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Dnia 13 stycznia po raz pierwszy graliśmy z 21. Wielką Orkie-
strą Świątecznej Pomocy.  
Inicjatorem powstania sztabu w 
Cegłowie był wójt Marcin Uchman. 
Na scenie wystąpili: zespół CMB, 
Kinga Szaniawska, grupa taneczna 
Honoraty Grudzień oraz zespół 
CORRECT. Licytację prowadził Karol 
Mąkosa - finalista "Super Talentu". 
Była też loteria fantowa i pokaz 
fajerwerków.  
 

 
Młodzież chętnie tańczy 

 

Mieszkańcy chętnie wrzucali do puszek 

Licytowano bardzo różne rzeczy: książki, obrazy, płyty, kubki, 
podkoszulki, rysunki Edwarda Lutczyna, taniec z wójtem, 
możliwość zapowiedzi gwiazdy festynu "Sójka Mazowiecka 
2013". Najbardziej zaskakującym fantem był kucyk z gospo-
darstwa ekologicznego Grażyny Stelmachowskiej, której 
organizatorzy serdecznie dziękują. Po zakończeniu wszyst-
kich licytacji oraz dokładnym podsumowaniu, zebraliśmy 4 
967,07 zł.  

 

 

 

W dniu 5 grudnia 2012 roku na antenie TVP INFO w magazynie 
Wieści z Mazowsza pokazano reportaż na temat inwestycji, które 
są realizowane w Gminie Cegłów w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.  

Materiał można  zobaczyć na You Tube:  CeglowZielonaGmina 

 

WYPRAWKA DLA SANDRY 

Wójt, Marcin Uchman na początku swojej kadencji zapowiedział, 
że dla dziecka, które pierwsze urodzi się w nowym roku, ufunduje 
wielofunkcyjny wózek. 
Przypomnijmy, w 2012 
roku taki prezent 
dostała Amelka z Mie-
ni. W tym roku pierw-
szą mieszkanką naszej 
gminy, jaka przyszła 
na świat, jest  Sandra 
Mikos z Mieni – 
pierwsze dziecko An-
geliki i Sławomira. 
Dziewczynka urodziła 
się 4 stycznia 2013 r.  
Dnia 28 stycznia wójt 
odwiedził rodzinę, by 
wręczyć prezenty dla 
dziecka. Tym razem 
nie wózek, bo rodzina 
już miała, lecz składa-
jąca się z kilku artykułów wyprawka, została zakupiona w uzgod-
nieniu z mamą dziecka. Kiedy właściciel mińskiego sklepu Tik-Tak 
dowiedział się o pomyśle wójta, artykuły sprzedał w cenach pro-
mocyjnych.  
- Niezmiernie się cieszę, że mogę podarować prezenty dla córeczki, 
która w tym roku pierwsza przyszła na świat – powiedział Wójt 
Marcin Uchman, życząc  wielu radości w wychowaniu Sandry.  
 

Danuta Grzegorczyk 
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http://www.youtube.com/user/CeglowZielonaGmina
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JASEŁKA DLA BABCI… I DZIADKA 

11 stycznia w Małym Przedszkolu w Podcierniu  odbyły się Jasełka 
oraz uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. To już piąte spotka-
nie świąteczne oraz Dzień Babci i Dziadka zorganizowane w przed-
szkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podcier-
nie i Okolice, spotkanie wyjątkowe, ponieważ jak dotąd jedyne, w 
którym dzieci nie zagrały głównych ról w przedstawieniu. Tym 
razem rodzice wystąpili w roli aktorów prezentując swoje umiejęt-
ności przed swoimi pociechami i rodzicami.  Mimo, iż niektórzy 
mieli mały kłopot z zapamiętaniem tekstu, dzieciaki były wręcz 
zachwycone umiejętnościami aktorskimi swoich rodziców. 

 

 
 

Do występu przed własnymi dziećmi namówiły nas dwie nauczy-
cielki: Aneta Dąbrowska i Aneta Wójcik oraz prezes Lucyna Bajsz-
czak. W zdobyciu brakujących strojów pomogła Krystyna Wołko-
wiecka (dziękujemy!). - Do tego zadania przygotowywaliśmy się 
cały tydzień, mieliśmy dwie  próby. Nie było łatwo, przez tremę 
sam przez chwilę zapomniałem tekstu - powiedział pan Krzysztof, 
tata Oli (Król Kacper). Po Jasełkach - z okazji zbliżającego się Dnia 
Babci i Dziadka - maluszki z dumą i pewnością siebie przedstawiły 
swój program artystyczny. Na zakończenie dzieci złożyły życzenia, 
wręczyły seniorom prezenty i zaprosiły na wspólne świętowanie 
przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Na 
zakończenie wójt Marcin Uchman złożył wszystkim życzenia nowo-
roczne oraz wręczył słodkie upominki przedszkolakom. 

