
1 
 

Cegiełka Nr 8(16) 
 

 
 

 
 

 

MILIONY Z UNII NA GOSPODARKĘ 
WODNO-ŚCIEKOWĄ GMINY CEGŁÓW! 

 

22 listopada br. został zapisany złotymi głoskami w historii Samo-
rządu Gminy Cegłów. Tego dnia w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy 
Cegłów Marcin Uchman podpisał umowę z Marszałkiem Woje-
wództwa Adamem Struzikiem na dofinansowanie czterech zadań 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 
 

 
 
Gmina Cegłów skutecznie zaaplikowała o środki w ramach działa-
nia „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na Prze-
budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegło-
wie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Cegłowie, budowę sieci 
wodociągowej z przyłączami w Wiciejowie i Wólce Wiciejowskiej 
oraz zakup wozu asenizacyjnego. Całkowity koszt inwestycji (wg 
kosztorysu) wyniesie 6 256 632,83 zł, natomiast kwota dofinan-
sowania to 2 953 697 zł. 
 

Dofinansowanie budowy sieci 
kanalizacyjnej w Mieni 

 

W dniu 21 listopada w UG Cegłów została podpisana umowa po-
między Dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Warszawie Markiem Błaszczakiem a Wójtem Gminy 
Marcinem Uchmanem, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Mi-
leny Dąbrowskiej, dotycząca dofinansowania budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Mienia i części 
miejscowości Cegłów. Fundusze przeznaczone na ten cel to kwota  
1 576 171,77 zł, w tym dofinansowanie przez Agencję w wysoko-
ści 840 tys. zł. ANR dofinansuje budowę kanalizacji w zamian za 
przejęcie  przez Gminę Cegłów starej oczyszczalni ścieków w Mie-
ni, która obsługiwała po PGRowskie osiedle. Ścieki popłyną do 
modernizowanej oczyszczalni ścieków w Cegłowie. 
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Zwiększ dochody Gminy – szczegóły na str. 10 

23 grudnia od godz. 9.00 w sali OSP odbę-

dzie się KIERMASZ PRZEDŚWIATECZNY 
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PATRIOTYCZNIE I SPORTOWO 

Święto Niepodległości w gminie Cegłów przebiegało patriotycznie 
i sportowo. W pierwszej części uroczystości w obydwu kościołach 
odprawione zostały okolicznościowe Msze Święte, następnie przy 
Pomniku Niepodległości licznie zebrani mieszkańcy odśpiewali 
hymn polski. Wójt  Marcin Uchman i przewodnicząca RG Teodora 
Wójcik złożyli kwiaty przy pomniku. Proboszczowie parafii: ks. 
Dariusz Cempura i kapł. Grzegorz Dróżdż odmówili modlitwy w 
intencji poległych za Ojczyznę. Wójt Marcin Uchman przypomniał 
historię powstania Pomnika Niepodległości.  
- W Cegłowie w 1916 r. zawiązała się Polska Organizacja Wojsko-
wa, której członkowie 11 listopada 1918 r. brali czynny udział w 
rozbrajaniu niemieckich żołnierzy na terenie Cegłowa i okolicy, 
szczęśliwie bez ofiar w ludziach. Uroczyste odsłonięcie Pomnika 
odbyło się dopiero 10 maja 1934 roku – poinformował wójt – i tak 
jak wówczas, dziś również usłyszeliśmy „Rotę” - dodał. Przewodni-
cząca Teodora Wójcik mówiła o wartościach i patriotyzmie, jaki 
powinien towarzyszyć w życiu każdego człowieka.  

 
W  sali OSP był program artystyczny. Wzruszający montaż słowno-

muzyczny, przepełniony tęsknotą za Ojczyzną, zaprezentowali 

uczniowie cegłowskiej szkoły. Usłyszeliśmy też kilka patriotycz-

nych pieśni w wykonaniu zespołu „Zorza”. 
 

I CEGŁOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
Inicjatorkami biegu były: Agata Boniakowska i Joanna Snopkie-
wicz, a organizatorem  wójt Marcin Uchman. Z ramienia Urzędu 
Gminy nad wszystkim czuwała Emilia Ciemerych, pomagało wielu 
wolontariuszy. Gospodarzami biegów był Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Mińsk Mazowiecki  Piotr Serafin oraz Leśniczy Leśnictwa 
Piaseczno Artur Delegacz. 

W zawodach udział wzięło 96 osób, w tym 18 kobiet. Najwię-
cej uczestników było z Mińska Mazowieckiego (41 osób), z gminy 
Cegłów - 19 osób, pozostali przyjechali z Siedlec, Warszawy, Mro-
zów, Garwolina, Torunia i innych miejscowości.  

 
Pierwszy do mety dobiegł Maciej Badurek z Mińska Mazo-

wieckiego, uzyskując czas 33 minuty i 38 sek., zdobywając jedno-
cześnie I miejsce w kategorii generalnej mężczyzn, drugie zdobył  

Krzysztof Bartkiewicz z Torunia, trzecie – Florian Pyszel z Mińska 
Mazowieckiego. W klasyfikacji generalnej kobiet I miejsce zdobyła 
Paulina Pawłowska z „Pogoni” Siedlce, 17-letnia laureatka Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w Krakowie, drugie – mińszczanka 
Zuzanna Pyszel, trzecie - Joanna Snopkiewicz z Cegłowa. 

 

W kategorii wiekowej kobiet (16+) najlepsze były: Marta 
Zwierz z Mińska Maz., Ewelina Kaska-Łobodowska z Siennicy i 
Iwona Jurkowska z Jeruzala. W kategorii kobiet (35+) pierwsze 
miejsce zdobyła Agnieszka Wrzosek, drugie Agata Boniakowska 
(Cegłów), trzecie Agnieszka Latuszek z Garwolina. W kategorii 50+ 
biegły dwie panie: Agnieszka Gańko z Cegłowa i Hanna Mitura z 
Siedlec. W kategorii wiekowej mężczyzn (16+) spośród 35 uczest-
ników najlepsi byli: Dawid Hartleb z Sieniawy, Sebastian Reczek i 
Łukasz Lemanowicz (Mińsk Maz.). W kategorii mężczyzn (35+) 
pierwsze miejsce zdobył Jarosław Latuszek z Garwolina, drugie 
Sławomir Zduńczyk z Mińska Maz., trzecie Krzysztof Michalak ze 
Stanisławowa. W kategorii 51+ najlepsi byli: Władysław Judka, 

Janusz Wieczorek (Mińsk Maz.) i 
Mieczysław Kuć z Siedlec.  
Wszyscy uczestnicy I biegu nie-
podległościowego otrzymali 
medale i nagrody rzeczowe, 
laureaci - pieniężne. Organizato-
rzy i sponsorzy przyznali również 
nagrody specjalne. Leśnicy 
ufundowali specjalną nagrodę 
dla osoby, która najdłużej po-
dziwiała walory przyrodnicze 
naszego lasu. Najwyższą pie-
niężną – w wyniku losowania – 
zdobył  Jerzy Rabiejewski z 
Mińska Maz. oraz najlepszy z 

gminy Cegłów – Marcin Śluzek.  

