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Najstarsza mieszkanka w Gminie Cegłów - Helena Adamiak urodzi-

ła się 18 marca 1913 r. w Pełczance, gdzie się wychowała. Ukoń-

czyła 7-klasową szkołę mariawicką w Cegłowie. Miała ośmioro 

rodzeństwa. Jej ojciec Józef Kieliszczyk przed wojną (dwie kaden-

cje) był wójtem gminy Cegłów. W 1935 r. 22-letnia Helena wyszła 

za mąż za Ignacego Adamiaka z miejscowości Woźbin. W ponie-

działek – zaraz po weselu – rozpoczęli budowę domu w Rudniku. 

Po wojnie w 1946 r. zmarł mąż, sama musiała uporać się z gospo-

darstwem rolnym i dwójką dzieci. Wychowała córką Zofię i syna 

Ignacego. Ma dwie wnuczki, czworo prawnucząt i jedną prapra-

wnuczkę. Na pytanie o receptę na długowieczność, odpowiedziała, 

że praca, naturalne nietłuste jedzenie oraz życiowy optymizm. A 

Pani Helena, jak potwierdza rodzina, jest uosobieniem dobroci i 

spokoju. 

O urodzinach pamiętała nie tylko rodzina, ale także sołtys wsi Rud-

nik Jan Uchman oraz wójt gminy, którzy dnia 19 marca odwiedzili 

Jubilatkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Setne urodziny to piękny wiek, który budzi ogromny szacunek i 

zasługuje na szczególne gratulacje. Była Pani świadkiem dziejów 

naszego narodu. Dane było Pani przeżyć wiek polskiej historii, do-

świadczyć wielu podniosłych wydarzeń oraz trudów i radości życia. 

(…) W tym szczególnym dniu proszę przyjąć najserdeczniejsze gra-

tulacje, wszelkiej pomyślności i nieustającej pogody ducha. Życzę 

Pani kolejnych lat życia w zdrowiu i u boku kochającej rodziny – 

życzył wójt Marcin Uchman. 

Danuta Grzegorczyk 

 

 

 

Dnia 10 kwietnia w Urzędzie Gminy w Cegłowie, Wójt Gminy Mar-
cin Uchman podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w przetar-
gu nieograniczonym z firmą „Renomix” reprezentowaną przez 
Piotra Świetlika na wykonanie przebudowy targowiska gminnego. 
Przekazany został plac 
budowy, termin reali-
zacji zadania upływa 31 
października 2013. 
Koszt inwestycji  1,35 
mln zł. Warto wspo-
mnieć, że Gmina Ce-
głów otrzymała dofi-
nansowanie na moder-
nizację targowiska 
gminnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla Gospodarki 
i Ludności Wiejskiej”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 
Zakres prac do wykonania: 
-powierzchnia zabudowy 173,96m

2 
 

- ilość miejsc parkingowych 38, w tym jedno dla osób niepełno-
sprawnych 
- teren zieleni urządzonej 896,70m

2
 

- powierzchnia stanowisk targowych 90,24m
2
 

- powierzchnia stanowisk targowych otwartych 611,38m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJSTARSZA W GMINIE 

BUDOWA  TARGOWISKA 
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Rozpoczął się nabór wniosków w 
ramach działania 312 "Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 

 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa informuje o możliwości skła-
dania wniosków o przyznanie pomocy w 
ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw" objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w terminie od dnia 15 kwietnia 
2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r. 

 

O pomoc mogą ubiegać się: 
- osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące 
działalność gospodarczą, 
- spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, 
wspólnicy spółek cywilnych, wykonujący działalność gospodarczą 
jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i które-
go roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 
milionów euro.  
 

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wy-

łącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem 
działalności gospodarczej, jeśli m.in.: 
- operacja jest uzasadniona ekonomicznie, 
- operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepi-
sów prawa, które mają do niej zastosowanie, 
- siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy 
oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, 
remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zago-
spodarowaniem nieruchomości objętych operacją – miejsce poło-
żenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do 
gminy: wiejskiej, miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 
powyżej 5 lub 20 mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miej-
scowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 
- biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, 
- operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków pu-
blicznych, 
- planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 
powyżej 20 tys. zł. 
 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowal-
nych operacji.   
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może 

przekroczyć:  

1) 100 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 

1 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), 

2) 200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 

2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne),  

3) 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 

3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne). 

 

Informacje na temat działania "Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiębiorstw" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują 

się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bez-

płatnej infolinii  800 38 00 84. 

WAŻNA INFORMACJA 

Podaje się do wiadomości wszystkich Mieszkańców, właścicieli i 
użytkowników zabudowanych nieruchomości na terenie gminy 
Cegłów informację o opłacie i zasadach odbierania śmieci. 
W okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r odbiór śmieci 
stanowiących odpady komunalne od osób fizycznych odbywa się 
na zasadach: 
- opłata wynosi 15 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, 
- opłaty są wnoszone w okresach kwartalnych (45 zł) w terminach 
płatności podatku - do 15 marca i do 15 maja, 
- opłaty zbierają Sołtysi lub można wpłacić na rachunek Urzędu 
Gminy: BS Mrozy O/Cegłów 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060 
- wszystkie śmieci są segregowane i oddawane w odpowiednich 
workach: plastik, szkło, metal, papier, odpady komunalne, popiół, 
- odbiór śmieci odbywa się raz w miesiącu, w dni wskazane w ka-
lendarzu - w inny dzień odpady do recyklingu (kolorowe worki), w 
inny dzień odpady komunalne (czarne worki), 
- w ramach opłaty są odbierane dwa worki odpadów komunalnych 
(czarne worki), dwa worki popiołu, nieograniczona ilość worków 
kolorowych, 
- dodatkowa opłata za większą ilość worków z odpadami komunal-
nymi (czarne worki) i z popiołem wynosi 3 zł za worek, 
Kalendarze można pobrać u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy. 
Worki wydaje wykonawca usługi - "PGK Węgrów". W przypadku 
braku worków można pobrać je w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa. 
W sprawie opłaty za śmieci Wójt nie wydaje decyzji, opłata jest 
wnoszona bez wezwania. 
Nie wniesienie opłaty w terminie powoduje naliczenie odsetek w 
wysokości odsetek podatkowych. Obowiązujące przepisy prawne 
przewidują możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 
Powyższe zasady są zgodne z ustawą z 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.  
z 2013 r., poz. 21) oraz uchwałami Rady Gminy Cegłów: 
- Nr VII/38/07 z 26.04.2007 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 158, poz. 4388) 
- Nr XXXIII/164/09 z 26.11.2009 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 204, poz. 5869) 
- Nr XIX/110/12 z 30.01.2012 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3073) 
- Nr XXIX/196/12 z 22.11.2012 (Dz.U. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 8882)  

Dnia  28 kwietnia br. godz. 13 w sali OSP Cegłów 
odbędzie się zebranie w sprawie nowego systemu 

odbioru odpadów  - zapraszamy. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z tegorocznym Rokiem Juliana  Tuwima, będziemy cy-

tować Jego sentencje. Oto jedno z nich: 

„Sukces: coś, czego przyjaciele nigdy ci nie wybaczą" 

J. Tuwim 

         

Zachęcamy do odwiedzania oficjalnej witryny Gminy 

Cegłów – www.ceglow.pl 

Gmina jest obecna i aktywna również na facebooku, 

jeśli tam jesteś – polub nas! 

http://www.ceglow.pl/