Stowarzyszenie Wsi Podciernie 
 

DRODZY ROLNICY!!!! 

Urząd Gminy w Cegłowie informuje, iż w okresie od 1 lutego 

2013r. do 28 lutego 2013r. każdy rolnik, który na dzień 1 

lutego był właścicielem lub współposiadaczem gospodar-

stwa rolnego, może złożyć wniosek o zwrot podatku akcy-

zowego zawartego w cenie oleju napędowego, w celu odzy-

skania części środków poniesionych na olej napędowy wyko-

rzystywany do produkcji rolnej. Wniosek winien być złożony 

do urzędu właściwego ze względu na miejsce położenia 

gruntu rolnego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub 

potwierdzone przez upoważnionego przez Wójta pracowni-

ka Urzędu Gminy za zgodność   z oryginałem ich kopie sta-

nowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od       

1 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013 r.  

Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy w Cegłowie                   

w pokoju nr 16. 

 

 
„Zapewniamy naszym dzieciom wszechstronny, radosny, zdrowy i 

bezpieczny rozwój ”. 
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, a także umożliwia rozwój 
zainteresowań i talentów dzieci. Małe Przedszkole w Podcierniu prowa-
dzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice pełni funk-
cje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny 
rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 
Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o 
zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości 
regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy 
odróżnia-
nia dobra 
od zła. 
Pełni 
również 
funkcję 
doradczą i 
wspierają-
cą działa-
nia wy-
chowaw-
cze wobec 
rodziców. 
Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie.  Po-
mieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydak-
tyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Meble oraz atrak-
cyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzy-
ja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. 
Nauczyciel monitoruje rozwój wychowanków w czasie systematycznych 
obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do 
osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edu-
kacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki 
w szkole.  
Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego 
współdziałania są m.in. uroczystości przedszkolne, akcje charytatywne, 
drobne naprawy i remonty, pomoc w przygotowaniu uroczystości. 
Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się 
o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wy-
chowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców 
ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy 
przedszkola. Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odręb-
ność i specyfikę. Placówka ma kalendarz corocznych imprez i wydarzeń: 
akcja „Sprzątanie świata”, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka Bożonarodzenio-
we, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, spotkanie Wielkanocne, 
Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
Przedszkole promuje się przez stronę internetową, portale społeczno-
ściowe, artykuły w lokalnej prasie, występy dzieci na uroczystościach 
przedszkolnych i festynach. 

 
Zapraszam, Lucyna Bajszczak Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi  

Podciernie i Okolice. 
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Dnia 16 lutego przypada 392 rocznica potwierdzenia 

praw miejskich dla Cegłowa. Przywilej wydał 16 lutego 1621 

roku król Zygmunt III Waza. Ale okazuje się, że miejscowość 

nasza była miastem już od 1452 roku.  

Leonard de Verdmon  Jacques w Monografii wszystkich 

miast… tak napisał o Cegłowie: „Dawniej miasteczko dziś 

osada w guberni warszawskiej, powiecie nowomińskim, po-

siada przystanek kolei terespolskiej. Domów 56, ludności 

480. Założycielką miasta była księżna mazowiecka Anna, 

która uzyskawszy w 1452 r. przywilej na wzniesienie Cegło-

wa do godności miasta, oddała go na własność wraz z przy-

ległymi dobrami pannom marcinkankom warszawskim. Osa-

da położona w okolicy lesistej, jest miejscowością zdrowot-

ną, mogącą z czasem stać się letnią siedzibą warszawian, a 

tem więcej, że nie mając jarmarków ani jakiegokolwiek han-

dlu, nie ma też w swych murach Żydów. Wygląda ona raczej 

na lichą wioskę śród piaszczystego gruntu i wykarczowanych 

lasów położoną. Posiada urząd gminy, szkołę początkową i 

od roku 1899 przystanek pocztowy. Uboga ludność trudni się 

rolnictwem”. 

