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Dnia 23 marca 2013 r. delegacja naszej Gminy uczest-
niczyła w ostatniej drodze Kingi Szaniawskiej, która 17 
marca 2013 roku wraz z narzeczonym zginęła w  wy-
padku samochodowym w okolicy Łochowa. Miała za-
ledwie 25 lat. W czerwcu miał odbyć się ich ślub… 

Ś. p.  Kinga od wielu lat związana była z naszą gminą, ostatnio 
wystąpiła w podczas 
tegorocznej orkiestry 
świątecznej pomocy. 
Swoją przygodę ze 
śpiewaniem rozpoczęła 
już w szkole podstawo-
wej w Podcierniu. W 
2001 r. wygrała gminny 
konkurs wokalny. Wtedy 
też przy bibliotece w 
Mrozach powstał zespół 
RAZEM, który śpiewał 
na festynach i koncer-
tach na całym Mazow-
szu, m.in.  na koncer-
tach charytatywnych, 
Ogólnopolskich Igrzy-
skach Koszykówki w 
Wyszkowie, podczas 85-
lecia TPD w Warszawie, w trzech stacjach radiowych.   

W Cegłowie zespół śpiewał dla laureata Orderu Uśmiechu ka-
płana Grzegorza Dróżdża, na festiwalach nauki i kultury, szkolnych 
festynach rodzinnych. Kinga śpiewała na kilku „Sójkach Mazowiec-
kich”, w 2009 roku była również konferansjerką. W minionym roku 
– jak zwykle bezpłatnie – przeprowadziła z gimnazjalistkami warsz-
taty wokalne, wielokrotnie podziwialiśmy Jej talent także w Wicie-
jowie i Podcierniu.   

Kinga zdobywała cenne nagrody i wyróżnienia w ogólnopol-
skich konkursach, nagrodę specjalną w Telewizyjnym Turnieju 
Najmłodszych, II miejsce i nagrodę publiczności w ogólnopolskim 
konkursie „Serce w piosence” czy  wyróżnienie w Koninie. Pamię-
tam Jej radość, kiedy w 2002 r. dostała wyróżnienie od piosenkarki 
Magdy Femme, tak samo cieszyła się, gdy została finalistką kon-
kursu EURO TALENT. Próbowała też swoich sił w programach tele-
wizyjnych. Kiedyś powiedziała dziennikarce, że nie wyobraża sobie 
życia bez muzyki, więc ambitna i pracowita Kinga z uporem reali-
zowała swoje pasje, starała się wykorzystać każdą szansę daną 
przez los. Miała niespożytą energię i mnóstwo pomysłów. Ukoń-
czyła mińską szkołę muzyczną w Mińsku Mazowieckim, Akademię 
Muzyczną. Podczas studiów śpiewała w bytomskiej orkiestrze 
dętej i w chórze Opery Śląskiej. Po ukończeniu studiów w wielu 
miejscach prowadziła warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, 
przekazując im miłość do muzyki i wiarę w to, że warto i trzeba  

 
 

realizować swoje marzenia. Poza pracą zawodową, śpiewała w 
Mińskiej Orkiestrze Dętej, Orkiestrze Kameralnej, była wokalistką 
zespołu RAINBOW.  
Śpiewała wielu nowożeńcom na weselach. Swojego jednak nie 
doczekała… bo Bóg wezwał Ją do siebie. 
Kinga najszczęśliwsza była na scenie, ale równie dobrze radziła 
sobie przed kamerą, gdy grała  główną rolę w filmie 
CREATYVNYCH. A jedna ze scen była nagrywana podczas festynu 
„Sójka Mazowiecka”. 
Mówiła, że na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki poczuła się 
jak gwiazda. Teraz jest gwiazdą niebiańską i śpiewa z aniołami.  A 
dla nas wciąż żyje, bo nie umiera ten, kto trwa w naszej pamięci. I 
nie pytajmy Boga, dlaczego… lecz dziękujmy za to, że z nami była i 
niech pozostanie w naszych sercach.  

