadali 
coś wesołego i radosnego – wspomi-
nał pan Franciszek.  

Ukończył Akademię Sztuk Pięk-
nych. Jest autorem „Drogi krzyżowej” 
w ursynowskim kościele. Maluje, ilu-
struje książki, rysuje też w prasie.  

 
 
Prowadzi zajęcia z malarstwa na Wy-
dziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Uczy studentów tego, 
co jest niezbędne w tworzeniu - 
patrzeć i być sobą.  

W ludziach ceni życzliwość i radość. 
Nie znosi sytuacji, kiedy jedni czegoś 
zazdroszczą innym oraz wtrącają się w 
cudze życie. U siebie ceni walkę z leni-
stwem, bo przecież mógłby odkładać  
malowanie na następny dzień i na-
stępny, a nie robi tego.  
- Mam mnóstwo pracy i czasem ma-
rzę, by nie mieć zleceń czy zamówień. 
Mógłbym czasem odmówić, ale trudno 
się oprzeć nowemu wyzwaniu - dodał.   
Często w mediach podkreśla, że ser-
cem związany jest z Cegłowem. 
W 2010 r. była w Cegłowie  wystawa 
twórczości Franciszka Maśluszczaka. 
- Sporo obrazów tu powstało, np. 
„Koncert”. W Cegłowie szczególnie 
fascynująca jest starówka, ma taki 
ładny ciąg, przypominający dawny 
Kazimierz Dolny. Jak patrzę, aż chce 
się to namalować ...  

Danuta Grzegorczyk
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BĘDZIE NOWOCZESNE 

TARGOWISKO 

 

Dnia 4 lipca 2012 r. odbyło się podpi-
sanie umowy na dofinansowanie na 
przebudowę targowiska gminnego w 
Cegłowie.  Na tę inwestycję udało się 
pozyskać 784.330 zł dofinansowania 
ze środków unijnych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013. Dzięki realizacji tego za-
dania targowisko gminne przy Placu 
Anny Jagiellonki będzie nowoczesne, 
oświetlone, utwardzone, z parkinga-
mi, sanitariatami oraz siecią elektro-
energetyczną.    

 

Umowy podpisali: Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik, Dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Modernizacji Terenów Wiejskich w 
UMWM Radosław Rybicki, natomiast 
ze strony Gminy Cegłów Wójt Marcin 
Uchman wraz ze skarbnik Mileną Dą-
browską. 

 

Dofinansowanie otrzymało rów-
nież 27 gmin i miast z Mazowsza, 
które otrzymają dofinansowanie z 
programu „Mój Rynek”. W powie-
cie mińskim nowoczesne targowi-
ska powstaną także w Mińsku Ma-
zowieckim, Mrozach oraz  Kałuszy-
nie. 

PRZYŁĄCZA 

KANALIZACYJNE 

Wójt Gminy Cegłów serdecznie zachę-
ca wszystkich mieszkańców Cegłowa z 
ulicy Mickiewicza i Orzeszkowej, któ-
rzy dotychczas nie zdecydowali się na 
wykonanie przyłącza do sieci kanaliza-
cyjnej, do przyłączenia się do budo-
wanej sieci sanitarnej.  
WYJAŚNIAMY,  ŻE MIESZKANCY 
POKRYWAJĄ TYLKO KOSZTY 
WYKONANIA WŁASNEGO PRZYŁACZA 
DO STUDNI ZAWOROWEJ. NIE 
PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT ZA 
PRAWO WŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ. 
Oplata za przyłącze kanalizacyjne jest 
zróżnicowana, ponieważ zależy od 
długości przyłącza z którego będzie 
korzystał mieszkaniec, a nie jest opła-
tą (ryczałtem) za prawo włączenia się 
do sieci kanalizacyjnej. Należy również 
wskazać, że na etapie realizacji obec-
nej inwestycji, wszystkie koszty pro-
jektowe, inwentaryzacyjne ponosi 
Gmina. 
Głównym celem realizowanego pro-
jektu kanalizacyjnego jest umożliwie-
nie wszystkim zainteresowanym przy-
łączenie się do sieci sanitarnej z opty-
malnym wykorzystaniem montowa-
nych kosztownych studni zaworowych 
(do jednej studni dla zapewnienia jej 
optymalnego wykorzystania winno 
być podłączone 3-5 gospodarstw). 
Przypominam, że zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, każdy właściciel ma 
OBOWIĄZEK odprowadzania ścieków 
tak, aby nie doprowadzać do zanie-
czyszczania środowiska. Wszystkie 
nieszczelne zbiorniki muszą zostać 
zlikwidowane, zastąpione przyłączem 
kanalizacyjnym, lub szczelnym zbior-
nikiem na ścieki. 