 Jak podaje J. Łukaszewicz, „Miasteczko Cegłowo lub Ce-

głów nadał podobno Siemowit, książę mazowiecki księżom 

Augustyanom warszawskim w środku XIV wieku”. Autor ten i 

inni używają słowa miasteczko i przyległe wsie, więc Cegłów 

już wtedy nie mógł być wsią. Był ośrodkiem targowym, co 

wówczas było charakterystyczne dla miast.  

Ale dokumenty samego nadania praw nie zachowały się i 

do rangi miasta podniosła Cegłów Kapituła Generalna przy 

kościele św. Jana w Warszawie, a przywilej lokacyjny nadają-

cy Cegłowowi prawa miejskie magdeburskie wydał 16 lute-

go 1621 roku król Zygmunt III Waza. Nawet z tego przywileju 

wynika, że Cegłów miasteczkiem był już wcześniej, ale „nie 

zachował się przywilej i targi ustały”, dlatego decyzją kró-

lewską na nowo ustanowione zostały prawa miejskie. Spre-

cyzowanie praw i obowiązków mieszczan cegłowskich w 

oparciu o przepisy prawa magdeburskiego dokonane zostało 

aktem kapituły warszawskiej, występującej w roli feudalnego 

właściciela miasta wydanym w 1628 roku, co potwierdził bp 

poznański Maciej Łubieński 7 kwietnia  1631 roku. Reprezen-

tant właściciela feudalnego, jakim był ksiądz-ekonom dóbr 

szpitalnych św. Marcina w Warszawie, miał siedzibę we 

dworze w Mieni.   

Nowo lokowane miasto otrzymało władze i sądownictwo, 

stanowiąc tym samym odrębny okręg administracyjno-

prawny, pozwolenie na dwa targi tygodniowo i trzy jarmarki 

rocznie.  Pieniądze z opłat od okolicznych kupców przezna- 

 

 

 

 

czano zaś na użytek i rozwój miasta. Wybudowano drewnia-

ny ratusz, w którym urzędował wójt. Władzę stanowili: wójt, 

czterech ławników i czterech radnych, którzy musieli uzyskać 

akceptację zarządcy księdza-ekonoma. Wójt miał również 

władzę policyjną, ściągał podatki na rzecz państwa, admini-

stracji i szpitala w Mieni. Władze miasta urzędowały w nie-

dużym drewnianym ratuszu usytuowanym w południowo-

wschodniej części rynku.  

 
Kolej mamy od 1866 r., w Cegłowie powstał przystanek PKP- zdj.od H. Kaska  

 

Mieszkańcy dostali prawo wyrabiania piwa, wina, gorzał-

ki, miodu i likieru na ich własny użytek. Mieli też różne ob-

ciążenia, np. na rzecz dworu musieli płacić czynsz od wyrobu 

słodu (słód to skiełkowane i wysuszone ziarna zbóż, służące 

do produkcji piwa) czy odrabiać na rzecz posiadłości Mienia 

dwie tłoki (tłoka=dodatkowa robota pańszczyźniana) w okre-

sie żniw. Dwór w Mieni przyjął na siebie obowiązek wybu-

dowania wiatraka do mielenia słodu, za co pobierał część 

zboża mielonego. Mieszkańcy zwolnieni byli od obowiązku 

odrabiania pańszczyzny na rzecz czynszu, jaki opłacało mia-

sto - od 15 włók 200 zł rocznie.  

Wojny, zabory i kataklizmy spowodowały upadek miaste-

czek, takich jak Cegłów. Na pocz. XIX w.  było tu 54 domy i 

358 mieszkańców i liczba wciąż spadała.  

W 1869 roku car Aleksander II wydał dekret, na mocy którego 
odebrał prawa miejskie wszystkim miasteczkom posiadającym 
mniej niż 3000 mieszkańców. Przeprowadzono kasację 338 miast 
na terenie Królestwa Polskiego. Na obszarze Mazowsza do rangi 
osady obniżono wówczas 66 miasteczek. Postanowieniem komite-
tu „Urzędującego w Królestwie Polskim w 1869: Cegłów, Kołbiel, 
Latowicz, Siennica, Stanisławów przemianowane zostały na osady, 
w których wkrótce powołano do życia władze gminne”.  