Danuta Grzegorczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŻEGNALIŚMY KINGĘ 

Nr 2  (18) – marzec/kwiecień  2013                                                                                                             egz. bez-

płatny 

 

Wójt Gminy Cegłów 
zaprasza na  

Piknik Ekologiczny 

DZIEŃ ZIEMI 
oraz otwarcie 

zmodernizowanej 
oczyszczalni 

21 kwietnia 2013r./startujemy o 1400 

miejsce: plac przy oczyszczalni ścieków  
ul. Dobrzyckiego 37 

 
 14.00 – oficjalne otwarcie i poświęcenie oczyszczalni ścieków, 

  14.30 – występy miejscowych zespołów  

  15.30 - koncert zespołu Kwiaty Rocka  
 

O godz. 11.00  możliwość zwiedzania oczyszczalni z przewodni-
kiem. Przewidziano  liczne atrakcje dla najmłodszych, m.in. kon-
kursy z nagrodami 
 

SADZONKA DRZEWKA=2 BUTELKI PET LUB 2 BATERIE 
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MINĘŁO 70 LAT 

OFIARY WOJNY 

Minęło 70 lat od wydarzenia przybycia wysiedlonych z Zamojszczy-

zny. Ich dramat rozpoczął się w listopadzie 1942 roku. Kiedy 28 

lutego 1943 roku transport zatrzymał się w Mrozach, społeczność 

naszych terenów podjęła ryzyko pomocy. Do gminy Cegłów trafiło 

113 osób, w tym 21 rodzin (oczywiście niepełnych) i samotne dzie-

ci, które umieszczono w rodzinach zastępczych oraz w działającym 

wówczas Katolickim Schronisku dla Chłopców Sierot. Mimo cięż-

kich warunków, wielu mieszkańców przyjęło pod swój dach wysie-

dlonych - niektórzy nawet po kilka osób. Jak wspomina 75-letni 

dziś Henryk Kozar z Góry Grabowca, on z rodziną znalazł dach nad 

głową i pomoc u Zofii Matuszewskiej w Cegłowie. Piotr Prokop 

pamięta, że trafił do Śliwińskiego, a kiedy go Niemcy rozstrzelali, 

Piotr znalazł schronienie u państwa Szczęsnych. Z osób, które były 

wtedy w Cegłowie, żyje jeszcze Jan Daniec.  

 
Pięcioletni Henryk Kozar w Cegłowie 

- Po okrutnym traktowaniu przez Niemców, rozdzieleniu z matką i 

strasznym transporcie w bydlęcym wagonie – 28 lutego wysiedli-

śmy na stacji Mrozy. Dostałem pajdę chleba z marmoladą i gorącą 

herbatę, trochę się rozgrzałem. Całe życie pamiętam ten smak. 

Podstawili furmankę, którą ja z babcią Anną Kozar, bratem cio-

tecznym Ryśkiem i jego matką Weroniką Surmą pojechaliśmy do 

pani Zofii Matuszewskiej. Ona, jej córka i wnuk 4-letni Olek 

mieszkali w drewnianym domu z gankiem. Dostaliśmy małe po-

mieszczenie, spaliśmy w jednym łóżku, babcia spała osobno. Z dnia 

na dzień mniej tęskniłem za mamą, zacząłem bawić się z Olkiem, 

najczęściej za stodołą na łące ze stawem. Chodziliśmy do lasu na 

jagody i maliny - wspomina Henryk Kozar.   

Dorośli pracowali w polu u ludzi, zarabiając na utrzymanie swoich 

rodzin. W Cegłowie zawiązała się delegatura Rady Głównej Opie-

kuńczej (RGO) na czele z proboszczem parafii rzymskokatolickiej, 

ks. Franciszkiem Fijałkowskim. Rozdawano artykuły żywnościowe i 

pierwszej potrzeby oraz zasiłki. W Cegłowie i Kiczkach urządzono 

kuchnie, w których wydawano 130 porcji żywnościowych dla dzie-

ci, w tym wysiedlonych. Opiekę lekarską – bezpłatną dla wysiedlo-

nych – sprawował dr Tadeusz Osiński z Cegłowa, który wraz z 

paniami Piwowarską i Piątkowską miał pełne ręce roboty, ponie-

waż dużo dzieci chorowało na odrę, zapalenie płuc, a nawet tyfus. 