Decydując się na realizację przyłącza 
na tym etapie inwestycyjnym, zapew-
ne unikniecie Państwo dodatkowych 
kosztów z dostosowaniem problemu 
odprowadzania ścieków do obowiązu-
jących przepisów. 

Zastępca wójta - Dariusz Uchman 

MAGICZNY CEGŁÓW 

WG JOANNY 

 
Autorka, Joanna Suszyńska 

Dnia 8 lipca - dzięki wsparciu naszej 
biblioteki - była wystawa setki zdjęć 
Joanny Suszyńskiej z Cegłowa. Wszy-
scy, którzy ją obejrzeli, zachwycili się 
talentem młodej dziewczyny. Joanna 
jest wspaniałym obserwatorem przy-
rody, potrafi zatrzymać w kadrze to, 
co wydaje się nieuchwytne.   

 
Podczas otwarcia na saksofonie zagrał 
Karol Piątkowski, również młody arty-
sta. 

 

Autorka zdjęć otrzymała książki od 
wójta gminy i biblioteki, jakie wręczyła 
jej dyrektor biblioteki. 

D. Grzegorczyk 
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Oczyszczalnia w ścieków 
w Cegłowie – rozbudowa 

Dnia 24 sierpnia 2011 roku została 
podpisana umowa pomiędzy Gminą 
Cegłów a wykonawcą: firmą KTS 
ELPOM S.A.  z Nadarzyna na rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków w Cegłowie. 
Inwestycja warta około 2,5 mln (kwo-
ta z przetargu) wydawała się prosta, o 
czym zapewniał również wykonawca, 
który w swych referencjach przedsta-
wiał budowę oczyszczalni za ponad 40 
mln zł. Wydawało się, że największy 
problem Gmina Cegłów z tą inwesty-
cją ma już za sobą tj. kwestię pozyska-
nia funduszy. Preferencyjną pożyczkę 
na rozbudowę oczyszczalni dał Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Atrakcyjność pożyczki 
wynika z jej niskiego oprocentowania 
około 2 % oraz umorzenia w wysoko-
ści 30% pożyczonej kwoty. Włożone 
wiele starań i wysiłku, by ją pozyskać, 
miały się zakończyć sukcesem w po-
staci zakończenia oczyszczalni z dniem 
31 grudnia 2011 r.  

Niestety w trakcie trwania wyko-
pów natrafiono na urządzenia melio-
racyjne nie naniesione na mapy in-
wentaryzacyjne, co wstrzymało prace 
konstrukcyjne. Do tego obfite opady 
deszczu w sierpniu i wrześniu  spowo-
dowały, że główne prace budowlane 
ruszyły „pełną parą” dopiero w paź-
dzierniku. Do końca roku udało się 
wykonać „serce oczyszczalni’, tj. reak-
tory na ścieki, które pozwolą na 
oczyszczenie do 500 m3 ścieków na 
dobę.  
Już w grudniu widząc, że wykonanie 
wszystkich zamierzonych prac jest 
niemożliwe w wyznaczonym terminie, 
Wykonawca zwrócił się z prośbą o 
przedłużenie terminu wykonania 
umowy do 30 czerwca 2012 r. 
Po uzyskaniu wstępnej zgody od po-
życzkodawcy - Wójt mając na wzglę-
dzie wagę inwestycji, która to pozwoli 
realizować dalsze oczekiwania miesz-
kańców naszej gminy w aspekcie roz-
budowy sieci kanalizacyjnych - wyraził 
zgodę na wydłużenie terminu nakła-
dając na wykonawcę dodatkowe 
obowiązki. Począwszy od stycznia do 
19 marca z przerwą kilkudniową w 