 
Członkowie „Strzelca” pod kierunkiem ppor. Małgorzaty Mrosz-
czyk przygotowali pokaz bojowy. Biegaczom dopisała nie tylko 
pogoda, ale również publiczność. Pierwszy Bieg Niepodległości 
został przeprowadzony fachowo i sprawnie, panowała przyjazna 
atmosfera, co podkreślali sami zawodnicy.   

 
 

Danuta Grzegorczyk 
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Dnia 18  listopada 2012 roku odszedł od nas Edward Wójcik – 
druh  strażak, żołnierz AK – dobry Człowiek. „Trudno  się  roz-
stawać  z tymi,  których  kochamy,  szanujemy,  podziwiamy”, 
niech pozostanie w naszej pamięci. 

MUZYKANT NIEBIESKI 
Śp. Edward Wójcik urodził się 8 sierpnia 1922 roku w rodzinie 
Weroniki i Aleksego Wójcików. Był najmłodszym z czworga ich 
dzieci. Po ojcu – skrzypku - odziedziczył zdolności muzyczne, po 
matce – ludowej poetce i patriotce - romantyzm i umiłowanie 
Ziemi Ojczystej. Od 12 roku życia grywał na skrzypcach i harmonii 
na okolicznych weselach i zabawach. Zarobkował w ten sposób na 
utrzymanie. W  Szkole Podstawowej w Kiczkach mógł wstąpić do 
Harcerstwa, ale wybrał Przy-
sposobienie Wojskowe, 
które wówczas prowadził 
mąż jego siostry Zofii – Sta-
nisław Rżysko. Przed wojną 
na ćwiczenia z bronią chodzi-
li całą grupą na strzelnicę do 
Sokolnika. Szwagier był też 
przewodniczącym straży 
pożarnej. Młodemu chłopa-
kowi musiał imponować swą 
postawą, stanowić dlań 
wzór. 

Sam Edward też praco-
wał społecznie na rzecz tam-
tejszej społeczności. Wraz z 
Janem Kaczorkiem „Ciesioł-
ką” budował strażnicę we 
wsi Posiadały. W wieku 16 lat zasilił szeregi druhów  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Posiadałach. W 1939 r.  wstąpił do miejscowego 
Koła Młodzieży Wiejskiej , w którym prężnie działała rodzina Mi-
stewiczów:  Józef, Janina, Felicja.  Mistewiczowie angażowali się w 
kulturalne życie wsi, uczyli ogrodnictwa okolicznych chłopów. 
Wojna przyniosła ze sobą nowe obowiązki. Po kampanii wrze-
śniowej szwagier Stanisław Rżysko trafił do niewoli niemieckiej 
(wrócił w maju 1942). Trzeba więc było pomagać siostrze w go-
spodarstwie i wychowaniu jej małoletnich synów: Tadeusza i Jana.  

Jako młody chłopak, w kwietniu 1941 r. wstąpił do Związku 
Walki Zbrojnej, a od lutego 1942 do Armii Krajowej  (IV Ośrodek  
w Mrozach okręgu mińsko-mazowieckiego „Kamień”, później 
„Mewa”). Znany był pod pseudonimem „Bagnet”, później „Wal”. 
Jego działalność konspiracyjna to pobieranie prasy podziemnej od 
Piotra Książka („Świt”) i rozprowadzanie wśród członków organi-
zacji oraz szkolenia, wykłady i ćwiczenia z bronią. W 1943 r. brał 
udział w osłanianiu zrzutu broni w okolicach Siodła. Pod koniec 
lipca 1944 r. uczestniczył w akcji „Burza”. W sierpniu 1944 r. za 
przynależność do Armii Krajowej był ścigany przez miejscowy 
oddział NKWD. Żeby uniknąć represji, w lutym 1945 r., wstąpił do 
leśnego oddziału pod dowództwem Edwarda Wasilewskiego ps. 
„Wichura”. W nocy z 20. na 21 maja 1945 r. brał udział w akcji 
odbicia więźniów Armii Krajowej z obozu NKWD w Rembertowie.  
- Zgłosiłem się na ochotnika do grupy szturmowej. Na plac wię-
zienny przedostaliśmy się bez problemu. Kiedy dochodziliśmy do 
baraków, ktoś z grupy dywersyjnej strzelił. Powstało istne piekło. 
Grupa ubezpieczająca lewe skrzydło błyskawicznie wpadła do 
wartowni, likwidując sieć telefoniczną i wartowników. Nasza gru-
pa po wyważeniu drzwi wejściowych wdarła się do baraków. Kory-
tarz był oświetlony. W celach więźniowie spali na piętrowych 
pryczach. Biegaliśmy od drzwi do drzwi, namawiając ich do 
ucieczki. „ Wychodzić! Jesteście wolni!” - wołaliśmy. Bez skutku. 

Bali się podstępu, wtedy nikt nikomu nie ufał. Po kilku minutach 
parę osób wyskoczyło na korytarz. Uciekali w stronę drzwi, pocią-
gając za sobą innych. W jednym z budynków byli nasi oficerowie, 
w tym czterech generałów. Ale duże drzwi były zamknięte na gru-
by łańcuch. Próbowaliśmy je wyważyć, ale nie udało się. Kaczorek 
podłożył wiązkę granatów. Ja nie odskoczyłem w porę i byłem 
ranny, a drzwi stały nadal. Zaczęliśmy je bujać, my od zewnętrz-
nej, więźniowie od wewnętrznej strony i wypadły z zawiasów. 
Więźniowie rzucili się do ucieczki – wspominał w 2010 roku 
Edward Wójcik. 