W sprawozdaniu kontrolującego warunki bytowe z kwietnia 1943 

roku czytamy: „W Cegłowie wysiedleni mieszkają w porządnych 

izbach i są urządzeni dobrze”. Z dokumentów wynika też, że wielu 

mieszkańców gminy Cegłów aktywnie włączyło się w organizację 

dożywiania i pomoc materialną bliźnim, którym przyszło żyć na 

naszej ziemi. W akcji pomocy wysiedlonym, poza księdzem i leka-

rze, włączyli się: Jan Rżysko, F. Piotrowski, kierownik kuchni w 

Cegłowie-Janina Kuśmierczykowa, kierownik kuchni w Kiczkach – 

Zygmunt Nowakowski, nauczyciel Edward Kujawa, Zofia Kulczyń-

ska, Wł. Zychowicz, a z urzędu St. Nasierowski – sekretarz Zarządu 

Gminnego. Ze wspomnień i dokumentów wynika, że bieda i głód 

powodowały choroby. Latem 1943 r. stan zdrowotny wysiedlonych 

z Zamojszczyzny był bardzo ciężki, 45 dzieci chorych na odrę i zapa-

lenie płuc – czytamy w dokumentach. Uczniowie i nauczyciele z 

Gimnazjum i Liceum J. Popielewskiej i J. Roszkowskiej w Warszawie 

utworzyli „Koło Opiekuńcze”, które dla wysiedlonych dzieci, prze-

bywających w Cegłowie, organizowało w swojej szkole zbiórki 

odzieży, gotówki itp. Również prowadzono akcję zbiórkową w 

warszawskich sklepach. Na cmentarzu w Cegłowie są pochowane 4 

osoby z Zamojszczyzny: bliźniacy Jan i Szczepan Pawelec (zatruci w 

marcu 1943) i Ilczukowa z dzieckiem. Na szczęście wiele osób wró-

ciło do swoich domów.  

- Kiedy przyjechała po mnie mama, nie poznałem jej, a potem 

trzymałem mocno za rękę w obawie, żeby mnie znów nie „zostawi-

ła”. Mimo upływu czasu, nie mogę zapomnieć i kiedy wspominam 

albo opowiadam o tamtych przeżyciach, zawsze ocieram z oczu łzy 

– dodaje pan Henryk. 

Chcąc upamiętnić tamto wydarzenie, dnia 20 kwietnia odbę-
dzie się uroczystość odsłonięcia w Mrozach pamiątkowej tablicy, 
jaką ufundowali mieszkańcy Zamojszczyzny. 

 
Społeczny Komitet zaprasza na uroczystość Obchodów 
(gminy: Mrozy, Cegłów i Kałuszyn) 70. Rocznicy Ocalenia 

w Mrozach dzieci Zamojszczyzny. 

20 kwietnia - Mrozy 

P r o g r a m : 
 

12.00 - Msza Święta w kościele parafialnym w Mrozach; 
13.00 – przemarsz do dworca PKP - odsłonięcie i tam poświęcenie 
tablicy upamiętniającej 70. Rocznicę Ocalenia Dzieci Zamojszczy-
zny; 
14.00 – część oficjalna w Szkole Podstawowej w Mrozach: 
    Wystawa i referaty o losach dzieci Zamojszczyzny oraz o ich 
    ratowaniu w Mrozach; 
    Wspomnienia Dzieci Zamojszczyzny; 
    Wystąpienia zaproszonych gości.  

 Członek Społecznego Komitetu – Danuta Grzegorczyk 
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Kto wcześniej nie kupił biletu, w sobotę dnia 2 marca nie miał 
szans obejrzeć występów Artura Andrusa w Cegłowie. Sala straż-
nicy – przyozdobiona obrazami Mirosława Chylińskiego - wypełni-

ła się do ostatniego miejsca. Artur 
Andrus przez prawie dwie godziny 
rozśmieszał widzów.  

Bawił słowem i piosenką z naj-
nowszej płyty „Myśliwiecka”, a cza-
sem i choreografią. Jego monologi, 
wiersze i piosenki cegłowska publicz-

ność oklaskiwała gromkimi brawami. Szczególnie podobał się 
wiersz, jaki napisał w ciągu 4 minut i zawierał 8 słów podanych 
przez publiczność: remiza, Korea, absztyfikant, pociąg, bocian, 
cegła, melancholia, wścieklizna. Wydaje się niemożliwe, ale nie dla 
Artura Andrusa. My przez 4 minuty słuchaliśmy muzyki, a Andrus 
w tym czasie napisał: "Wiersz, który zaczyna się w Egipcie i co się z 
tego urodziło" (dostępny na www.bibliotekaceglow.pl). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dnia 17 marca w sali OSP 

w Cegłowie był wieczór 

literacko-muzyczny. Usły-

szeliśmy piosenki w wyko-

naniu zespołu "Zorza", 

utwory muzyczne w wyko-

naniu Krystiana Metery 

oraz w duecie z Pauliną 

Miernicką. Gimnazjalistki  

przedstawiły montaż słow-

no-muzyczny, jaki przygo-

towała polonistka Jolanta 

Różycka. Na zakończenie 

zaśpiewała nasza czytel-

niczka, Emilia Gromulska, a publiczność podziękowała jej brawami 

na stojąco. 