lutym, kiedy to występowały kilku-
dziesięciostopniowe mrozy prace po-
stępowały w satysfakcjonującym tem-
pie. Montowano kwasoodporne ba-
rierki, kończono budowę budynków 
technologicznych, rozpoczęto moder-
nizację pierwszego punktu oczyszcza-
nia ścieków – piaskownika. Pod koniec 
lutego do Gminy wpłynęło wezwanie 
do zapłaty za wykonane prace firmy 
MOST- BUD z Radomia, jedynego 
zgłoszonego w trakcie  budowy przez 
KTS ELPOM podwykonawcy, który to 
wykonywał konstrukcję żelbetonową 
zbiornika ścieków.  

Firma KTS ELPOM zawarła trój-
stronne porozumienie z Gminą Ce-
głów i MOST BUD, na mocy którego 
Gmina należności z tytułu wykona-
nych prac na oczyszczalni ścieków w 
Cegłowie wykonane przez KTS ELPOM 
przelała na konto MOST BUD. Osta-
teczne rozliczenie z firmą MOST- BUD 
nastąpiło do 30 marca. Kłopot  rozpo-
czął się, gdy firma KTS ogłosiła swoja 
upadłość. Wójt Gminy, dostrzegając 
krytycyzm sytuacji, podjął decyzję o 
wypowiedzeniu umowy i rozpisanie 
kolejnego przetargu na dokończenie 
rozbudowy. Dnia 25 kwietnia prze-
prowadzono inwentaryzację robót 
wykonanych, która potwierdziła po-
prawne rozliczenie finansowe pomię-
dzy Gminą a KTS. 
Wypowiedzenie umowy z winy wyko-
nawcy rozpoczęło procedurę docho-
dzenia odszkodowania za „zejście” z 
budowy. Poprawnie i kompletnie 
przygotowana dokumentacja oraz 
brak błędów podczas realizacji inwe-
stycji, zasiliły budżet gminy Cegłów o 
prawie 200 tysięcy zł. Ponieważ wyso-
kość kar za niewykonanie kontraktu 
wynikające z zawartej umowy z KTS 
opiewa na 10% wartości inwestycji 
czyli około 250 tys. zł., dlatego skie-
rowano do sądu pozew przeciw KTS o 
brakujące niespełna 50 tys.  

Obecnie Gmina ogłosiła przetarg 
na dokończenie rozbudowy oczysz-
czalni ścieków w Cegłowie. Planowany 
termin jej zakończenia wskazano na 
15 grudnia 2012 r.  Realizowany jest 
scenariusz, który ze względu na ko-
nieczność zachowania procedur i nie-
zbędnych terminów, znacznie oddala 
termin zakończenia inwestycji. W 

zaistniałej sytuacji jest to jednak nie-
zbędne i konieczne, by nie narazić 
budżetu Gminy na straty finansowe 
wynikające m.in. z korekt finansowych 
przy rozliczaniu inwestycji finansowa-
nej ze środków Unii Europejskiej. Na-
leży tu wskazać, że stoimy przez real-
ną szansą pozyskania na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Cegłowie do 
75% wartości zadania w ramach 
PROW 2007-2013. 

Reasumując, należy jednoznacznie 
i stanowczo stwierdzić że na chwilę 
obecną Gmina Cegłów nie poniosła 
strat finansowych, nie zostały wyko-
nane podwójne płatności, przy reali-
zacji inwestycji Rozbudowa Oczysz-
czalni Ścieków w Cegłowie. Niewąt-
pliwie stratą jest brak zrealizowanej 
inwestycji w terminie.   