(dg) 

 

 

 

 

16.02.1621 – ZATWIERDZONO PRAWA MIEJSKIE 

W 1452 r. księżna mazowiecka Anna założyła 
miasto Cegłów, 16 lutego 1621 r. król Zygmunt III 
Waza wydał przywilej lokacyjny.  
W 1869 roku Cegłów utracił prawa miejskie, a 31 
maja 1870 roku formalnie został gminą. 
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25 stycznia 2013  dokonano odbioru największej inwestycji ostat-
nich lat Gminy Cegłów jaką jest przebudowa wraz z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Cegłowie. W odbiorze udział wzięli przed-
stawiciele wykonawcy ELSTAR BIO Górny: Ryszard Górny – prezes, 
Dariusz Dawicki – wiceprezes, Marcin Gibała- kierownik budowy, 
inspektorzy nadzoru reprezentujący Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Warszawie oddział Sokołów Podlaski w 
osobach: Leszek Maleszewski, Antoni Sikorski, Mariusz Siudowski, 
radni Gminy: Teodora Wójcik, Stanisław Wąsowski, Jerzy Muraw-
ski, oraz przedstawiciele Gminy Cegłów z wójtem Marcinem Uch-
manem i skarbnik Mileną Dąbrowską na czele. 

Trwająca półtora roku inwestycja została odebrana i przekaza-
na do eksploatacji. Uzyskała również ostateczną decyzję pozwole-
nia na użytkowanie wydaną przez PINB w Mińsku Mazowieckim. 
Rozbudowana oczyszczalnia zwiększyła swoją przepustowość dwu-
krotnie tj. do 500 m

3
 na dobę. Obecnie pracuje w technologii 

oczyszczalni przepływowej, a nie jak dotychczas technologii SBR. 
Została wyposażona w nowoczesny system zarządzania i sterowa-
nia procesem technologicznym z wykorzystaniem systemów ener-
gooszczędnych. Poprawiono jakość oczyszczonych ścieków. Zasto-
sowano szereg systemów 
pomiarowych i kontrolnych, 
które pozwolą zachowywać 
poprawną jakość pracy 
oczyszczalni oraz kontrolę 
ilości dopływających ście-
ków, co posłuży do analiz i 
typowania ewentualnych 
niezgodnych z prawem przy-
łączy i włączeń np. wód opa-
dowych do sieci kanalizacyj-
nych. 
Zrealizowana inwestycja 
pozwala na dalszą kanaliza-
cję obszarów Gminy, zwięk-
sza możliwość przyjmowania 
ścieków dowożonych, co w 
związku z planowanym za-
kupem w I półroczu 2013 
wozu asenizacyjnego w znaczący sposób ułatwi wszystkim miesz-
kańcom naszej Gminy dostęp do usług związanych z odprowadza-
niem ścieków. Ważnym beneficjentem tej inwestycji jest  

 
 
 

 
nasze środowisko, gdyż jakość oczyszczo-
nych ścieków w sposób znaczący została 
poprawiona. 

Wartość inwestycji to prawie 2,5 mln zł 
brutto z czego prawie 0,5 mln zł to poda-
tek VAT, który dzięki dokonanej reorgani-
zacji jednostek gminnych (likwidacja ZGK) 
w całości zostanie zwrócony do budżetu 
Gminy Cegłów przez Urząd Skarbowy. 
Inwestycja została objęta dofinansowa-
niem w wysokości 75 % wartość netto (tj. 
kwota około 1,5 mln zł) ze środków PROW 
2007-2013 w ramach działania: podsta-
wowe usługi dla ludności obszarów wiej-
skich. Ze względu na to, że dotacje w ra-
mach PROW mają charakter refundacji, 
wydatki związane z rozbudową zostały 

pokryte z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy 
Ochrony Środowiska w Warszawie. Obecnie trwa procedura rozli-
czeń finansowych inwestycji w ramach uzyskanego wsparcia. 
Inwestycję - mimo wielu trudności na etapie jej realizacji (zejście z 
budowy przez I wykonawcę z powodu bankructwa) - należy uznać 
za sukces i dobry krok w kierunku rozwoju naszej Gminy. Kon-
strukcja finansowa jest również korzystna, a jej wartość realizacyj-
na jest o 1 mln zł niższa niż kwota wynikająca z kosztorysu inwe-

storskiego. Mam 
nadzieję, że po-
czątkowe (na 
etapie realizacji) 
problemy są za-
powiedzią realiza-
cji powiedzenia 
„co się źle zaczy-
na, dobrze się 
kończy”. Niech ta 

rozbudowana 
oczyszczalnia 

służy jak najlepiej 
mieszkańcom 

Gminy Cegłów. 
Składam serdecz-
ne podziękowania 
wszystkim, którzy 
przyczynili się do 

realizacji przebudowy oczyszczalni ścieków w Cegłowie. 
 