 
Danuta Grzegorczyk 

KIERMASZ WIELKANOCNY 

W palmową niedzielę w sali OSP w Cegłowie panie z kół gospodyń 

wiejskich urządziły 21. już kiermasz przedświąteczny. Opiekunką 

przedsięwzięcia jest Janina Laskowska. Dekoracja sali przypomina-

ła o zbliżających się Świętach Wielkanocnych. Na stołach  były 

wielkanocne rarytasy czyli ciasta i potrawy mięsne, a także ozdoby 

na świąteczny stół. Były słynne sójki mazowieckie Anny Kotuniak z 

Podciernia, sery Honoraty Cieślak - nagrodzone „Perłą” oraz pier-

niki pani Mirosławy Krupy (przewodniczącej KGW Cegłów). Nie 

zabrakło też rękodzielnictwa. Przybyłych gości przywitał wójt Mar-

cin Uchman, 

który podzięko-

wał paniom za 

wspaniałe wyro-

by i wręczył im 

upominki.  

Świąteczne ży-

czenia złożyła 

również prze-

wodnicząca RG 

Teodora Wójcik.  

(dg) 

ARTUR ANDRUS NAS ROZŚMIESZYŁ 
POEZJA I MUZYKA 

 

Komendant Komisariatu Policji w Mrozach informuje, 

że w ostatnim czasie nasiliła się przestępczość związa-

na z wyłudzeniami pieniędzy od starszych osób.  

Droga takiego przestępstwa może przebiegać następu-

jąco : podczas rozmowy telefonicznej osoby chcące 

wyłudzić pieniądze podają się za wnuczka, córkę bądź 

syna swojego rozmówcy, a następnie opowiadają o trud-

nej sytuacji materialnej bądź pewnych inwestycjach, na 

które potrzebują środków finansowych. Oszuści wykorzystu-

jąc Państwa dobroć wyłudzają znaczne kwoty pieniędzy, co 

w ostatnim czasie miało miejsce w Cegłowie i innych gmi-

nach.   

W sytuacji, gdy skontaktuje się w Państwem telefo-

nicznie osobiście nieznana osoba podająca się za 

członka rodziny, wnuka, córkę, syna, prosząc o pilną 

pożyczkę prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z 

Komisariatem Policji w Mrozach, tel. (25) 757 41 77 

lub 997, z telefonu komórkowego na nr 112. 

STOP OSZUSTOM!  

 

http://www.bibliotekaceglow.pl/
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    DZIEŃ TEATRU 

W środę, 27 marca w naszej szkole odbył się Dzień Teatru. Wybór 

daty nie był przypadkowy. Od 1961 roku dzień 27 marca jest Mię-

dzynarodowym Dniem Teatru. 

 
Przedstawienia przygotowały następujące klasy: 

 Kl. 2a - "Zabawa w Śpiącą Królewnę" (opiekun E. Oleksy) 

 Kl. 4b - "Sponsor królem" (opiekun J. Czerwińska) 

 Kl. 5a - "Lis i kozieł" I. Krasickiego na podst. własnego scenariu-
sza (opiekun J. Czerwińska) 

 Kl. 5b - "W mitycznym labiryncie" (opiekun J. Czerwińska) 

 Kl. 6b - "Inna bajka o Kopciuszku" na podstawie scenariusza 
napisanego przez uczennicę Weronikę Uścińską (opiekun M. Bo-
ruta). 

 Gościnnie wystąpili uczniowie z Piaseczna z przedstawieniem 
„Siedem kruków”.  

 Na zakończenie gimnazjaliści pokazali sztukę "Mały Książę" przy-
gotowaną przez J. Różycką. 
 

WIZYTA AKTORA 

Na zaproszenie biblioteki publicznej przyjechał do Cegłowa młody, 
zdolny aktor, Mateusz Rusin – ks. wikary Maciej z serialu „Ran-
czo”.  

 
Mateusz Rusin czyli wilkowyjski wikary 

Mateusz Rusin od dzieciństwa uwielbiał teatr – grał na szkolnych 

scenach, potem w domu kultury w Świebodzicach, gdzie się wy-

chował  i odwiedzał teatr. Tak zafascynował się jego tajemniczo-

ścią i atmosferą, że miał tylko jedno marzenie – zostać aktorem. 

Nie trudno sobie wyobrazić, jaką radość przeżył, kiedy dostał się 

do Akademii Teatralnej w Warszawie. A potem cztery lata różnych 

zajęć od rana do wieczora i wszystkie bardzo sobie ceni. W sali 

gimnastycznej na spotkaniu ze szkolną młodzieżą opowiedział  o 

egzaminie i pracy aktorskiej. Chcąc pokazać chociaż część egzami-

nu, poprosił jedną z uczennic, by spróbowała swoich sił aktorskich. 