Powodem przekazywania informa-
cji o rozbudowie oczyszczalni ścieków 
po kilku miesiącach od wystąpienia 
problemów z inwestycją jest chęć 
przekazania informacji ostatecznej, a 
nie hipotetycznych rozwiązań. Sytu-
acja była bardzo trudna, ale dzięki 
rzeczowym i jak się okazuje meryto-
rycznie poprawnym decyzjom podję-
tym przez władze gminy, doprowa-
dzono do najbardziej korzystnego i 
możliwego w tej sytuacji rozwiązania. 
Miejmy nadzieję, że jest to koniec 
problemów i już niedługo będziemy 
mogli się cieszyć nową oczyszczalnią. 

Na zakończenie należy poinformo-
wać, że nieuzasadnione są opinie o 
planowanym wzroście opłat za ścieki z 
powodu wymienionych wyżej kłopo-
tów przy realizacji rozbudowy oczysz-
czalni. Ewentualny wzrost opłat za 
ścieki będzie spowodowany rosnącymi 
kosztami energii elektrycznej, opłata-
mi środowiskowymi oraz konserwacji i 
napraw sprzętu kanalizacyjnego. Opła-
tę podnoszą również nielegalne pod-
łączenia do sieci tzw. „deszczówki”. 

Na wakacje życzymy wszystkim 
Państwu realizacji zaplanowanego 
wypoczynku. Dla nas samorządowców 
będzie to okres czas budowy sieci 
kanalizacyjnej IV etapu w Cegłowie i  
miejmy nadzieję, że dokończymy roz-
budowę oczyszczalni ścieków, czego 
sobie i Państwu życzę. 

Zastępca wójta - Dariusz Uchman 
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Nowy ośrodek przedszkolny dla dzie-
ci z Gminy Cegłów otrzyma wsparcie 
z funduszy europejskich. W ramach 
realizowanego projektu dzieci będą 
mogły uczestniczyć w zajęciach edu-
kacyjno- kulturalnych. 

PRZYJAZNE 

PRZEDSZKOLE 

W CEGŁOWIE 

W dniu 28 czerwca br., umowę w tej 
sprawie z Wójtem Gminy Cegłów, 
Marcinem Uchmanem, podpisała 
Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrekto-
ra ds. PO KL w Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych. W 
przekazaniu dofinansowania uczestni-
czyła także Janina Ewa Orzełowska, 
Członek Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego. 
 

 
Projekt pt. „Moje przyjazne przed-
szkole”, którego beneficjentem jest 
Gmina Cegłów realizowany będzie w 
Publicznym Przedszkolu w Cegłowie w 
ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Wsparciem objętych zosta-
nie grupa 70 dzieci w wieku 3-5 lat (28 
dziewczynek i 42 chłopców). 
„Uczestnictwo dzieci w wychowaniu 
przedszkolnym procentuje na całe 
życie. Dzięki właśnie takim projektom, 
jak ten realizowany przez gminę Ce-
głów, minimalizowane są braki eduka-
cyjne, manualne, komunikacyjne oraz 
społeczne. Dzieci mają zapewniony 
lepszy start w przyszłość, bowiem to 
właśnie przedszkole ma za zadanie 
wszechstronnie oddziaływać na roz-
wój dziecka i przygotować go do pod-
jęcia nauki w szkole - zaznaczyła, 
przekazując dofinansowanie Elżbieta 
Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. PO 
KL. 

Podczas uroczystego podpisania 
umowy, Janina Ewa Orzełowska zło-
żyła na ręce lokalnych włodarzy ser-
deczne podziękowania i gratulacje za 
aktywne pozyskiwanie zewnętrznych 
źródeł finansowania: „Gratuluję go-
spodarzowi skutecznie podejmowa-
nych decyzji i działań, które wpływają 
na spójny rozwój tej części powiatu 
mińskiego. Życzę dalszego, pomyślne-
go postępu społeczno-gospodarczego 
i realizacji kolejnych inicjatyw na rzecz 
pozyskiwania nowych środków finan-
sowych” – dodała marszałek Orzełow-
ska. 
Projekt będzie realizowany od sierpnia 
2012  do lipca 2013 roku. Dzieci za-
kwalifikowane do projektu, dzięki 
zwiększeniu liczby miejsc będą uczęsz-
czać do przedszkola i brać udział w 
zajęciach dodatkowych, takich jak: 
gimnastyka korekcyjna, plastyka z 

elementami kaligrafii, język 
angielski, rytmika, muzyka i 
logopedia. 

