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Dnia 25 kwietnia 2012 r. odbyła się w Mińsku Mazowieckim 
uroczysta Gala XI Edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura 
2012”. Nagrody Powiatu Mińskiego przyznawane są od 2002 
roku za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, go-
spodarcze i społeczne, służące rozwojowi i promocji powiatu 
mińskiego w  sześciu dziedzinach, do których wójt, Marcin 
Uchman zgłosił następujących kandydatów: 
- działalność społeczna: ks. Grzegorz Dróżdż,  
- oświata: Agnieszka Parol, pedagog  w ZS w Cegłowie, 
- kultura: Mirosław Chyliński, malarz z Cegłowa, 
- sport: Stanisław Wójcik, trener zespołów piłki ręcznej i nożnej, 
- przedsiębiorczość:  firma Majster – Pol Kosińscy Sp. J., 
- rolnictwo i ochrona środowiska: Agnieszka i Przemysław Szopa - 
hodowcy trzody chlewnej i bydła rzeźnego. 
 
 
 „LAURĘ 
2012” 
otrzymał 
kapłan Grze-
gorz Dróżdż, 
proboszcz 
parafii ma-
riawickiej w 
Cegłowie. 
 
 
Kapłan Grzegorz urodził się 5 maja 1958 roku w Łodzi. Jako osiem-
nastolatek przyjął święcenia diakonatu, a 13 listopada 1983 roku 
święcenia kapłańskie. Jest absolwentem Wyższego Seminarium 
Duchownego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku oraz 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest magi-
strem teologii i pedagogiki. Od lat aktywnie działa na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej, w szczególności poprzez pracę z młodzieżą, a 
także z osobami niepełnosprawnymi. Realizuje misję wychowania  
 

 
 
w duchu odpowiedzialności i wzajemnej tolerancji. Przy udziale 
środków pozyskiwanych z Narodowego Centrum Kultury organizu-
je cykl wydarzeń kulturalnych pn. „Koncerty Sakralne Cegłów”.  
Jest organizatorem obozów krajowych i zagranicznych dla dzieci, 
podczas których odbywają się m.in. lekcje języka angielskiego.  
Kpł. Grzegorz Dróżdż współpracuje z telewizją, a za działalność 
społeczną otrzymał wiele nagród, między innymi: Medal im. dyrek-
tora Henryka Jordana, Komisji Edukacji Narodowej, Serce za Serce, 
Srebrny Krzyż Zasługi, a przede wszystkim jest Kawalerem Orderu 
Uśmiechu.  

(fot. www.ceglow.pl; tekst: dg) 
 

 

 

 

 

 

 

Dnia 12 kwietnia w Chodowie - w ramach projektu współ-
pracy Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia 
SZREK -odbyło się spotkanie trzech lokalnych grup działania z 
terenu północno-wschodniej Polski, gdzie  wręczono nagro-
dy dla najlepszych gmin promujących kuchnię regionalną. 
Nasza gmina zdobyła tytuł Ambasadora Kuchni Regionalnej, 
a statuetki odebrali: wójt Marcin Uchman i Anna Kotuniak z 
Podciernia, zdobywczyni Oskara kulinarnego za sójkę mazo-
wiecką w 2001 roku. 

 

Nagrodę wręcza prezes Stowarzyszenia „Kapitał-Praca-Rozwój”, Jarosław Supera. 

 

Danuta Grzegorczyk 

NAGRODZONY KAPŁAN 
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GMINA AMBASADOREM 

KUCHNI 

„Mimo wielu trudności mogę skupić się na jednym celu, 
jakim jest rozwój Gminy, a osiągamy to przy wykorzysta-
niu środków unijnych” – w wywiadzie powiedział wójt 
Marcin Uchman. 