Weronika Uścińska najpierw pokazała swoją interpretację wiersza. 

Potem ten sam tekst musiała mówić, udając, że jest w różnych 

sytuacjach, np. zbliżającego się pożaru, biegu przez park, szczę-

ścia… Aktor przedstawił namiastkę ćwiczeń z dykcji, które wcale 

nie są łatwe. Opowiedział też o pracy na planie w serialowych 

Wilkowyjach, nie ukrywając radości z faktu, że miał szczęście, bo i 

rola ciekawa i atmosfera rodzinna, przyjazna dla młodych aktorów.  

 
Mateusz Rusin zaprezentował fragmenty dwóch piosenek aktor-

skich -  niesamowity głos i wszechstronny talent. Nic dziwnego, że 

w 2010 r. w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Sankt 

Petersburgu w kategorii: piosenka aktorska, zdobył  I miejsce. W 

2011 roku na XXIX Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi zdobył 

Grand Prix. Mateusz grał w kilku serialach i jak każdy aktor bardzo 

się cieszy, że może grać w teatrze, a Mateusz gra w Teatrze Naro-

dowym. Spotkanie zakończyło się godzinnym składaniem autogra-

fów, bo ok. 300 uczniów ustawiło się w kolejce, by mieć dedykację 

z podpisem, a ci najcierpliwsi również mieli okazję sfotografować 

się z wilkowyjskim księdzem. 

Danuta Grzegorczyk 

WARSZTAT "CEGŁOWENSIS" 

Studentka Studiów Podyplomowych  o specjalności Arteterapia z 

elementami terapii pedagogicznej Magdalena Przybińska prze-

prowdziła warsztat artystyczny „Cegłowensis”. Zajęcia pozwoliły 

aktywnie i twórczo spędzić wolny czas. A malowanie na cegłach 

to nowatorska forma pracy i w Cegłowie powinna mieć większe 

zainteresowanie. 

 

 

Magdalena Przybińska prowadzi zajęcia plastyczne 



Cegiełka Nr 2(18) 
 

POWSTANIE STYCZNIOWE  

W LITERATURZE I MALARSTWIE 

To temat dwóch w tym roku spotkań koła literackiego, jakie działa 

przy bibliotece. Podstawy tematu zaprezentowała Wiesława Kulik, 

która tradycyjnie już robi to za pomocą prezentacji multimedial-

nej. Pomagała Maria Osińska i Alina Jabłońska, które cytowały 

utwory literackie dotyczące powstania styczniowego. 

 

"WARSZAWSKA SYRENKA" 

W konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka” uczestniczyli 
uczniowie z Cegłowa i Piaseczna. W poniedziałek 18 marca obyły 
się eliminacje gminne. Komisja w 
składzie: Honorata Grudzień, Elżbie-
ta Antosiewicz i Krystyna Mikoda 
(przewodn.) wyłoniła laureatów, 
którzy pojechali do Mińska Maz. na 
eliminacje powiatowe: Julia Ani-
szewska z Piaseczna,  Olga Wrzosek, 
Patrycja Skorys, Weronika Zagórska, 
Paulina Staniszewska, Małgorzata 
Korzeń (ZS Cegłów). W eliminacjach 
powiatowych wystąpiło ogółem 60 
recytatorów. Nasza gimnazjalistka 
Paulina Staniszewska była najlepsza 
i pojedzie do Warszawy na elimina-
cje centralne. 

NA WAGARY DO SZKOŁY 

Z okazji Dnia Wiosny albo wagarowicza, szkoła w Cegłowie przygo-

towała szereg atrakcji, dzięki czemu na „wagary” najlepiej było iść 

właśnie do szkoły. Najpierw odbył się konkurs – trzeba było przy-

gotować występ uczniów, trwający od 4 do 7 minut i musiało w 

nim wziąć udział przynajmniej siedemdziesiąt procent uczniów z 

klasy. Można było przygotować skecz, piosenkę, taniec. A  nagrodą 

było 400 zł ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii: dofinan-

sowanie do wycieczki klasowej. Oceniali: nauczyciele, rodzic Grze-

gorz Bartkiewicz, dyrektor Beata Walas i wójt Marcin Uchman. W 

kategorii „podstawówka” wygrała kl. 4b z wychowawcą Jadwigą 

Czerwińską, spośród gimnazjum kl. 3b Jolanty Różyckiej. Nagrody 

specjalne ufundowali:  wójt dla kl. 1b Małgorzaty Zalewskiej i Rada 

Rodziców dla kl. 6b Aldony Sieńkowskiej.  