Dariusz Uchman, zastępca wójta 

OCZYSZCZALNIA DZIAŁA 
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Dnia 23 grudnia - już po raz drugi – z inicjatywy wójta Marcina 
Uchmana odbyła się wspólna wigilia, na którą licznie przybyli 

mieszkańcy gminy. Po uroczystym zapaleniu świateł na choince 
ewangelię odczytali księża: Grzegorz Dróżdż i Dariusz Cempura, 
potem wójt złożył wszystkim świąteczne życzenia, do których do-
łączyła się przewodnicząca RG Teodora Wójcik. Harcerki przekaza-
ły Światełko Betlejemskie księżom i władzy. W sali OSP kolędy 
śpiewał chór z parafii mariawickiej oraz zespół "Zorza".  
W oczekiwaniu na Świę-
tego Mikołaja panie z 
GOPS-u częstowały 
zebranych wigilijną 
kapustą i gorącą herba-
tą. A kiedy Mikołaj wrę-
czył wszystkim dzieciom 
słodkości, był  pokaz 
fajerwerków. 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

Gmina Cegłów realizuje obecnie dwa projekty edukacyjne w szko-
łach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnie-
nie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-
szenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Pierwszy z tych projek-
tów to projekt pt. „Dziecięca Akademia Przyszłości” i biorą w nim 
udział uczniowie klas I-VI z Publicznej Szkoły Podstawowej Zespołu 
Szkolnego w Cegłowie oraz uczniowie klas IV-VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wiciejowie. Projekt jest realizowany przy współ-
pracy z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego. W ramach tego projektu uczniowie 
uczestniczą w zajęciach m.in.: z informatyki, nauk matematyczno – 
przyrodniczych, języka angielskiego oraz zajęciach sportowych. 
Ponadto w ramach tego projektu młodzież miała możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych wyjść do kina oraz na basen. Drugi projekt 
skierowany jest także do uczniów szkół podstawowych z tym, iż 
mogą w nim brać udział tylko uczniowie z klas I-III jest to projekt 
systemowy. W ramach tego projektu zaplanowano do realizacji w 
okresie od lutego do czerwca takie zajęcia: wyrównawcze z języka 
polskiego i matematyki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz 
korekcyjno kompensacyjne. W ramach obu projektów z zajęć tych 
skorzysta blisko 100 uczniów. Należy podkreślić, iż wszystkie zaję-

cia są bezpłatne i odbywają się na terenie placówek oświatowych 
naszej gminy. 
W ramach PO KL, od sierpnia ubiegłego roku realizowany jest także 
projekt „Moje przyjazne przedszkole” skierowany do dzieci w 
wieku 3-5 lat z terenu gminy. W ramach tego projektu powstał 
Ośrodek Wychowania Przedszkolnego, który obejmuje opieką 
najmłodszych przedszkolaków czyli trzylatków, które korzystają z 
bezpłatnych zajęć dodatkowych z: języka angielskiego, logopedii, 
gimnastyki korekcyjnej, muzyki oraz rytmiki. W ramach tego pro-

jektu zaku-
piono mię-
dzy innymi 

materiały 
plastyczne, 

instrumenty 
muzyczne 

oraz pomoce 
dydaktyczne 

do nauki 
języka an-
gielskiego.  

Miłym akcentem był 23 stycznia - w tym dniu w remizie OSP Ce-
głów dzieci z Ośrodka Przedszkolnego w Cegłowie przygotowały 
niespodziankę dla swoich Babć i Dziadków w postaci profesjonal-
nie zaprezentowanego programu artystycznego. Rytmiczne pio-
senki oraz piękne wiersze bardzo przypadły do gustu zgromadzo-
nym gościom.  

Robert Chychłowski  

 

Roman Kaczorek (1922-2013), weteran II światowej, 

patriota i społecznik, wieloletni działacz ZBOWiD-u.   