 

WYWIAD Z WÓJTEM 
Czytaj na str. 2 

http://www.ceglow.pl/
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To już trzeci rok zarządzania gminą – czy tak sobie Pan wyobrażał  
wójtowanie? To znaczy czy marzenia równa się realia? 
Początki na pewno były trudne. Jednak teraz, oddając kolejne 
istotne inwestycje, wspierając inicjatywy mieszkańców oraz reali-
zując wizję Gminy Cegłów jako prężnie rozwijającego się samorzą-
du, widzę, że moje działania mają sens. Wszystko to daje mi ener-
gię do dalszego zaangażowania. Praca na pewno cieszy. Mimo 
wielu trudności mogę skupić się na jednym celu, jakim jest rozwój 
Gminy, a osiągamy to przy wykorzystaniu środków unijnych. 
Najważniejsze Pana przedsięwzięcia to… 
Jak już wcześniej wspominałem na spotkaniach z mieszkańcami,  
kluczowy projekt dla tej kadencji to wniosek unijny na dofinanso-
wanie Modernizacji Oczyszczalni Ścieków, budowa kanalizacji na 
ul. Mickiewicza, budowa wodociągu w Wólce Wiciejowskiej oraz 
zakup wozu asenizacyjnego. Dzięki środkom z Unii Europejskiej te 
inwestycje są już w dużej części zrealizowane, a Gmina otrzyma 
najwyższe dofinansowanie w historii naszego samorządu, czyli 
prawie 3 mln zł. Oblicze gminy zmieni na pewno modernizowane 
targowisko gminne w Cegłowie. Planuję oddanie tego obiektu do 
użytkowania już na jesieni tego roku. Pozyskane środki unijne na 
ten cel to prawie 800 tys. zł. 
Dotychczas w trakcie kadencji, w której mam zaszczyt sprawować 
urząd Wójta, Gmina pozyskała prawie 9 mln środków zewnętrz-
nych, co przy końcówce okresu programowania unijnego 2007-13 
uważam za nasz wspólnych sukces. 
 
Plany inwestycyjne na 2014 rok… 
Priorytetem w budżecie na rok 2014 będą sprawy związane z po-
prawą infrastruktury drogowej. Z uwagi na fatalny stan dróg po-
wiatowych przebiegających przez naszą Gminę należy rozważyć 
przekazanie wsparcia dla Powiatu na ten cel. Planujemy również 
złożyć wniosek na dofinansowanie działań związanych z termomo-
dernizacją obiektów będących własnością Gminy. Jeżeli uzyskamy 
na ten cel dofinansowanie, realizacja rozpocznie się w przyszłym 
roku. Czekam również na ocenę wniosku złożonego na moderniza-
cję świetlicy wiejskiej w Podcierniu.   
 
Co jest najtrudniejsze w pełnieniu funkcji wójta? 
Na pewno dysponowanie budżetem, który nie zabezpiecza wystar-
czających środków na realizację wszystkich potrzebnych przedsię-
wzięć. Jeżeli chodzi o konkrety, na pewno najtrudniejsza do prze-
prowadzenia była reforma systemu oświaty. Aktualnie trudna i 
czasochłonna jest sprawa związana z uporządkowaniem relacji z 
dzierżawcami bazy po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Cegło-
wie. Jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyj-
nych w naszej Gminie. A zastana sytuacja wgląda tak, że poszcze-
gólni dzierżawcy chcieliby wynajmować przysłowiowe dwa po-
mieszczenia a korzystać z całej działki. Zmierzam do tego, że naj-
bardziej korzystnym rozwiązaniem dla Gminy byłaby sprzedaż lub 
wydzierżawienie wszystkich działek inwestorowi, który miałby 
środki na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu tak, aby 
zmienił on swoje oblicze. 
 
Co będzie się działo w budynkach po szkołach w Podcierniu i 
Wiciejowie? 
Jeżeli chodzi budynek po szkole w Podcierniu, planowane jest jego 
wydzierżawienie z przeznaczeniem na dom rekolekcyjny i ośrodek 
rehabilitacyjny. Chciałbym podkreślić, że NIE MA MOWY O 
SPRZEDAŻY SZKOŁY. W Wiciejowie pozostanie szkoła. Organem 
prowadzącym nie będzie już Gmina a Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Wiciejów. Zachęcam wszyst-
kich rodziców do pozosta-
wienia uczniów w szkole 
stowarzyszeniowej. Gmina 
będzie ściśle współpracowa-
ła z nowymi władzami i 
wspierała ich przedsięwzię-
cia.  
 
Opłaty za śmieci – temat gorący. Ludzie pytają, skąd taka kwota i 
dlaczego nie od osoby? Dla samotnych emerytów 15 zł na miesiąc 
to duża opłata, a śmieci produkują niewiele. 