Po kilku dniach, 2 czerwca we wsi Antonina (gm. Jakubów) Pan 
Edward walczył z Sowietami. Jemu udało się przeżyć, ale szwagier 
Stanisław Rżysko w tej potyczce był ciężko ranny. Przewieziony 
został na posterunek UB i…  zaginął po nim wszelki ślad.  
Edward Wójcik od 1946 r. pracował w Spółdzielni Spożywców 
„Społem” w Posiadałach jako sklepowy, a od 1963 do 1987 w 
tejże samej spółdzielni po reorganizacji pod nazwą Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc Chłopska” w Cegłowie jako magazynier. 
Pracę zawodową łączył z prowadzeniem rodzinnego gospodar-
stwa rolnego, a także z muzykowaniem. W OSP Posiadały  od 1950 
r. przez 13 lat pełnił funkcję naczelnika. 
Pracując w Gminnej Spółdzielni pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Zakładowej. Przez dwie kadencje pracował w Radzie Gmin-
nej w Cegłowie. W 1987 r. przeszedł na emeryturę. 

Śp. porucznik Edward Wójcik został odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaczeniem Akcji „Burza”, 
Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Odznakami za wysługę 
25 i 30 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej, dyplomami uznania za 
osiągnięcia w pracy zawodowej. 
Był bardzo pracowitym, uczciwym, porządnym, szanowanym 
człowiekiem. Wychował i wykształcił czworo dzieci – pedagogów. 
Dochował się czworga wnucząt. Zawsze skromny, nie dążył do 
sławy i za-
szczytów. 
Grywając na 
weselach i 
zabawach 
dawał lu-
dziom radość, 
kochając 
śpiew i muzy-
kę  -  starał 
się umilać  
otoczeniu 
nawet najtrudniejsze - wojenne czasy.  Teraz zapewne gra Panu 
Bogu w niebieskiej orkiestrze. Czekali tam już na niego:  Śp. Jan 
Rżysko - siostrzeniec (akordeon), Śp. Jan Duda (akordeon, harmo-
nia). Do  tej Bożej Orkiestry dołączył wraz z młodszym kolegą 
muzykiem Śp. Wiesławem Szczepańskim – (gitara i akordeon ).  

Ot, zrządzenie Losu...  Światłość Wiekuista niechaj Im świeci…  
Pozostanie na zawsze w naszych sercach i w naszej wdzięcznej 
pamięci. 

(dg, ts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy 
uczestniczyli w pogrzebie 

Śp. Edwarda Wójcika 
oraz towarzyszyli Mu w Jego ostatniej drodze –  

s k ł a d a   Rodzina 
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100 lat szkoły w Wiciejowie 
 Uroczystość jubileuszowa odbyła się 27 października 2012 roku w 
Szkole Podstawowej w Wiciejowie. Rozpoczęła się Mszą Świętą, 

celebrowaną przez 
proboszcza parafii 
św. Antoniego w 
Ignacowie ks. 
Edwarda Staszczy-
szyna. Następnie 
odbyło się poświę-
cenie pamiątkowej 
tablicy "Mieszkań-
com wsi Wiciejów 
z wyrazami 

wdzięczności w stulecie Szkoły 1912-2012. Uczniowie, Pracownicy 
i Rodzice". W sali gimnastycznej dyrektor szkoły Zygmunt Boruta 
przyjął podziękowania i kwiaty od gości. 
- Sto lat to dostojny wiek i skłania do zadumy, podsumowań i 
refleksji. Mam niezmierną przyjemność pogratulować Państwu 
wspaniałego Jubileuszu. Każdy jubileusz to połączenie historii z 
teraźniejszością – tymi słowami powitał zebranych  Wójt Marcin 
Uchman, który w kilku słowach przypomniał także najważniejsze 
wydarzenia z życia wiciejowskiej szkoły, podkreślając zasługi nau-
czycieli i mieszkańców. Gratulacje złożyli też:  przewodnicząca RG 
Teodora Wójcik, Urszula Soroka ze starostwa, dyrektorzy szkół z 
gminy Cegłów, szefowa GOPS Katarzyna Korzeń oraz dyrektor 
biblioteki publicznej Danuta Grzegorczyk i inni.   

 
Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, piosenki i 
tańce. Wystąpił oktet wokalny  „Manufaktura Dźwięku” Emila 
Ławeckiego - absolwenta wiciejowskiej szkoły. Na zakończenie 
można było obejrzeć wystawę dokumentów i zdjęć z życia szkoły i 
poczęstować się słodkościami, przygotowanymi przez organizato-
rów.  

(dag) 

ŚLUBOWANIE KLASY 1 

19 października w Wiciejowie odbyło się Ślubowanie uczniów 
klasy I. Profesor (w tej roli Adrian Królak) egzaminował pierwsza-
ków. Dobrze zdany egzamin był przepustką do ślubowania i paso-
wania na ucznia, którego dokonał dyrektor Zygmunt Boruta.  
Oprócz rodziców, nauczycieli i uczniów uczestnikami tego wyda-
rzenia byli zaproszeni goście: wójt Marcin Uchman, sołtys Wicie-
jowa Bolesław Zychowicz oraz  proboszcz parafii w Ignacowie ks. 
Edward Staszczyszyn. Pierwszaki na „dobry początek” szkolnej 
edukacji otrzymały upominki od pana wójta, rodziców, opiekuna 
SKO Renaty Słodownik i życzliwe słowa od starszych uczniów. Na 
zakończenie odbył się poczęstunek przygotowany przez rodziców 
pierwszaków.  

Wychowawczyni Sylwia Korzeniewska 

WYRÓŻNIENIE dla SZKOLESIA 

Gazetka szkolna Samorządu Uczniowskiego przy wiciejowskiej 
szkole ma za sobą 5 lat działalności. We wrześniu redakcja wydała 
40 - jubileuszowy numer specjalny Szkoleś-prezentoleś, który 
wziął udział w Powiatowym Konkursie „Młodzi dziennikarze- Pa-
pieżowi”, zorganizowanym  w ramach powiatowych obchodów XII 
Dnia Papieskiego. Należało stworzyć gazetkę, którą chciałby prze-
czytać Jan Paweł II. Jurorzy 
(m.in. przedstawiciele Centrum 
i  Instytutu Papieża Jana Pawła 
II w Warszawie i redakcji tygo-
dnika Idziemy), uznali, że wicie-
jowska gazetka zasługuje na 
wyróżnienie. To duży sukces 
zważywszy na to, że na konkurs 
wpłynęło 36 szkolnych czaso-
pism, a w tworzeniu gazetek 
brało udział ponad 250 uczniów 
i opiekunów. Redaktor naczelną 
Szkolesia jest Angelika Głu-
chowska. 