ZMARŁ WETERAN 

Przyszło mu żyć w najtrudniejszych latach XX wieku.  W czasie 
wojny – narażając życie własne i najbliższych - walczył z najeźdźcą 
niemieckim jako harcerz Szarych Szeregów, członek Związku Walki 
Zbrojnej, potem żołnierz Armii Krajowej. W 1943 roku został wy-
wieziony na przymusowe roboty do Niemiec. W czasie ustępowa-
nia wojsk niemieckich znalazł się w obozie  jenieckim. Lata powo-
jenne były jeszcze trudniejsze: poza ciężką pracą dochodził  strach 
przed oprawcami Urzędu Bezpieczeństwa, którzy katowali jego 
brata i kolegów z oddziału. Otrzymał odznaczenia: Krzyż AK, Od-
znakę Pamiątkową „Akcja Burza”, Odznakę Walki o Niepodległość 
oraz za Zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Poli-
tycznych.  

- Roman  Kaczorek zawsze ak-
tywnie uczestniczył we wszystkich 
patriotycznych uroczystościach 
gminnych, różnorodnych działa-
niach szkolnych  w Cegłowie pro-
mujących wychowanie patriotycz-
ne. Tak niedawno, bo we wrześniu 
2012 roku  przekazał sztandar 
cegłowskiej szkole z nadzieją, że 
młode pokolenie nie zapomni o 
weteranach wojennych. Roman  
Kaczorek był zawsze wesoły i 
uśmiechnięty. Jego szczególnym 
darem był łatwy kontakt z ludźmi, 
którym przekazywał swoje wojenne wspomnienia – powiedział na 
pogrzebie wójt Marcin Uchman.  

SPOTKANIA WIGILIJNE 
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Biblioteka publiczna liczy 24.745 wol., w 2012 r. zakupiono 

911 książek, w tym 304 wol. z dotacji Biblioteki Narodowej. 

W minionym roku 1112 czytelników do domu wypożyczyło 

20.870 książek i  1147 czasopism. W czytelni udostępniono 

1.416 książek i 2.176 czasopism. 

Naszą witrynę internetową [www.bibliotekaceglow.pl] 

odwiedziło ponad 56 tysięcy osób, a zakładkę REGIONALIA, 

która działa od września 2012 r., ponad 22 tysiące.  

Co najchętniej czytamy? 

W minionym roku nasi Czytelnicy najchętniej sięgali po książki 
biograficzne, literaturę faktu, polskie  powieści współczesne, kry-
minały skandynawskie, fantastykę oraz romans paranormalny.  
Najbardziej poczytni  pisarze to: M. Ulatowska, S. Larsson, R.P 
Evans, N. Sparks, Nora Roberts, D. Preston, V.C. Andrews, K. Mi-
chalak, Al. Tyl, B. Rybałtowska, M. Gutowska-Adamczyk, E. Nowak. 

 

 

 

 

 

 
Fot. Honorata Karapuda 

Artur Andrus – redaktor trójkowej „Powtórki z rozrywki”, 

poeta, artysta kabaretowy, komentator „Szkła kontaktowe-

go”, a także Mistrz Mowy Polskiej. Dokładnie 2 lata temu 

był w Cegłowie na spotkaniu autorskim, a tym razem będzie 

to koncert kabaretowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W minionym roku średnia wypożyczeń na 1 czytelnika wynosiła  19 
książek, ale średnia dorosłych  Czytelników Roku – aż 200 książek. 
Natomiast średnia wypożyczeń najlepszych spośród dzieci  i mło-
dzieży wynosiła 95 książek.   

Czytelnicy Roku – dorośli: 

Kaska Ewa 
Mroszczyk Mirosława  
Pustoła Karina 
Skorys Krystyna 
Wardecka Halina  

     Czytelnicy Roku – dzieci i młodzież: 

Floriańczyk Magda 
Gójska Kasia 
Kalisz Magdalena 
Stankiewicz Julia 
Wojtkowska Natalia 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     KUP BILET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI CZYTELNICY ROKU 

2012 

ZBLIŻA  SIĘ   ŚWIĘTO   KOBIET… 

SPRAW   PREZENT   SWOJEJ   UKOCHANEJ…  

        I   ZABIERZ   JĄ   NA   KABARET  ! 