Zdecydowaliśmy wspólnie z Radą Gminy, iż będziemy kontynuowa-
li dotychczasowy system zbiórki odpadów na terenie gminy. Opłaty 
dla mieszkańców musiały wzrosnąć, gdyż przepisy krajowe nie 
dopuszczają już możliwości dofinansowania zbiórki ze środków 
budżetowych gminy. Zasada jest następująca: TYLE ILE KOSZTUJE 
ZBIÓRKA ODPADÓW TYLE GMINA MUSI ZEBRAĆ OD 
MIESZKAŃCÓW. Opłaty są wyższe z uwagi na brak możliwości 
składowania odpadów na naszym wysypisku. Dla osób samotnie 
zamieszkujących przewiduję zastosowanie ulg. 
 
Które ulice w Cegłowie zostaną wykonane 2014? 
Jeszcze w tym roku planujemy modernizację ul. Sienkiewicza, w 
2014 należy z pewnością dokończyć remont ul. Mickiewicza. Dla 
ulic lokalnych planuje się przeznaczyć kwotę 100.000 zł na tzw. 
konkurs. Tam gdzie mieszkańcy zadeklarują najwyższą partycypa-
cję finansową tą ulicę będziemy modernizowali. Duży problem 
stanowią drogi powiatowe przebiegające prze teren naszej gminy. 
Wspólnie z Radą będziemy rozważali możliwość wsparcia Staro-
stwa w celu poprawy stanu jakości tych ciągów komunikacyjnych. 
 
Czy planowane jest uporządkowanie placu przy Urzędzie Gminy i 
poczcie? 
Tak, czekamy na podpisanie aktu notarialnego na podstawie, któ-
rego Kuria przekaże nieodpłatnie na rzecz Gminy wjazd, który jest 
jej własnością. 
W jakim kierunku powinna się rozwijać się gmina? 
Z pewnością mamy olbrzymi potencjał związany z atutami tury-
stycznymi, wymienię tu rezerwat Jedlina, ścieżki rowerowe oraz 
wspaniałe zabytki. Bliskość Warszawy czyni naszą Gminę idealnym 
miejscem do uprawiania tzw. turystyki „weekendowej”. Jeżeli 
zachęcimy turystów do naszej Gminy, również pozostałe branże 
będą się naturalnie rozwijać. 
Co, Pana zdaniem, zachęci młode małżeństwa do zamieszkania w 
Cegłowie i okolicy? 
W kolejnych latach planowana jest modernizacja gminnych obiek-
tów oświatowych. Na terenie gminy prężenie funkcjonują dwa 
przedszkola stowarzyszeniowe. Nasze placówki zapewniają opiekę 
świetlicową, która umożliwia młodym mamom powrót do pracy. 
W okresie wakacyjnym zostaną zorganizowane półkolonie dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy. Od września 2014 r. w Cegłowie 
będzie funkcjonowało prywatne przedszkole, które poszerzy ofertę 
dla rodziców. 
Co chciałby Pan przekazać czytelnikom "Cegiełki"?" 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników. Cieszę się, że 
Gminny Biuletyn cieszy się tak dużym zainteresowaniem miesz-
kańców, świadczy to o tym, że sprawy naszej małej ojczyzny nie są 
im obojętne. Jestem przekonany, że razem możemy skutecznie 
działać na rzecz gminy Cegłów, a moje i Państwa pomysły dopro-
wadzą do dalszego jej rozwoju. 
 

Wysłuchała Danuta Grzegorczyk 

WYWIAD Z WÓJTEM  
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21 kwietnia 2013 r. oficjalnie otwarto 
i oddano do użytku zmodernizowaną 
oczyszczalnię ścieków w Cegłowie. Z 
tej okazji zorganizowano piknik eko-
logiczny. Uroczystość stała się okazją 
do podsumowania działań związa-
nych z budową oczyszczalni. Wójt 
Marcin Uchman podziękował 
wszystkim, którzy udzielili wsparcia 
finansowego lub w inny sposób przy-
czynili się do ukończenia tej inwesty-
cji. Szczególne podziękowania skie-

rował do swojego zastępcy Dariusza Uchmana, który koordynował 
wszelkie prace trwające przez prawie 1,5 roku. Uroczystego prze-
cięcia wstęgi dokonali: Poseł Krzysztof Borkowski, Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, członek 
Zarządu Powiatu Mińskiego Henryk Księżopolski występujący w 
imieniu Starosty Mińskiego, Przewodnicząca Rady Gminy w Cegło-
wie Teodora Wójcik, przedstawiciel wykonawcy Dariusz Dawicki 
oraz Wójt Marcin Uchman. Poświęcenia obiektu dokonali księża 
obydwu parafii: ks. Dariusz Cempura i kpł. Grzegorz Dróżdż.  