 

Opiekunki gazetki: Sylwia Korzeniewska i Anna Śpiewak-Bartnicka 

 

LEKCJA EKOLOGII W URZĘDZIE GMINY  

W dniu 13 listopada w Urzędzie Gminy w Cegłowie została zorga-
nizowana „godzina z ekologią”. Miała ona na celu podniesienie 
świadomości młodych obywateli w zakresie ochrony środowiska. 
Pomysłodawcą zorganizowania tego  typu zajęć była Teodora 
Wójcik – Przewodnicząca Rady Gminy oraz nauczycielka przyrody 
w jednej osobie. 

 
W Urzędzie młodzież szkolną przywitał Zastępca Wójta Dariusz 

Uchman, który przygotował wyczerpującą prezentację o ekologii 
zawierającą wskazówki jak należy segregować odpady oraz jakie  
są następstwa pozbywania się śmieci w niewłaściwy sposób. Po-
nadto poinformował o obowiązujących dokumentach z zakresu 
ochrony środowiska i omówił obowiązki Gminy związane z wdro-
żeniem nowego systemu gospodarki od lipca 2013 r. Przekonywał 
młodzież jak ważnym działaniem ekologicznym jest segregacja 
odpadów oraz zachęcał do tworzenia przydomowych kompo-
stowników. 

Na zakończenie  członkowie koła ekologicznego rozwiązali test 
dotyczący segregacji odpadów, a nagrody wręczyli organizatorzy 
lekcji. Największą wiedzą wykazały się: Aleksandra Szczęśniak, 
Klaudia Tokarska oraz Aleksandra Głogowska. Pozostali uczestnicy 
otrzymali nagrody pocieszenia oraz słodki poczęstunek na popra-
wę humoru. Mamy nadzieję, że zajęcia te wzbudziły chęć promo-
wania postaw proekologicznych wśród naszych młodych obywate-
li i zostaną wpisane na długo w ich pamięci. 

Żródło: www.ceglow.pl 

http://www.ceglow.pl/
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Niezmiernie miło jest nam poinformować o inwestycjach 
realizowanych na terenie Gminy Cegłów w roku 2012. 

Bez wątpienia do najważniejszej należy Przebudowa me-
chaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków, wartość za-
dania około 2,5 mln złotych. Obecnie uruchomiony jest już 
ciąg technologiczny, oczyszczalnia przyjmuje ścieki do nowo 
wybudowanych reaktorów. Na tym etapie inwestycji pro-
wadzone są prace wykończeniowe, porządkowe i zagospo-
darowanie terenu. Nie ma żadnego zagrożenia niewykona-
nia inwestycji w terminie do 15 grudnia 2012. Formalne 
zakończenie budowy nastąpi z chwilą uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie co jest planowane do 15 stycznia 2013 r.  

 
 
Rozbudowana oczyszczalnia zwiększa swoją przepusto-

wość dwukrotnie tj. do 500 m3 na dobę i obsłużyć do 5000 
mieszkańców, co zgodnie z założeniami projektowymi po-
winno wystarczyć do skanalizowania północnej części gmi-
ny. Przebudowana oczyszczalnia pozwoli na zwiększenie 
ilości ścieków dowożonych. Z dużą satysfakcją należy prze-
kazać fakt, że pierwsze badania ścieków oczyszczonych z 
nowo powstałego ciągu technologicznego są bardzo obiecu-
jące. Trwająca od 1,5 roku inwestycja zbliża się ku zakoń-
czeniu. W chwili obecnej jest dofinansowana w formie pre-
ferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie, ale w związku z podpisaną umo-
wą na dofinansowanie w ramach PROW działanie „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” już z po-
czątkiem przyszłego roku zaczniemy ubiegać się o płatność 
w kwocie 75% kosztów netto z powyższego programu. 
Otrzymane pieniądze pozwolą na spłacenie pożyczki z 
WFOŚIGW, co poprawi wskaźniki ekonomiczne gminy i po-
zwoli otwierać kolejne działania inwestycyjne. 

Kolejnym działaniem zbliżającym się do zakończenia jest 
budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłączami 
na ul. Mickiewicza i Orzeszkowej. Inwestycja realizowana 
przez przedsiębiorstwo DKM Laskowscy z Kobyłki o wartości 
ponad 1,5 mln złotych zakończy realizowany od 2004 roku 
plan budowy kanalizacji podciśnieniowej w Cegłowie. Tym 
samym większość nieruchomości w miejscowości gminnej  

 
 

zostanie przyłączona lub uzyska możliwość przyłączenia do 
sieci kanalizacji. Obecnie ze względu na nie uzyskanie wy-
maganych parametrów technicznych wykonawca wykonuje 
prace naprawcze, tak aby użytkownicy byli zadowoleni z 
funkcjonującego systemu. Ta inwestycja jest również w 
chwili obecnej finansowana z preferencyjnej pożyczki z 
WFOŚiGW w Warszawie ale docelowo zostanie rozliczona i 
dofinansowana w wysokości 75% w ramach podpisanej 
umowy PROW działanie „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” 

Trzecią ważną inwestycją, realizowaną w chwili obecnej 
jest budowa sieci kanalizacji grawitacyjno ciśnieniowej w 
Mieni. Inwestycja o wartości (sieć plus przyłącza) ponad 1,5 
mln złotych jest dofinansowana w kwocie do 840 tys. zł 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Wybudowana sieć 
pozwoli przekierować ścieki z funkcjonującej oczyszczalni 
ścieków po byłym PGR do oczyszczalni ścieków w Cegłowie. 
Docelowo oczyszczalnia po byłym PGR zostanie zlikwidowa-
na, a teren na którym się znajduje (ponad 2,5 ha) przekaza-
ny nieodpłatnie Gminie Cegłów. Jak widać realizowana in-
westycja ma nie tylko wymiar ekonomiczny ale przede 
wszystkim społeczny - do sieci zostanie przyłączone osiedle 
po byłym PGR ale i znaczna cześć Mieni, oraz środowiskowy 
– ulegnie zamknięciu oczyszczalnia w Mieni a jej funkcję 
przejmie oczyszczalnia w Cegłowie, co znacznie powinno 
poprawić jakość oczyszczania ścieków. Te argumenty zosta-
ły docenione i uznane przez ANR, która jak wspomniano 
wyżej dofinansowuje przedsięwzięcie w znacznym stopniu a 
inwestycja od pomysłu do realizacji ma możliwość się zma-
terializować w czasie około 1 roku. 