W ramach projektu zakupio-
ne zostaną także pomoce 
dydaktyczne m.in. pianino na 
zajęcia muzyczne i rytmiki. 
Na zakończenie projektu 
planowane jest przeprowa-
dzenie badania rozwojowego 
uczestników/ uczestniczek 

projektu w formie ewaluacji ze-
wnętrznej. Pozwoli to na dokonanie 
oceny efektywności prowadzonych 
zajęć. 

 

Projekt uzyskał dofinansowanie, w 
odpowiedzi na konkurs przeprowa-
dzony przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych w 
ramach Priorytetu IX Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach, 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nie-
równości w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej. 

Źródło: www.ceglow.pl 

Konferencja 
oświatowa w Cegłowie 

W środę 20 czerwca w Zespole Szkol-
nym w Cegłowie odbyła się narada z 
przedstawicielami Kościołów i Związ-
ków Wyznaniowych odpowiedzialnych 
za nauczanie religii na temat 
,,Reformy programowej systemu 
oświaty", a głównym celem spotkania 
była rola i miejsce nauczania religii w 
szkole w kontekście zmian w ramo-
wych planach nauczania. Przed ofi-
cjalnym rozpoczęciem narady ucznio-
wie klasy II b p. Jolanty Wołkiewicz 
powitali uczestników krakowiakiem. 
Naradę rozpoczął Mazowiecki Kurator 
Oświaty - Karol Semik, który w wy-
stąpieniu inauguracyjnym powitał 
wszystkich obecnych i omówił cel 
spotkania. 
Wśród wielu prelegentów, którzy 
przedstawiali: zmiany w ramowych 
planach nauczania, zmiany w szkolnic-
twie ponadgimnazjalnym, dobre prak-
tyki w zakresie organizacji religii w 
szkołach i punktach międzyszkolnych, 
sposoby pozyskiwania dofinansowania 
do wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Walory Gminy Cegłów oraz współpra-
cę pomiędzy naszymi parafiami  
przedstawił Wójt Gminy Cegłów - 
Marcin Uchman. Współpracę oraz 
działania podejmowanie wspólnie z 
księżmi na terenie szkoły i środowiska 
omówiła dyrektor Beata Walas. 
Wspólna wymiana doświadczeń ma 
usprawnić realizację zadań związa-
nych z kontynuacją wprowadzania do 
szkół reformy programowej i pozwoli 
wskazać rolę i miejsce nauczania religii 
w szkole w kontekście zmian w ramo-
wych planach nauczania. Uczestnicy 
odwiedzili też bibliotekę publiczną. 

 

Źródło: www.ceglow.pl 
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Festyn rodzinny  

w Cegłowie 

W niedzielę 17 czerwca 2012 odbył się 

X Festyn Rodzinny przy Zespole Szkol-

nym w Cegłowie. W programie, poza 

licznymi stoiskami, wesołym mia-

steczkiem, były różnorodne występy 

na scenie.  

 

Obejrzeliśmy formację taneczną MP 

Dance z Siedlec, tancerza ognia z gru-

py SAURION, który również wprowa-

dził widzów w bajkowy klimat poprzez 

wykorzystanie ogromnych baniek 

mydlanych o tysiącu kolorów.  

Popisy na szczudłach zgromadziły 

wieku chętnych, a odważni próbowali 

swych możliwości podczas chodzenia 

na małych, dziecięcych szczudłach. 

 

      Występy dzieci szkolnych rozpoczął 

Krystian Metera, który zagrał sam i w 

duecie z koleżanką. Potem na scenie 

wystąpili najmłodsi uczniowie, a za 

nimi nieco starsi również śpiewali i 

tańczyli.  