 
Po okolicznościowych przemówieniach gospodarzy i zaproszonych 
gości nastąpiło zwiedzanie obiektu oczyszczalni z przewodnikiem. 
Na imprezę przybyło wielu mieszkańców oraz zaproszonych gości. 

 
Oczyszczalnię zwiedzać przyjechali uczniowie Mirosława Walasa. 
Zrealizowana inwestycja pozwala na dalszą kanalizację obszarów 
Gminy, zwiększa możliwość przyjmowania ścieków dowożonych, 
co w znaczący sposób ułatwi wszystkim mieszkańcom naszej Gmi-
ny dostęp do usług związanych z odprowadzaniem ścieków.  War-
tość inwestycji to prawie 2,5 mln zł brutto. Inwestycja została 
objęta dofinansowaniem w wysokości 75 % wartość netto (tj. kwo-
ta około 1,5 mln zł) w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, działanie 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” oraz przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Wykonawcą robót była firma Elstar Bio – Górny ze Starego Miasta. 
Wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywana do bezpiecz-
nego przesyłu i oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych, a 
jednocześnie zapewni skuteczną ochronę środowiska naturalnego 
Gminy Cegłów. 

 
Był również bogaty program artystyczny w wykonaniu młodzieży 

szkolnej. 
Źródło: www.ceglow.pl 

KONSTYTUCJA 3 MAJA 

Dnia 3 maja odbyła się uroczystość z okazji uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Po 
mszach świętych w 
obydwu kościołach 
uczestnicy uroczy-
stości udali się pod 
Pomnik Niepodle-
głości, gdzie wójt 
Marcin Uchman, 

przewodnicząca 
RG Teodora Wójcik 

i wiceprzewodniczący Krzysztof Janicki złożyli kwiaty. W Sali OSP 
zaśpiewał zespół „Zorza’, a uczniowie przedstawili montaż słowno-
muzyczny. Biblioteka przygotowała dla wszystkich okolicznościowe 
kokardy. 

 (dg) 

 

 

 

Wójt Gminy Cegłów przypomina, że dnia 31 maja 2013 roku 
upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Osobom,  które winny złożyć 
deklaracje a tego nie dokonały, Gmina na podstawie art. 6o usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, będzie wydawała decyzje administracyjne w sprawie 
wysokości opłat, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nierucho-
mościach o podobnym charakterze. Jednocześnie informujemy, że 
za niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 56 § 1 i 4 kodeksu karnego 
skarbowego grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara 
pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców 
zobowiązanych złożyć deklaracje, a którzy do tej pory tego nie 
uczynili, o jak najszybsze wypełnienie i dostarczenie deklaracji do 
Urzędu Gminy, aby uniknąć nałożonych ustawą sankcji karnych, do 
których egzekwowania będzie zmuszony tutejszy magistrat. 

Jednocześnie przypominamy, że wzory deklaracji są dostępne 
na stronie internetowej www.ceglow.pl zakładka – nowy system 
gospodarki odpadami - , oraz w Urzędzie Gminy Cegłów pokój nr. 5 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (w poniedziałek do 
18.00). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu: 25 759 59 32. 

DZIEŃ ZIEMI 

otwarcie oczyszczalni 

DEKLARACJE NA ŚMIECI 

http://www.ceglow.pl/
http://www.ceglow.pl/
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Dnia 17 kwietnia w Warszawie Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik wręczył prestiżowe nagrody za 
potrawy regionalne. LAUR MARSZAŁKA za sójkę mazowiecką 
otrzymała Anna Kotuniak z Podciernia. 