 

 
 
W tym miejscu, ze względu na liczne kierowane pytania, o 
przyczynę wyboru wykonawcy firmy BUDOSAN z Żaboklik, a 
nie firmy realizującej kanalizację na ulicy Mickiewicza tj. 
DKM Laskowscy należy wyjaśnić, że firma BUDOSAN złożyła 
poprawną ofertę z najniższą ceną w kwocie brutto 
1 576 171, 77 zł Wśród 9 oferentów było również przedsię-
biorstwo DKM Laskowscy z ofertą w wysokości brutto 
2 924 940,00zł. Zgodnie z ofertą koszt wykonania 1mb przy-

GMINA CEGŁÓW W INWESTYCJACH 

 



6 
 

Cegiełka Nr 8(16) 
 

łącza przez BUDOSAN to 167 zł netto zaś montażu studni 
rewizyjnej to 540,85 zł netto, zaś w przypadku firmy DKM 
Laskowscy odpowiednio 240 zł i 615,48 zł Należy wyjaśnić, 
że nie można porównywać kosztów przyłączy w Cegłowie z 
tymi które mają być wykonane w Mieni ze względu na ko-
nieczność stosowania techniki przewiertów sterowanych a 
nie jak było to w Cegłowie wykopów otwartych. Nie bez 
znaczenia jest również zwartość zabudowy i fakt, że w Ce-
głowie przyłącza na znacznych odcinkach są wspólne dla 
kilku gospodarstw, a nie indywidualne jak jest to w Mieni. 
Jedyną porównywalną wielkością jest cena studni rewizyj-
nej, która jak widać powyżej jest  korzystniejsza dla miesz-
kańców. 

Czwartą pod względem wartości są prace prowadzone w 
Kiczkach na placu przy Domu Ludowym jak i samym budyn-
ku. W chwili obecnej zakończono prace przy budowie 
dwóch boisk: trawiastego do piłki nożnej, oraz wielofunk-
cyjnego utwardzonego do siatkówki, koszykówki i tenisa. 
Zakończenie całości prac nastąpi na przełomie roku 2012 i 
2013, tak aby z wiosną 2013 mieszkańcy Kiczek i okolic mo-
gli cieszyć się nowoczesnym centrum miejscowości rekrea-
cyjno-kulturalno-sportowym. Do dyspozycji mieszkańców 
będzie ponad 300 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń 
na działalność społeczną. Wartość inwestycji to prawie 0,5 
mln zł z czego do 75 % kosztów kwalifikowanych tj. kwota 
ponad 270 tys. zł pochodzi z dofinansowania PROW w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

 

 
 
Ukończona została inwestycja ocieplenia i zagospodarowa-
nia terenu przy „Budynku przy rondzie”. Ten rok zamkniemy 
inwestycjami w powyższy budynek i plac kwotą ponad 150 
tys. zł. Część nakładów inwestycyjnych zostanie zwrócona. 
Na pracę pozyskano dofinansowanie z PROW w ramach osi 
LEADER. Centralny punkt Cegłowa uzyskał należytą mu es-
tetykę. 

Zakończono remont odcinka drogi Kiczki-Dzielnik. Wyko-
nano utwardzenie nawierzchni kruszywem betonowym, 
stabilizacji cementową, a pobocza z kruszyw łamanych. 
Wartość zadania prawie 100 tys. zł z czego 50% pochodzi z 
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

 
 
Trwają prace przy budowie chodnika na ulicy Kościuszki  

w Cegłowie. Ta inwestycja wyczekiwana i monitowana przez 
mieszkańców zabudowań przyległych do drogi Siennica- 
Cegłów jest pierwszym etapem budowy ciągu pieszego i 
systemu kanalizacji deszczowej. Wartość zadania na ten rok 
to około 160 tys. zł z czego Gmina Cegłów dofinansowuje 
50%. W roku 2013 planowane jest zakończenie tegoż zada-
nia z całkowitą przebudową systemu kanalizacji deszczowej 
tak aby nie dochodziło w trakcie silnych opadów i roztopów 
do podtopień odcinka pomiędzy ulicą Willową i Graniczną 

Odbudowano rów w terenach zurbanizowanych w miej-
scowości Cegłów. Działanie o wartości ponad 18,5 tys. zł 
zostało dofinansowane w kwocie prawie 9 tys. przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Mamy nadzieję, że realizacja tego zada-
nia pozwoli uniknąć podtopień ulic Graniczna i Leśna, po-
zwoli lepiej odprowadzać wodę opadową z Cegłowa. 

W ostatnim czasie straż OSP Cegłów została wyposażona 
w nowy specjalistyczny samochód strażacki. Środki na zakup 
samochodu w wysokości 130 tys. zł pochodzą zarówno z 
budżetu Gminy jak ze środków OSP Cegłów, dofinansowa-
nia Lasów Państwowych i organizacji strażackich. Samo-
chód zostanie wyposażony w specjalistyczny sprzęt ratow-
niczy na który pozyskano dofinansowanie do 25 tys. zł ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego. 

Od kilku dni mieszkańcy Podskwarnego i użytkownicy 
drogi Podskwarne - Cegłów mogą cieszyć się nową nakładką 
na ponad 2 kilometrowym odcinku drogi. Jest to zadanie w 
całości sfinansowane przez powiat miński i Urząd Marszał-
kowski. W ten sposób dzięki staraniom władz samorządo-
wych gminy Cegłów kolejny rok jesteśmy w czołówce gmin 
powiatu mińskiego poprawy infrastruktury dróg powiato-
wych na terenie Gminy Cegłów. W tym roku łącznie położo-
no około 3 km nakładek poza Podskwarnem wyremonto-
wano odcinek drogi w Pełczance. 