 
 
Tradycyjnie już przyznano szkolne Oscary czyli EDZIE. Laureaci: 
PRYMUS - Patrycja Malesa (2b) i Dominik Murasicki (2b) 
SPORTOWIEC - Joanna Marzewska (3b) 
ARTYSTA - Justyna Kieliszczyk (2a) 
LADY - Paulina Wańko (1b) 
SPOŁECZNIK - Ewelina Wąsowska (2a) 
UŚMIECH - Julia Stankiewicz (1a) 
DŻENTELMEN: Bartosz Uściński (1a) 
OSOBOWOŚĆ - Dominik Murasicki (2b) 
Był też IX Szkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Z 13 uczestni-
ków zwyciężyła Karolina Jabłońska z klasy 2b gimnazjum. 

Na podst. www.zsceglow.pl 

 

TULIPAN OD WÓJTA 

Z okazji Dnia Kobiet w budynku przy rondzie spotkały się członkinie 
kół gospodyń wiejskich, którym wójt Marcin Uchman wręczył 
kwiatek, życząc zdrowia 
i samych pogodnych 
dni.  
Opiekunka Janina La-
skowska zaprosiła dr 
Nadzieję Ostrowską, 
która radziła paniom, 
jak sobie radzić z upły-
wającym czasem.  
 

            PRZEDSZKOLAKI 

WOŁAŁY WIOSNĘ 

W ramach projektu „Moje przyjazne przedszkole” 
3-latki z gminnego przedszkola przedstawiły 10 
kwietnia w strażnicy inscenizację  o wiośnie.  
Aż szkoda, że za oknem nie jest tak kolorowo, jak 
te stroje i dekoracja. 
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WIZYTA W CHINACH 

W dniach 12-18 marca samorządowcy z gmin Cegłów i Mrozy oraz 

przedstawiciele lokalnej grupy działania LEADER pojechali z oficjal-

ną wizytą do Chin.  

Gminę Cegłów reprezentował z-ca wójta Dariusz Uchman. 

 

Wizyta miała charakter studyjno-szkoleniowy. W trakcie wizyty 
odbyły się spotkania z ambasadorem Polski w Chinach Tadeuszem 
Chomickim oraz Bolesławem Kościuszkiewiczem – Ministrem Kon-
sularnym, Andrzejem Dryzbą – Pierwszym Sekretarzem Ambasady, 
Marcinem Studennym – Drugim Sekretarzem Ambasady. Drugiego 
dnia wizyty odbyło się spotkanie z międzynarodową korporacją 
prawną Bright&Right Attorneys-At-Law prowadzoną przez dr Zu-
owei Liu, skupiającą 104 prawników zajmujących się głównie ne-
gocjacjami kontraktów handlowych na rynku międzynarodowym. 
Celem spotkań było poszukiwanie inwestorów, którzy byliby zain-
teresowani nawiązaniem współpracę gospodarczą z naszym regio-
nem. Rozmowy toczyły się głównie na temat inwestycji w sektorze 
 odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza fotowoltaniki – czyli 
produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej. Chiny są lide-
rem w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnych. Mogą za-
oferować nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie, a jako prężnie 
rozwijająca się gospodarka poszukują nowych terenów inwesty-
cyjnych. 

Źródło: www.ceglow.pl 

SAMOCHÓD I SPRZĘT DLA OSP 

PRZEKAZANIE WOZU STRAŻACKIEGO „GRZEGORZ” ORAZ 
ZESTAWU HYDRAULICZNEGO DLA OSP CEGŁÓW 

Dnia 6 kwietnia odbyło się uroczyste przekazanie skarosowanego 
samochodu strażackiego dla jednostki OSP Cegłów. To powojsko-
wy star z napędem na trzy osie sfinansowano ze środków Gminy 
Cegłów (prawie 100 tys. zł), środków własnych OSP (23 tys. zł) oraz 
wsparcia Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki (7 tys. zł). 
Strażacy z Cegłowa działają w ramach Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Jednym z warunków dalszego funkcjonowania w 
tym systemie jest posiadanie w dyspozycji dwóch średnich wozów 
bojowych. Dzięki nowemu nabytkowi warunek ten spełniają. 

Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman wspólnie z Prezesem ZW 
OSP Antonim Tarczyńskim uroczystym aktem przekazali kluczyki i 
dowód rejestracyjny do nowego auta. Aktu poświęcenia dokonali 
natomiast proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii w Kiczkach ks. 
Sławomir Safader oraz proboszcz Starokatolickiej Parafii Mariawi-
tów kapłan Grzegorz Dróżdż. 

Strażacy na matkę chrzestną wozu wybrali skarbnik Gminy Ce-
głów Milenę Dąbrowską, która to nadała mu imię Grzegorz dla 
upamiętnienia  Grzegorza Walaszczyka - poprzedniego prezesa 
jednostki z Cegłowa. 

 
„Nadaję ci imię Grzegorz” – Milena Dąbrowska 

 

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Ewa Orzełowska, 
wspólnie w wójtem, przekazała strażakom profesjonalny zestaw 
hydrauliczny, który wymiernie przyspieszy pracę strażaków przy 
akcjach ratowania uczestników wypadków drogowych. 
Za wymierne działania na rzecz strażaków pamiątkowymi statuet-
kami zostali uhonorowani: wicemarszałek E. Orzełowska, wójt M. 
Uchman oraz prezes OSP Cegłów Sławomir Olszewski. 
W uroczystości uczestniczyli również Komendant Powiatowy PSP – 
Jarosław Ufnal, członek Zarządu Kolei Mazowieckich – Dariusz 
Grajda, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, radni Gminy 
Cegłów, przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Cegłów 
oraz zaprzyjaźnione jednostki z Grodziska i Mrozów. Natomiast 
całą uroczystość sprawnie poprowadziła Małgorzata Podobas z 
Urzędu Gminy w Cegłowie. 
O pełnej gotowości i sprawności bojowej strażaków świadczy fakt, 
że w trakcie uroczystości strażacy ugaśli pożar, który wybuchł w 
pobliskim domu mieszkalnym w Cegłowie. 

 
Wstęgę przecięli: wójt Marcin Uchman, przewodnicząca RG Teodo-

ra Wójcik, wicemarszałek Ewa Orzełowska, starosta Antoni J. Tar-

czyński, szef POSP J. Ufnal i inni. 

 
Dostali podziękowania: Ewa Orzełowska z UM, wójt Marcin Uchman 

 i prezes OSP Cegłów Sławomir Olszewski 

Tekst na podst. informacji z UG; fot. dg 
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NASZE PIŁKARKI NAJLEPSZE! 

Dnia 28 lutego br. w Siennicy odbyły się Finały Regionalnych 
Igrzysk Szkolnego Związku Sportowego w piłce ręcznej dziewcząt.  

W finale zwyciężyła Drużyna Gimnazjum z Cegłowa pokonując 
Gimnazjum nr 5 z Siedlec 14:9. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
Gimnazjum Trojanów (powiat garwoliński). Medale i statuetki dla 
najlepszych drużyn wręczyli: Wojciech Witkowski - Prezes Regio-
nalnego Zarządu SZS Siedlce, dyr. ZS w Cegłowie Beata Walas oraz 
wójt  Marcin Uchman.  

Zwyciężczynie turnieju jadą do Płocka gdzie zmierzą się z naj-
lepszymi drużynami z Województwa w trakcie Mazowieckich 
Igrzysk Szkolnego Związku Sportowego. Trzymamy kciuki.  

 

 
Skład drużyny: Dorota Osińska (bramkarka, Cegłów), Dorota Wój-
cik (lewa skrzydłowa, Cegłów), Iza Strzeszewska (lewa rozgrywają-
ca, Posiadały), Katarzyna Chmielewska (środkowa rozgrywająca, 
Cegłów), Joanna Marzewska (prawa rozgrywająca, Pełczanka), Ola 
Szczęśniak (prawa skrzydłowa), Weronika Kołodziejczyk (obroto-
wa, Cegłów). Rezerwowe: Paulina Wańko (Mienia), Patrycja Gałąz-
ka (Podskwarne), Edyta Woźniak (Cegłów). Trener: Stanisław Wój-
cik. 

SIATKARSKA JUTRZNIA 

Drużyna powstała wiosną 2000 roku na podwórku Jarka Lisickiego, 

kiedy to późniejszy trzon zespołu przygotowywał się do matury. 

Zrobiliśmy wtedy własne boisko i spotykaliśmy codziennie, żeby 

odpocząć od nauki. Po maturze nie przestawaliśmy grać i wkrótce 

zgłosiliśmy się do Powiatowej Ligi Siatkarskiej, która szczęśliwym 

zbiegiem okoliczności została w tym czasie powołana do życia. 