 

Przypomnijmy, że Anna Kotuniak jest laureatką wielu nagród, a 
najważniejsza z nich to Oskar kulinarny, czyli „Perła 2001”, jaką 
otrzymała w ogólnokrajowym konkursie „Nasze kulinarne dziedzic-
two”. Sójka jest też wpisana na listę produktów tradycyjnych Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Anna Kotuniak jest przewodni-
czącą Koła Gospodyń Wiejskich w Podcierniu od początku powsta-
nia koła, czyli od 1960 roku, a „Podciernianki” za swój wkład w 
kultywowanie zarówno tradycji kulturalnych jak i kulinarnych 
otrzymały w 2011 roku nagrodę Marszałka.  

 

 

Sójka naszej 
laureatki bar-
dzo smakowa-
ła uczestnikom 

uroczystości 
wręczania 

nagród, a me-
dia chętnie 

zapraszały ją 
do wywiadów. 

(dg) 

 

 

Dnia 28 maja wójt Marcin Uchman wziął udział w spotkaniu 
z Paniami z kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Cegłów z 
okazji Święta Matki Wsi. Spotkanie przebiegło w miłej at-
mosferze i rozpoczęło się rozdaniem drobnych upominków 
oraz symbolicznych róż. Ten dzień okazał się wyjątkowy dla 
Zofii Zgrzebnickiej i Stanisławy Mistewicz, bowiem otrzyma-
ły one Order Serca - Matkom Wsi. To symbol uznania za 
matczyny trud włożony  w wychowanie młodego pokolenia 
Polaków-Patriotów oraz za aktywność społeczno-zawodową 
w środowisku wiejskim i kształtowanie w środowisku ro-
dzinnym postaw moralnych.  

 

Odznaczenia wspólnie z Wójtem wręczała  Ewa Nalewka – 
sekretarz Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych oraz Paweł Pacek – dyrektor ds. współpracy z 
samorządami w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ży-
cząc paniom zdrowia, pogody ducha oraz wielu powodów do 
radości w życiu osobistym i rodzinnym.  

Źródło: www.ceglow.pl 

 

 

Z tej okazji Wójt Gminy Cegłów złożył serdeczne gratulacje pra-
cownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Gminnej Biblioteki. Podziękował również za wspólną pracę na 
rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej oraz kształtowania przynależno-
ści do naszej małej gminnej Ojczyzny oraz życzył, aby trud włożony 
w codzienną pracę był zawsze zauważany i doceniany przez miesz-
kańców. W podziękowaniu za całoroczną pracę wręczył pracowni-
kom symboliczne upominki oraz dyplomy. 

 
 

LAUR MARSZAŁKA 

DLA ANNY KOTUNIAK 

 

DZIEŃ MATKI WSI 

 

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA 
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W niedzielę 9 czerwca 2013 r. szkoła  w Cegłowie zorganizowała XI 
Festyn Rodzinny. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała dyrektor 
ZS w Cegłowie Beata Walas, zaś całość poprowadziła Justyna Szy-
mańska. Na początku obejrzeliśmy profesjonalne tańce w wyko-
naniu wielokrotnie nagrodzonej formacji tanecznej „Bartek” z 
Góry Kalwarii. 

 
Następnie na scenie pojawili się najmłodsi miejscowi artyści. Jak 
zwykle, cieszyły widzów występy uczniów cegłowskiej szkoły. Za-
prezentowali się w różnych ciekawych formach artystycznych 
(układy taneczne, piosenki, recytacje).Wielkim zainteresowaniem 
cieszył się pokaz iluzjonisty Pawła Głowackiego. To co niemożliwe, 
na oczach widzów stawało się realne. Dodatkową atrakcją festynu 
były pokazy motocyklistów i wesołe miasteczko.  

 

Pedagog Agnieszka Parol przeprowadziła konkursy rodzinne, a na 
zakończenie wszyscy bawili się przy muzyce w wykonaniu zespołu 
El Camino. 

 
 

 
 

Dnia 15 czerwca 2013 w Mińsku Mazowieckim odbyło się 
święto powiatu. Na scenie swoje prezentacje artystyczne 
pokazały wszystkie gminy, które także promowały na sto-
iskach. 

 
 

 

W niedzielę, 16 czerwca po raz pierwszy odbyła się „Wiciejada 
2013”, czyli festyn rodzinny, jaki zorganizowało Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolic. Bardzo urozmaicony program 
przyciągnął na szkolny plac Wiciejowa niemałą publiczność.  