W ramach utrzymania i konserwacji dróg gminnych wykonano 
w miarę posiadanych środków budżetowych doraźne naprawy 
dróg gruntowych i utwardzonych (na zakup żwiru kruszyw, masę 
asfaltową wydano około 100 tys. zł bez uwzględnienia kosztów 
wbudowania), wykonano około 100m przepustów drogowych.  
Należy wskazać odcinek około 700 m utwardzony destruktem  
drogi do Woli Stanisławowskiej. 
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Każda miejscowość dzięki środkom Funduszu Sołeckiego mo-
że dokonywać ważnych dla siebie zadań i wydatkowania pieniędzy 
z budżetu Gminy na ten cel. W ramach środków z Funduszu Sołec-
kiego udrożniliśmy lub wykonaliśmy prawie 7 km rowów, po-
prawiliśmy nawierzchnie na ponad 1 km dróg gruntowych, wy-
mieniliśmy dachy na strażnicach, zbudowaliśmy plac zabaw przy 
szkole w Piasecznie przy bardzo dużym zaangażowaniu pracy jak i 
środków finansowych w rodziców, remontowaliśmy budynki 
pełniące funkcję świetlic, poprawiliśmy estetykę przystanków 
komunikacji autobusowej. 

Z początkiem grudnia przystąpimy do prawdopodobnie  ostat-
niej inwestycji tego roku tj. modernizację oświetlenia ulicznego do 
DPS Jedlina. Realizacja tego zadanie uzyskała dofinansowanie w 
wysokości 14,5  tys. zł tj. 50% przedsięwzięcia. 

Pozostaje mieć nadzieję, że zaplanowane przyszłoroczne inwe-
stycje będą równie udane i przyczynią się do dalszego rozwoju 
naszej Gminy. 

z-ca wójta Dariusz Uchman 

REWOLUCJA ŚMIECIOWA 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach powszechnie zwaną „rewolucją śmieciową” gminy 
przejmują obowiązkowo zbieranie odpadów od mieszkańców 
nieruchomości zabudowanych. Niestety przejęcie obowiązków 
nie oznacza obowiązku finansowania ze środków własnych Gmi-
ny, ale organizację systemu zbierania odpadów, który to w całości 
musi być pokryty z opłat wnoszonych przez mieszkańców.  
Nowelizacja ustawy jest koniecznością wdrażania przepisów i 
dyrektyw europejskich w związku z naszym członkostwem w Unii 
Europejskiej.   

Zgodnie z celami polityki unijnej ma obowiązywać następująca 
hierarchia postępowania z odpadami  
 zapobieganie; 
 przygotowywanie do ponownego użycia; (nowe)  
 recykling; 
 inne metody odzysku, np. odzysk energii; (spalanie odpadów 

komunalnych jest odzyskiem jeśli efektywność energetyczna 
>0,65);  

 unieszkodliwianie. 
W celu spełnienia nałożonych wymogów będzie trzeba stworzyć 
system który zapewni dostosowanie naszej gospodarki śmiecio-
wej do stawianych wymogów w zakresie odzysku, recyklingu, 
edukacji itp. Tworzony system musi być szczelny i monitorowany 
aby śmieci nie trafiały na dzikie i niewłaściwe wysypiska. Założenia 
do jego realizacji zostały wskazane w Wojewódzkim Planie Go-
spodarki Odpadami. Większość składowisk gminnych takie jak 
nasze do końca roku 2014 musi zostać zamkniętych i poddanych 
rekultywacji. Zostaną stworzone Regionalne Instalacje Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych, gdzie odpady będę poddawane 
„obróbce” aby na składowiska trafiały tylko frakcje które nie mogą 
zostać wykorzystanie wtórnie. Obecnie najbliższą instalacją dla 
naszej Gminy spełniającą wymogi jest instalacja w Ostrołęce. 
Tylko w przypadku gdy ta instalacja nie będzie mogła przyjąć od-
padów z naszej Gminy będziemy je mogli złożyć do instalacji za-
stępczej jaką jest składowisko w Wożbinie. Dodatkowo w celu 
monitorowania systemu należało będzie zabezpieczyć możliwości 
kadrowe w gminach. Ich zadaniem będzie przyjmować deklaracje 
mieszkańców w sprawie ilości produkowanych odpadów i ich 
weryfikacja, obliczanie wysokości należności, prowadzenie egze-
kucji należności, kontrola prowadzących zbiórkę przedsiębiorców 
(np. każdy samochodów- śmieciarka musi być wyposażony w GPS 
a dane z niego przechowywane przez 5 lat) prowadzenie spra-
wozdawczości (brak sprawozdawczości, nieosiągnięcie poziomu 

zbiorki selektywnej równa się kary finansowe dla Gminy) W ra-
mach „rewolucji” Gmina będzie musiała stworzyć Punkty Selek-
tywnego Zbiórki Odpadów. 

Reasumując obecnie obowiązujący w naszej Gminie system nie 
spełnia wymogów wprowadzanych przepisów. Rozwój cywiliza-
cyjny, którego jesteśmy uczestnikami i świadkami, wzrost dóbr 
infrastruktury do której mamy dostęp  m. in. dzięki funduszom 
europejskim musimy ponosić większe nakłady na ochronę środo-
wiska i właśnie w tym celu wprowadzane są nowe regulacje „re-
wolucji śmieciowej”. 

Do czasu ustalenia przez Radę Gminy systemu jakim będziemy 
się rozliczać (do wyboru: 1) liczba mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość, 2) ilość zużytej wody z danej nieruchomości, 
3) powierzchnia lokalu mieszkalnego, 4) opłata od gospodarstwa 
domowego), co powinno nastąpić do 31 grudnia 2012, do 30 
czerwca 2013 gospodarka śmieciowa w naszej Gminie będzie 
obowiązywała dotychczasowa zbiórka (dłużej nie można gdyż od 1 
lipca 2013 wchodzi ustawa „rewolucja śmieciowa’). Ze względu na 
konieczność zbilansowania wydatków z dochodami gospodarki 
śmieciowej (jest to kontrolowane przez RIO, pokrywanie zbiórki 
odpadów ze środków własnych jest równoznaczne z uwagą przez 
Regionalna Izbę Obrachunkową i wskazanie jako nieprawidło-
wość) dokonano przeliczenia rzeczywistej opłaty za śmieci w 
oparciu o poniesione wydatki

1
 w 2012 r. oraz wskaźnik inflacji. 