 

Kabaret ARTUR ANDRUS w Cegłowie  

2  marca  2013 

CEGŁÓW  

(sala OSP), godz. 17.00 

Wstęp : 20 zł 

Bilety dostępne w Bibliotece Publicznej  

w Cegłowie w godz. od 11 do 19; soboty: 8-15. 

Rezerwacja biletów: 25-7570181 
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GMINA CEGŁÓW NA I MIĘDZYNARODOWYM  

MAZOWIECKIM KONGRESIE TURYSTYKI 

Dnia 4 lutego br. przedstawiciele Gminy Cegłów wzięli udział w I 
Międzynarodowym Mazowieckim Kongresie Turystyki. Tematem 
wiodącym spotkania była „Turystyka północno-wschodniego Ma-
zowsza szansą rozwoju obszarów wiejskich”. 
 

 
 
Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Kapitał- 
Praca-Rozwój, miasto Siedlce oraz MOK w Siedlcach. Patronat 
honorowy nad całością objął Wojewoda Mazowiecki.  
 

Obsługiwane przez 
pracowników Urzę-
du stoisko Gminy  
Cegłów było jednym 
z najciekawszych 
punktów informa-
cyjnych promują-
cych walory  tury-
styczne północno-
wschodniej części 
Mazowsza, cieszyło 
się dużym  zaintere-
sowaniem wśród 
uczestników kongre-
su, którzy otrzymali 
materiały promocyj-
ne oraz mogli pró-
bować smak Sójki 
Mazowieckiej - tra-
dycyjnego wyrobu 

kulinarnego, przygotowywanego przez Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Podcierniu. 
Wójt Gminy, Marcin Uchman w trakcie swojego wystąpienia 
przedstawił prezentację multimedialną zachęcającą do odwiedzin 
Cegłowa i okolic. Podkreślił, że dzięki swojemu korzystnemu poło-
żeniu, między Warszawą a Siedlcami oraz wspaniałym walorom 
przyrodniczym, gmina jest doskonałym miejscem do uprawiania 
turystyki weekendowej. Zaznaczył, że do dyspozycji turysty oddany 
jest ponad 20-kilometrowy szlak rowerowy oraz 1,5 kilometrowa 
ścieżka przyrodnicza po rezerwacie „Jedlina” w Mieni. Miłośników 
zabytków zachęcał do odwiedzenia cegłowskich kościołów, wśród 
których znajduje się perła architektury późnogotyckiej Mazowsza, 
katolicki kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela i Andrzeja Apostoła, z 
unikatowym ołtarzem autorstwa Lazarusa, ucznia Wita Stwosza, a 
także równie ciekawy Starokatolicki Kościół Mariawitów, wzniesio-
ny w 1906 r. w stylu neogotyckim. 
To była niezwykła okazja do promocji Gminy wśród gości z różnych 
rejonów Polski i Europy. Miejmy nadzieję, że fakt ten pozytywnie 
wpłynie na rozwój turystyki w naszej Gminie.  

Źródło: www.ceglow.pl 

 
 

 
W niedzielę 20 stycznia odbył się VII Koncert Charytatywny 
,,Dla mojej szkoły …” organizowany w ramach planowanych 
imprez i uroczystości w naszej placówce. W programie pre-
zentowali się głównie uczniowie naszej szkoły, zaproszeni 
goście oraz nauczyciele. W tym roku podsumowaliśmy 7 lat 
zbierania pieniędzy na cele szkolne. Akcje nasze szczegółowo 
zobrazowała w prezentacji komputerowej Pani Agnieszka 
Szczepanik. Za zebrane pieniądze w ubiegłych latach zakupi-
liśmy: kino domowe, sprzęt do rehabilitacji, zestaw Jacek na 
plac zabaw, dofinansowaliśmy odbudowę  pomnika harce-
rzy, wykonaliśmy ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowali-
śmy teren szkolny po budowie Orlika. 

 
W tym roku zebraliśmy kwotę 2660,00 zł, którą  przezna-
czymy na doposażenie biblioteki. Wszystkim obecnym na 
koncercie w tym roku oraz latach ubiegłych serdecznie 
dziękujemy za pomoc w organizacji oraz zakupienie cegie-
łek. 

Dyrekcja, pracownicy, uczniowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie. 
 

ZAPROSZENIE NA 

 

Dnia 15 marca 2013 o godz. 15.00 
Ośrodek Readaptacji Społecznej w Mieni. 