 
- Nie liczę na zysk. Najważniejsze, by to miejsce było przyjazne, 
żeby dzieciom kojarzyło się z radością – wyznała prezes Grażyna 
Lubaszka. Prowadząca, Honorata Grudzień zachęcała do wspólnej 
zabawy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Najmłodszych cieszyły 
przejażdżki konne i zabawy na zjeżdżalni czy basenie z piłkami, tym 
bardziej, że dla miejscowych uczniów atrakcje były bezpłatne. 
Dzieci chętnie też uczestniczyły w konkursach i zabawach, jakie 
przygotowała szkoła oraz straż i policja. W swoim Wiciejowie wy-
stąpił Emil Ławecki z zespołem. 
 

 
Prowadząca i Zarząd Stowarzyszenia 

 

 

 

 
 
 

Naszą Gminę reprezentowały Podciernianki, które zaśpiewały 3 
pieśni ludowe. Szczególnie gromkimi brawami publiczność przyjęła 
naszą śpiewaczkę operową, Emilię Gromulską, która niejedno-
krotnie gościła na scenie Teatru Narodowego w Warszawie oraz  
żonglerkę piłką, jaką zaprezentował Krystian Wójcik.  

(teksty i fot. D. Grzegorczyk) 

FESTYN RODZINNY W CEGŁOWIE FESTYN RODZINNY W WICIEJOWIE 

DNI POWIATU MIŃSKIEGO  
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Dnia 10 kwietnia w Urzędzie Gminy w Cegłowie, Wójt Gminy 
Marcin Uchman podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym 
w przetargu nieograniczonym z firmą „Renomix”  
reprezentowaną przez pana Piotra Świetlika na wykonanie 
przebudowy targowiska gminnego. Koszt inwestycji  1,35 
mln zł. Warto wspomnieć że Gmina Cegłów otrzymała dofi-
nansowanie na modernizację targowiska gminnego w ra-
mach działania „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludno-
ści Wiejskiej”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. W dniu 10 kwietnia przekazany został plac 
budowy, termin realizacji zadania upływa dnia 31 paździer-
nika 2013.  

Zakres prac do wykonania: 
- powierzchnia zabudowy 173,96m2  
- ilość miejsc parkingowych 38, w tym jedno dla osób nie-
pełnosprawnych 
- teren zieleni urządzonej 896,70m2 
- powierzchnia stanowisk targowych 90,24m2 
- powierzchnia stanowisk targowych otwartych 611,38m2 

 
 

Powiatowe Igrzyska  

Samorządowców 

W dniu 19 maja 2013 w Siennicy rozegrane zostały po raz czterna-
sty  Powiatowe Igrzyska Samorządowców. Impreza swoim zasię-
giem objęła miasta i gminy położone na terenie powiatu mińskie-
go. Na zawodach tych oprócz władz lokalnych gościli: Starosta 
Miński Antoni Jan Tarczyński oraz Przewodniczący Rady Powiatu i 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w jednej osobie Miro-
sław Krusiewicz. Igrzyska rozgrywane były zarówno w konkuren-
cjach drużynowych jak i indywidualnych w następujących dyscypli-
nach: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy mężczyzn i kobiet, 
warcaby, rzutki oraz rzut do kosza „VIP”. 

Podobnie jak w ubiegłym roku wśród uczestników znaleźli się 
przedstawiciele naszej Gminy, którzy dzielnie walczyli o nagrody 
zdobywając m.in.: czwarte miejsce w Piłce Nożnej, pierwsze miej-
sce w rzutkach (Bogdan Mućko), trzecie miejsce w tenisie stoło-
wym mężczyzn (Marcin Uchman), czwarte miejsce w tenisie stoło-

wym kobiet (Milena Dąbrowska) oraz pierwsze miejsce w konkur-
sie VIP (Marcin Uchman). Ponadto GMINA CEGŁÓW wygrała klasy-
fikację drużynową i zdobyła tytuł najlepszego samorządu Igrzysk.  