Uproszczona kalkulacja wygląda następująco: 
 

                                       Założenia: 
Koszt zbiórki na starych zasadach 240 000 zł 
Opłaty środowiskowe 60 000 zł 
Obsługa administracyjna 60 000 zł 
RAZEM 360 000 zł 
Ilość gospodarstw domowych:  2057 
 
Kalkulacja: 360 000 : 2057 = 175 (zł rocznie) 
 175 : 12 = 14,58 ≈ 15 zł (miesięcznie)  
   od gospodarstwa domowego 

Stawka 15 zł od gospodarstwa domowego za nieograniczoną 
liczbę odpadów posegregowanych oraz 2 worki odpadów byto-
wych i popiołu; za każdy dodatkowy „czarny” worek opłata wy-
niesie 3 zł. Opłaty będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 do 30 
czerwca 2013 r.  

Od 1 lipca 2013 musi zacząć obowiązywać nowy system, a roz-
liczać się będziemy zgodnie z wybranym przez Radę Gminy syste-
mem. Niestety, analizując wstępne kalkulacje kosztów prezento-
wane przez Urząd Marszałkowski, czy Ministerstwo Środowiska 
przewidywane koszty to od 10 zł do 15 zł od osoby. 

Wydaje się, że jedynym sposobem ograniczania kosztów za 
zbiórkę odpadów jest ograniczanie ich ilości np. budując przydo-
mowe kompostowniki. Należy również jednoznacznie przetrzeć 
przed próbą pozbywanie się odpadów w sposób niewłaściwy. 
Wprowadzany system monitorowania pozwoli to ustalić, ponie-
waż każdy człowiek produkuje odpady. 

Mimo że za pasem kolejny rok, który przyniesie szereg kolej-
nych podwyżek sądzę, że nie możemy się obrażać na nowy sys-
tem, abyśmy już w niedalekiej przyszłości nie zostali zalani górami 
śmieci. Ponieważ system jest powszechny zatem i ci, którzy decy-
dują o stawkach, również je będą musieli płacić, więc będą szukać 
najtańszych rozwiązań. 

 
z-ca wójta Dariusz Uchman 

                                                           
1
 Dochody z opłat  - ok. 80 tys. zł, dane na listopad 2012 
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ODZNACZONY SYBIRAK 
 
Henryk Konowrocki otrzymał Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pa-
mięci Narodowej, nadany przez Przewodniczącego Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa.  Ceremonii wręczenia dokonał wójt 
w asyście przewodniczącej RG i dyrektor biblioteki. 
Henryk Konowrocki, harcerz, potem członek Armii Krajowej, pod 
zarzutem posiadania broni został aresztowany w 1944 roku i wy-
wieziony na Sybir. Najpierw dostał karę śmierci, potem zamienio-
no ją na 10 lat. Przebywał w dziewięciu łagrach, z których cudem 
ocalał.  W 
1954 roku 
wrócił do 
domu. Całe 
życie dawał 
świadectwo 
patriotyzmu 
i starał się 
upowszech-
niać historię 
lat wojen-
nych.  
W latach 90. 
był aktywnym uczestnikiem lekcji historii w cegłowskiej szkole. 
Opowiadał młodzieży o swoich wojennych przeżyciach i pobycie 
na zesłaniu. Nadal jest aktywny w pielęgnowaniu pamięci na te-
mat wiedzy o II wojnie światowej. Uhonorowany Krzyżem Armii 
Krajowej, Odznaką weterana Walk o Niepodległość, Odznaką 
Honorową Sybiraka, odznaką za udział w akcji Burza. 

Danuta Grzegorczyk 

 

HISTORYCY OBEJRZELI  FILM 

Dnia 26 listopada w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie 
odbyła się projekcja filmu "Harcerze z Cegłowa". Widzami byli 
głównie członkowie Klubu Historycznego „Grota” oraz publicyści, 
historycy, reżyserzy... Dyskusję, która trwała prawie 2 godziny, 
poprowadził Radosław Poboży. Rozmówcy chwalili pomysł twór-
ców i zapał mieszkańców. Gratulacjom nie było końca. Tyle miłych 
słów i merytorycznych uwag na temat filmu jeszcze nigdy nie 
usłyszeliśmy. Trudno było wszystkim uwierzyć, że można stworzyć 
wartościowy film bez nakładów pieniężnych.  
- Jestem reżyserem i bardzo wysoko oceniam ten film. To nie-
prawdopodobne, że w tak małej miejscowości potrafiliście za 
pomocą kamery utrwalić ważne wydarzenie z czasów wojny. Je-
stem pod ogromnym wrażeniem. Nie słyszałem o Cegłowie, ale od 
dziś wszyscy zapamiętamy tę miejscowość – wyznał Włodzimierz 
Dusiewicz.  
 

 

Na spotkaniu z naszej strony obecni byli: Danuta Grzegorczyk, 
autor zdjęć i montażu Radek Krążała, odtwórcy dwóch harcerzy: 
Maksymilian Gawor i Arkadiusz Śluzek. 
 

POŻEGNANIE JANUSZA ADAMIAKA 

 

Dnia 25 listopada zmarł Janusz Adamiak - człowiek, który w histo-
rii Cegłowa zajmuje miejsce szczególne. Odszedł przede wszystkim 
wspaniały społecznik, współmieszkaniec, sąsiad. To właśnie Jemu 
szczególnie ufali mieszkańcy Cegłowa, niezmiennie powierzając 
urząd sołtysa w latach 1982-2011. Janusz Adamiak znany był z 
wielkiego zaangażowania nie tylko w sprawy Cegłowa, ale także w 
sprawy istotne dla całej gminy, pełniąc funkcję członka Zarządu i 
radnego Gminy w latach 1990-2002. Właśnie wtedy do większości 
miejscowości gminnych dotarły inwestycje wodociągowe. Był 
społecznikiem z krwi i kości. Nie tylko sam inspirował różne przed-
sięwzięcia, ale włączał się we wszystkie działania, które służyły 
naszej gminie. Człowiek instytucja, znający mieszkańców Cegłowa 
i ich problemy, współpracujący z opieką społeczną. Zawsze zaan-
gażowany w sprawy miejscowości duże i małe, od oświetlenia 