Krystian Wójcik żonglował z piłką. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszył 

się konkurs, w którym brały udział 

następujące rodziny: Koszelowie, Sa-

dochowie i Cabajowie. Rodzice wyka-

zali się wiedzą o dziecku, zmierzyli się 

w konkurencjach sprawnościowych, 

plastycznych oraz wiedzy o EURO 

2012. Zmagania rodzinne oceniali: 

Teodora Wójcik i Marcin Uchman i 

przyznali 2 pierwsze miejsca i jedno 

trzecie. Wszyscy członkowie rodzin 

otrzymali nagrody, a dzieci darmowe 

bilety na plac zabaw. 

Festyn zakończył się zabawą taneczną, 

którą wraz z nagłośnieniem imprezy 

prowadzili: Kami i Jacek Wąsowscy. 

Źródło: www.ceglow.pl 

WYCHOWANIE 

REGIONALNE  

Czytelnia multimedialna „Regionalia" 

– to projekt, jaki realizuje biblioteka 

publiczna. Została opracowana ob-

szerna wiedza dotycząca gminy Ce-

głów – wydruki i prezentacje multi-

medialne są dostępne w czytelni. Jest 

też specjalna witryna internetowa, 

która stale się 

rozwija. Wystar-

czy zajrzeć na 

stronę biblioteki: 

www.bibliotekac

eglow.pl i kliknąć 

na zakładkę 

REGIONALIA 

Gminy Cegłów. Są 

tam skrócone 

informacje nie-

mal ze wszystkich 

dziedzin życia naszej gminy, zdjęcia z 

dawnych lat. Bardzo dziękujemy 

mieszkańcom, którzy je udostępnili. 

Jest też katalog on-line z dokumenta-

mi życia społecznego, w tym artykuły, 

rozdziały z książek, książki, broszury – 

oczywiście dotyczące Gminy Cegłów i 

okolic.  Baza komputerowa zawiera 

ponad 1700 takich opisów, wkrótce 

internauci będą mogli w domu rów-

nież przeczytać większość artykułów.  

 

Aby zainteresować tematem mło-

dzież,  25 czerwca biblioteka przepro-

wadziła dla czterech grup zajęcia: 

ETNOGRAFIA GMINY CEGŁÓW. Gim-

nazjaliści poznali budownictwo, wypo-

sażenie mieszkań, życie i pracę z daw-

nych lat oraz ubiór i folklor Gminy 

Cegłów. Na zakończenie warsztatów 

został przeprowadzony quiz dotyczący 

wiedzy o gminie.  

Uczniowie w nagrodę otrzymali nasze 

wydawnictwa. Podobne zajęcia są 

organizowane na spotkaniach koła 

literackiego.  

(dag) 

 

REALIZOWANY PROJEKT 

Gmina Cegłów informuje, że został roz-
strzygnięty otwarty konkurs w ramach  
Programu Osłonowego „Wspieranie Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego w Two-
rzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie” współfinansowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
pt. „Rodzina wolna od przemocy”, napisa-
ny i realizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Cegłowie.  Od 
sierpnia 2012 roku zostanie otwarty punkt 
konsultacyjny, gdzie będą  bezpłatne po-

rady prawne i psychologiczne dla 
mieszkańców Gminy Cegłów. 

 

http://www.bibliotekaceglow.pl/
http://www.bibliotekaceglow.pl/
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SPRAWA WYSYPISKA 

ŚMIECI 

Szanowni Państwo, na sesji 28 czerw-

ca Rada Gminy wyraziła zgodę na za-

warcie porozumienia przez Wójta 

Gminy Cegłów z Wójtem Gminy Mrozy 

na przyjmowanie odpadów komunal-

nych z terenu Gminy Mrozy na skła-

dowisku odpadów komunalnych w 

Woźbinie. Decyzja ta nie była prosta, 

gdyż „zaśmiecanie” gminy śmieciami z 

zewnątrz budzi na pewno wiele kon-

trowersji i dyskusji. Dlaczego jednak 

tak? Na mocy ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, która 

zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 

r.  będą tworzone Regionalne Instala-

cje Przetwarzania Odpadów Komunal-

nych (RIPOK ) - ma ich powstać 15 w 

województwie mazowieckim. Każda z 

nich swym działaniem będzie obej-

mowała około 150 tys. mieszkańców. 