 

Serdecznie zaprasza Fundacja SŁAWEK oraz Służba Więzienna 

KONCERT CHARYTATYWNY 

http://www.ceglow.pl/
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Wójt Gminy Cegłów, informuje, że „Modernizacja 

istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Mienia” została 

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie do-

tacji, w kwocie 14.500,00 zł.  

USUŃ ETERNIT! 

Wójt Gminy Cegłów informuje wszystkich zainteresowanych 
o możliwości składanie wniosków na zadanie pt.: Usuwanie 
azbestowych pokryć dachowych z obszaru Gminy Cegłów.  
Wnioski mogą składać osoby fizyczne (w tym wspólnoty 
mieszkaniowe) nie prowadzące działalności gospodarczej. 
Akcją objęte będzie wyłącznie zdjęcie, wywózka i utylizacja 
wyrobów azbestowych. Koszty ewentualnego odtworzenia 
pokrycia dachu ponosi właściciel nieruchomości. 

Termin składania wniosków 
do  

22 lutego 2013 r.  
Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Cegłów, 
na stronie internetowej www.ceglow.pl oraz u sołtysów.  

Wypełnione wnioski będą przyjmowane w godzinach 
pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8:00 do 16:00, tel.: do kontaktu (25) 759 59 40. W sytuacji 
wyczerpania limitu finansowego na realizację ww. zadania, 
poprawnie wypełnione i złożone wnioski będą rozpatrywane 
przy następnym naborze. 

Informujemy, że wnioskodawca zobowiązany jest do uzy-
skania w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym In-
spektoracie Budowlanym w Mińsku Mazowieckim prawo-
mocnych decyzji administracyjnych związanych z zakresem 
wykonywanych prac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAROSACJA  SAMOCHODU  OSP 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mieni została założona w 1928 r. Od 
początku istnienia głównym jej zadaniem było i jest niesienie po-
mocy. Jednostka OSP w Mieni aktywnie uczestniczy w zawodach 
sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym, na 
których zajmujemy czołowe miejsca, czego dowodem są dyplomy, 
wyróżnienia i nagrody. OSP w Mieni oprócz uczestniczenia w ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych bierze aktywny udział w uroczysto-
ściach kościelnych, obchodach Świąt Państwowych, imprez kultu-
ralno-oświatowych czy sportowych. 

W obrębie naszego działania (głównie gmina Cegłów) zdarzają 
się częste pożary budynków gospodarczych czy wypalanie łąk, 
które przyczyniają się do pożarów lasów i pól uprawnych. Ze 
względu na dużą przepustowość drogi powiatowej od kilku lat 
wzrosła ilość wypadków komunikacyjnych. OSP Mienia cały czas 
stara się zapobiegać pożarom i miejscowym zagrożeniom. W po-
przednim roku byliśmy zadysponowani do wielu pożarów, zagro-
żeń miejscowych, wypadków komunikacyjnych, gdzie szybka reak-
cja pozwoliła zminimalizować skutki, w takich zdarzeniach nowy 
samochód bojowy sprawny jest niezbędny.  

Zarząd OSP Mienia zwraca się z prośbą do mieszkańców  i firm 
o dofinansowanie modernizacji samochodu ratowniczo-
gaśniczego. Nasza jednostka jest bardzo mobilna w ciągu 5-10 
minut od zadysponowania jest gotowa do wyjazdu, co potwierdza-
ją kontrole przeprowadzane przez Komendę Powiatową PSP oraz 
przeprowadzane dotychczas akcje ratowniczo-gaśnicze.  
Wpłaty na konto: BS Mrozy, nr: 63922700040000502120000010 
                                                                               ZARZĄD OSP MIENIA 

 
 

OGŁOSZENIE 

Małżeństwo z trójką dzieci szuka do wynajęcia taniego mieszkania lub 
domku, może być do remontu. Najlepiej w Cegłowie, Mieni, Rudniku, 
Pełczance lub Wiciejowie.    Kontakt: 508 619 886 / bursztyn946@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Cegłów zawiadamia, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej 

www.ceglow.pl zamieszczono wykaz nieruchomości 
położonych w miejscowości Cegłów przeznaczonych 

do wydzierżawienia. 
Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzy-

skać w Urzędzie Gminy Cegłów, pokój nr 5. 
Tel. (25) 759 59 39 
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