przez drogi, 
zbiorniki 

przeciwpoża-
rowe i bezpie-

czeństwo. 
Członek Za-
rządu Gmin-
nego Ochot-
niczych Straży 
Pożarnych w 

Cegłowie, 
współtwórca i 
członek ze-
społu śpiewa-

czego KANTYLENA. 
Niestety, nie doczekał przyszłorocznej modernizacji naszego 
gminnego targowiska, które reaktywował i którym przez wiele lat 
sprawnie zarządzał. Prawdą jest, że kiedy kogoś tracimy, to wtedy 
dopiero dostrzegamy jak ważnym był dla nas człowiekiem i jak 
bardzo puste jest miejsce, które po sobie pozostawił! Rodzina 
straciła wspaniałego męża, ojca, dziadka, brata! Znajomi - wspa-
niałego człowieka, samorząd gminy stracił świetnego sołtysa, 
zawsze uśmiechniętego, skorego do żartów, uczciwego człowieka. 
Żegnamy człowieka, który w swej służbie publicznej kierował się 
zasadą: Nie myśl, jak wiele już zrobiłeś, ale ile Ci jeszcze zostało. I 
to jest testament, który mieszkańcom Cegłowa zostawił ich długo-

letni sołtys – Janusz Adamiak. Cześć Jego Pamięci! – powiedział 
na pogrzebie wójt Marcin Uchman.  
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I MIEJSCE W KONKURSIE 

 

W kwietniu 2013 r. młodzi pianiści pojadą na Międzynarodowy 
Konkurs Muzyczny, organizowany pod patronatem UNESCO. 
 

DELEGACI Z POWIATU MIŃSKIEGO 

NA XI KONGRESIE PSL 

 
17 listopada 2012 r. w pruszkowskiej BGŻ ARENIE odbył się XI Kongres 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W grupie ponad 1131 delegatów 
uczestniczyła trójka PSLowców z terenu naszego powiatu - Mariusz Koze-
ra, Antoni Jan Tarczyński, Marcin Uchman. Obsługą delegatów z Woje-
wództwa Mazowieckiego zajął się Kamil Nalewka. Delegaci rozpoczęli 
Kongres od uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Kazimierza w 
Pruszkowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. ambasador USA - 
Stephen Mull, Ambasador Chin - Xu Jian, jednak największy aplauz wśród 
delegatów wzbudziło przemówienie prof. Władysława Bartoszewskiego, 
który jak podkreślił, w swym bogatym życiorysie należał tylko do jednej, 
zielonej partii. Kulminacyjnym punktem obrad były wybory Prezesa. W 
szranki stanęli dwaj mocni kandydaci tj. Waldemar Pawlak – dotychcza-
sowy prezes oraz Janusz Piechociński – poseł oraz Wiceprzewodniczący 
Komisji Infrastruktury. Wygrał 17 głosami Janusz Piechociński, który 
zapowiedział marsz Stronnictwa po 15%-owe poparcie w wyborach par-
lamentarnych. Po przegranych wyborach na prezesa Pawlak zapowiedział 
rezygnację z funkcji Wicepremiera i Ministra Gospodarki. Przewodniczą-
cym Rady Naczelnej PSL został Jarosław Kalinowski. 

 

 
 

Starosta miński, Antoni Jan Tarczyński i wójt Marcin Uchman na Kongresie PSL 

ROK KORCZAKOWSKI 

 

Z tej okazji na jednym ze spotkań koła literackiego w bibliotece 
została przypomniana postać Janusza Korczaka. To polski lekarz 
pochodzenia żydowskiego, pedagog, pisarz, publicysta. W 1912 r. 
stworzył Dom Sierot w Warszawie. W 1921 r. wraz z Wandą Fili-
powicz i Janem Durko (ur. w 1880  r. w Cegłowie) stworzył Nasz 
Dom dla dzieci robotników. W 1942 roku dobrowolnie wsiadł ze 
swoimi podopiecznymi do pociągu do Treblinki, gdzie wszyscy 
zginęli. Natomiast Jan Durko (pomagał Żydom), więziony na Pa-
wiaku, zginął w obozie koncentracyjnym w 1943 r. 

 

RENOWACJA DZWONNICY 

 W KICZKACH 
 

W sobotę, 1 grudnia 2012 r. odbyło się otwarcie odrestau-
rowanej zabytkowej dzwonnicy w Kiczkach. Odsłonięcia i 
poświęcenia dzwonnicy dokonał biskup pomocniczy diecezji 
warszawsko-praskiej Marek Solarczyk, który celebrował 
także uroczystą Mszę Świętą. W uroczystości uczestniczyli: 

wójt  Marcin Uchman, przewodnicząca RG Teodora Wójcik 
oraz licznie zebrani mieszkańcy Kiczek i okolic.  
Inwestycja została wykonana ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego i kosztowała 65 tysięcy zł. Za pomoc w zdobyciu 
funduszy proboszcz parafii, ks. Sławomir Safader podzię-
kował wójtowi gminy Cegłów Marcinowi Uchmanowi oraz 
czł. Zarządu Województwa Mazowieckiego, Ewie Orzełow-
skiej. 
 

 

Fot. źródło: www.parafiakiczki.pl 
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ZWIĘKSZ BUDŻET GMINY 

Jeżeli mieszkasz w Gminie Cegłów, a meldunek jest inny, możesz 
pomóc zwiększyć dochody  naszej gminy. Wystarczy wypełnić 
odpowiedni dokument.  

 

 

 
 

MULTIMEDIALNA CZYTELNIA REGIONALIA 

 
 

www.regionalia.bibliotekaceglow.pl 
 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

Wójt Gminy Cegłów i Terenowy Zespół Doradców 

Rolnych w Mińsku Mazowieckim 

serdecznie zapraszają wszystkich rolników, szcze-

gólnie tych, którzy korzystają ze wsparcia w ramach 

dopłat bezpośrednich na szkolenie: „Wspólna Poli-

tyka Rolna po 2013 roku - założenia”; „Ustawa o 

ochronie zwierząt”. 
 

Dnia 10 grudnia br., godz. 11.00 
Sala konferencyjna Urzędu Gminy 

 

Wójt Gminy Cegłów informuje, że zadanie pn. 
„Odbudowa rowu melioracyjnego w terenie zur-
banizowanym w miejscowości Cegłów (rów A37)” 
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 8.745,30 
zł.  
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