Nasze składowisko - aby nadal funk-

cjonować i zostać takim RIPOK – wy-

maga milionów złotych nakładów. Na 

chwilę obecną Składowisko w Woźbi-

nie ma pozwolenie na funkcjonowanie 

do 31 grudnia 2012 r. i pojemność do 

wykorzystania ponad 4000 m3. Z na-

szej gminy rocznie trafia tam ok. 500 

ton odpadów. Władze gminy podjęły 

starania, aby wydłużyć ten okres, na 

maksymalnie możliwy, tj. do końca 

roku 2014 r. bez ponoszenia dużych 

nakładów dostosowawczych i ewen-

tualnych kar. Zakładając, że pomyślnie 

uda się wydłużyć czas funkcjonowania 

składowania do końca 2014 roku, to 

przy strumieniu odpadów tylko z na-

szej Gminy nie uda się go zapełnić. 

Wtedy konieczne będzie jego za-

mknięcie i rekultywacja, której koszty 

będą takie same niezależnie od stop-

nia jego zapełnienia. 

Zysk z tytułu przyjętych śmieci z 

Mrozów będzie stanowił dochód Gmi-

ny Cegłów, który może zostać prze-

znaczony na rekultywację składowiska 

w Woźbinie. Nie zostaniemy zalani 

odpadami niewiadomego pochodze-

nia, czy w nadmiernych ilościach. 

Przygotowany projekt porozumienia 

jasno określa, jakie grupy odpadów 

mogą trafić na składowisko i w jakich 

ilościach. Składowisko jest wyposażo-

ne w wagę co zapewni stałą kontrolę 

ich ilości. W przypadku złożenia odpa-

dów, które nie zostały wymienione w 

porozumieniu, zostaną one zutylizo-

wane na koszt dowożącego bez prawa 

protestu.  

Jednocześnie apelujemy do miesz-

kańców o niezaśmiecanie lasów, ro-

wów terenów rolnych. Jest to wykro-

czenie, które podlega karze grzywny. 

W przypadku bycia świadkiem takiego 

zdarzenia, prosimy zgłaszać to na Poli-

cję. Informuję również, że jeżeli za-

chodzi konieczność złożenia większej 

ilości śmieci niż te, które są odbierane 

w trakcie comiesięcznej zbiórki prosi-

my o kontakt z Urzędem Gminy w 

Cegłowie tel. 25 759 59 32 – Pan Mar-

cin Rudzki, lub z zarządcą składowiska 

604 558 610 – Pani Beata Kryszkie-

wicz, kierownik PGK Węgrów. 

Zastępca wójta - Dariusz Uchman 

NOWE ULICE 
Informujemy że na posiedzeniu Rady 

Gminy Cegłów w dniu 29 czerwca br. 

nadano nazwy trzem nowym ulicom w 

Cegłowie. 

I tak w miejscowości Cegłów pojawiły 

się ulice:  

- ul. Cisie - prostopadła do ulicy Mic-

kiewicza, przed przebudową torów 

kolejowych, prowadząca od ul. Ko-

ściuszki do obecnie zlikwidowanego 

przejazdu kolejowego; 

- ul. Chabrowa - na osiedlu naprze-

ciwko stacji paliw i prostopadła do 

ulicy Widok; 

- ul. Adama Asnyka- prostopadła do 

H. Sienkiewicza po prawej stronie 

jadąc do Wożbina. 
 

Jedna stołówka dla szkół 

Miniony rok szkolny był  trudny dla 
wszystkich. Gmina obserwując stale 
zmniejszającą się liczbę uczniów, pod-
jęła decyzję o zamiarze likwidacji 
trzech szkół tj. Piaseczno, Podciernie, 