Liga była wówczas podzielona na miniturnieje, rozgrywane w Do-

brem i Stanisławowie. Jutrzenka, będąca wtedy najmłodszą druży-

ną w lidze, zajęła w swoim historycznym pierwszym występie 4 

miejsce. Warto zaznaczyć, że drużyna liczyła wtedy tylko 6 osób, w 

tym jedną kobietę. Należeli do niej: Michał Zychowicz (pomysło-

dawca), Katarzyna Jabłońska , Jarosław Lisicki, Jarosław Sosiński, 

Piotr Walas i Arkadiusz Walas (kapitan). 

Z czasem do Ligi przystępowały kolejne drużyny i rósł poziom 

sportowy. Nie mając własnej hali, Jutrzenka wszystkie mecze roz-

grywała na wyjeździe. Treningi natomiast najczęściej odbywały się 

razem z innymi drużynami z ligi, na początku w Mrozach, a potem 

w Jeruzalu i Jakubowie. Zespół w zasadzie nie miał trenera, chociaż 

przez jakiś czas wspierała go Pani Urszula Witkowska a także Pan 

Krzysztof Kulik. Przez lata przez drużynę przewinęło się ponad 30 

zawodników, w większości mieszkańców Cegłowa. 

Po zakończeniu obecnego sezonu Jutrzenka zakwalifikowała się do 

pierwszej  ligi powiatowej. Aktualny skład zespołu wygląda nastę-

pująco: Mariusz Rutkowski, Arkadiusz Walas, Rafał Orzoł, Marek 

Bankiewicz, Kamil Kowalczyk, Kamil Zawadka, Michał Rutkowski, 

Wojtek Brzozowski, Martin Piwowarski, Tomasz Szczęśniak, Mar-

cin Śluzek, Piotr Rutkowski i Karol Branicki. Swoje mecze rozgry-

wa przeważnie w piątki o 20.00, niestety nadal wyłącznie na wy-

jeździe. Drużyna trenuje w środy na sali gimnastycznej w Cegłowie. 

Jesteśmy otwarci na nowych zawodników i serdecznie zapraszamy 

wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił. Latem można 

nas również spotkać na boisku do siatkówki plażowej, które po-

wstało przy szkole dzięki inicjatywie Piotrka Rutkowskiego. 

Chociaż jesteśmy pasjonatami, którzy grają na własny koszt, przez 

wszystkie lata naszej działalności mogliśmy liczyć na wsparcie ze 

strony Urzędu Gminy, nieocenionego Pana Stasia Wójcika, a ostat-

nio również firmy BAGS. Serdeczne Dzięki! 

Arek Walas 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie realizuje  
w 2013 roku kolejną edycję projektu systemowego 

„Aktywizacja osób bezrobotnych  
z gminy Cegłów” 

 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, 
Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrod-

ki pomocy społecznej” 

 

korzystasz z pomocy społecznej? 
nie pracujesz zawodowo? 

jesteś w wieku aktywności zawodowej? 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie 
zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do 

wzięcia udziału w projekcie. 

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie 

05-319 Cegłów ul. Kościuszki nr 4 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego 
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 

 

Dnia 15 marca w Ośrodku Readaptacji Społecz-

nej w Mieni odbyło się drugie już Misterium 

Męki Pańskiej czyli inscenizację ukazującą Mękę i 

Śmierć Jezusa. Zagrali skazani, byli więźniowie i 

wolontariusze Fundacji „Sławek”. W tym roku w 

imprezie czynny udział wzięła aktorka Ewa Zię-

tek. 

 

      

Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Wiciejów i Okolic 

prowadzi zapisy  na rok 

szkolny 2013/2014 do  

NIEPUBLICZNEJ (bezpłatnej) 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ     

w Wiciejowie do klas (0 – 6) 

i Przedszkola (czesne: 250 zł). 

 

Telefony: 

SZKOŁA:  25 – 757 01 80 

PRZEDSZKOLE:  798 393 330 

 

 Poszukuję grobu mojego dziadka 

Franciszka Tomaszewskiego, który 

zmarł 11 marca 1938 roku i jest 

pochowany na cmentarzu w Ce-

głowie. Maria Kosowicz: 22-845 46 

25. 

 Sprzedam pustaki cementowe z 

rozbiórki Tel. 502 870 808. 

 Poszukuję pracy: opieka nad dziec-

kiem, sprzątanie, poprawki kra-

wieckie:  Tel. 784 178 351 

mailto:gopsceglow@op.pl
mailto:gbp@bibliotekaceglow.pl