Wiciejów i przekształcenie ich w Sto-
warzyszenia, dając jednocześnie po-
moc inwestycyjną (termomoderniza-
cja ścian i dachów, wymiana okien).  
Rozpoczętej reformy oświatowej nie 
udało się w tym roku zakończyć w 
sposób skuteczny. Zmiany są jednak 
konieczne, zaczynają to dostrzegać 
również Ci którzy byli ich zdecydowa-
nymi przeciwnikami. 
Jedną ze zmian, która zostanie wpro-
wadzona od nowego roku szkolnego 
2012/2013 jest stworzenie jednej 
kuchni centralnej w Zespole Szkolnym 
w Cegłowie zarządzaną przez dyrekto-
ra Zespołu Szkolnego w Cegłowie przy 
jednoczesnej likwidacji pozostałych 
kuchni. Posiłki z Cegłowa będą dowo-
żone do szkół w Wiciejowie, Podcier-
niu i Piasecznie gdzie łącznie liczba 
dzieci nie przekroczy 120. Powołanie 
kuchni centralnej pozwoli na obniże-
nie kosztów przygotowania posiłków 
poprzez zmniejszenie etatyzacji i ra-
cjonalizacje zaopatrzenia. Ewentualny 
wzrost jednostkowy ceny posiłków 
jest wynikiem rosnących cen żywno-
ści, energii i paliw.  
Należy też zapewnić, że jednym z prio-
rytetów cegłowskiej gminnej polityki 
społecznej jest dożywianie dzieci po-
trzebujących. W sposób skuteczny i 
bardzo dobry realizuje to GOPS po-
przez dofinansowanie, czy pokrywanie 
pełnych kosztów posiłków dla naj-
biedniejszych rodzin. Będzie to reali-
zowane w takim samym zakresie jak 
dotychczas. 

Dariusz Uchman 

ZAGADKA 

Zagadkę z poprzedniego numeru roz-
wiązało tylko 5 osób. Na zdjęciu był 

Franciszek Kieliszczyk, przedwojenny 
wójt. 

Nagrodę książkową otrzymuje  

Małgorzata Kowalska, którą 

wylosował 2-letni Feliks Szczęśniak. 
Gratulujemy! 

 

 

UWAGA! 
Mieszkaniec, który chce sprzedać 
pustaki, proszony jest o kontakt z 
biblioteką w celu podania telefo-
nu. 
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EURO 2012 W GMINIE CEGŁÓW 

Z okazji Euro 2012 w gminie Cegłów zorganizowano dwa Turnieje o Puchar Wójta Gminy. Organizacją rozgrywek zajął się Stanisław 
Wójcik, nauczyciel wychowania fizycznego oraz animator cegłowskiego „ORLIKA”. Rozegrany mini turniej zakończył się zwycięstwem 
gimnazjalistów z Kałuszyna, którzy wyprzedzili kolegów z Cegłowa i  Jeruzala. W drugim turnieju walczyło 13 drużyn. Zwyciężyła „Ju-
trzenka” Cegłów przed drużynami z Mrozów i Komendy Powiatowej Policji. Piłkarze otrzymali nagrody rzeczowe, medale, a najlepsi - 
również puchary. Wyróżnienia indywidualne i statuetki otrzymali: 

  1.Najlepszy strzelec - Rafał Duda 
/Jutrzenka Cegłów 14 bramek/. 
  2. Najlepszy bramkarz  - Bogdan 
Pawlukiewicz - Komenda Powiatowa   
Policji. 
  3. Wyróżniający zawodnik - Daniel 
Czerwonka /Jutrzenka Cegłów/. 
  4. Nadzieja piłkarska - Kamil Zawadka 
-/Juniorzy Jutrzenki Cegłów/. 

Nagrody wręczył pomysłodawca impre-
zy, wójt Marcin Uchman, który także 
zorganizował dla fanów piłki nożnej 
wspólne oglądanie meczów, w których 
grali polscy piłkarze. Imprezie towarzy-
szyły zawody i quizy dla najmłodszych, 
konkurs na najciekawszy strój, a pierw-

sze spotkanie rozpoczęło się hymnem „Euro 2012” w wykonaniu zespołu emerytek „Zorza”. Na mecz: Polska – Czechy przybyło tyle 
osób, że sala gimnastyczna cegłowskiej szkoły ledwie ich pomieściła. Emocje rosły z minuty na minutę, no i w takiej grupie łatwiej było 
znieść porażkę naszych piłkarzy. (dag) 
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