 

Mazowiecka Majówka  

z Biegami 

Mazowiecką Majówkę z Biegami – Cegłów 2013 zainicjowało  Sto-
warzyszenie Biegacz Cegłów, na czele z prezes Agatą Boniakow-
ską i sekretarzem Joanną Snopkiewicz oraz członkiem Emilią Cie-
merych.  Impreza była współfinansowana przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego – Marszałka Adama Struzika przy pomo-
cy wielu sponsorów tj. BAGS – Rafał Sadoch, MEDIATOR – Jacek 
Snopkiewicz, MAAG, Spółdzielczy Bank w Mrozach - Czesław Wło-
darczyk, PZU ŻYCIE – Cezary Kielak i oczywiście Wójt Gminy Ce-
głów - Marcin Uchman. 

 
Uczestnicy,  a było ich 145 osób, zjechali się na bieg z całego Ma-
zowsza, aby przebiec 6 km wzdłuż malowniczej trasy. Pierwszy do 
mety dobiegł Robert Świecak z Woli Poduchownej, uzyskując czas 
20 minuty i 22 sek., zdobywając jednocześnie I miejsce w klasyfika-
cji generalnej mężczyzn, drugie zdobył  Sebastian Reczek z Mińska 
Maz., trzecie – Jakub Karasek z Siedlec. 
W klasyfikacji generalnej kobiet I miejsce z czasem 25 min 41 sek. 
zdobyła Jaonna Snopkiewicz ze Stowarzyszenia Biegacz Cegłów, II  
miejsce - Anna Fojut z Warszawy (27 min. 06 sek.), zaś trzecie 
wywalczyła Paulina Czyżkowska  z Huty Mińskiej (27 min 22 sek.). 
W kategorii wiekowej kobiet (12+) najlepsze były: Aleksandra 
Kuchta, Wioletta Reda i Weronika Kossakowska. W kategorii 
kobiet 16+ zwyciężyły: Ewelina Kaska – Łobodowska z Siennicy, 
Hanna Drobek z Mińska Mazowieckiego, Magdalena Jagodzińska z 
Cisia. W kategorii 31+ wygrały: Agnieszka Drogiewicz-Stępniewska 
z Grójca, Elżbieta Rawska z Mińska Maz.  i Agnieszka Wrzosek z 
Cegłowa (Biegacz Cegłów). W kategorii 50+ pobiegło 6 pań : Boże-

MODERNIZACJA TARGOWISKA 
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na Tulej, Agnieszka Gańko, Hanna Mitura, Anna Matysiak, Cecylia 
Łebkowska oraz Elżbieta Dębowska. W kategorii mężczyzn 12+ 
spośród 9 uczestników najlepsi byli: Dawid Michalak z Rządzy, 
Krystian Cyran z Cegłowa i Bartek Kielczyk z Jadwinewa. W kate-
gorii mężczyzn 16+ wygrali: Jakub Wolski ze Strzałkowa, Karol 
Łataś z Małogoszczy i Michał Giers z Mińska Maz. W kategorii 31+ 
najlepsi byli: Artur Domoniewski, Sławomir Zduńczyk prezes MKB 
Dreptak  i Leszek Kozłowski - wszyscy z Mińska Maz. Z najstarszych 
panów najlepsi: Zbigniew Koper z Barczącej, Władysław Judka z 
Mińska Maz. oraz Dariusz Kłos z Grodziska.  

 
Michał Boniakowski – najlepszy z naszej gminy 

 
Wszyscy uczestnicy Mazowieckiej Majówki  otrzymali medale pa-
miątkowe oraz koszulki, zaś  nagrody rzeczowe i pieniężne laure-
aci  klasyfikacji generalnej i kategorii wiekowych. Firma BAGS przy-
znała nagrody pieniężne dla najlepszych uczestników z Gminy 
Cegłów, które otrzymali Joanna Snopkiewicz oraz Michał Bonia-
kowski.  Wśród wszystkich uczestników rozlosowano nagrody 
pieniężne od firmy MEDIATOR oraz  rzeczowe od pozostałych 
sponsorów. Wójt Marcin Uchman przyznał nagrody i puchary dla 
najmłodszych uczestników z  Gminy Cegłów, a otrzymali je Nadia 
Snopkiewicz oraz Krystian Cyran. Obdarowani nagrodami zostali 
tez najstarsi uczestnicy biegu pani Agnieszka Gańko z Rososzy oraz 
Jerzy Nurek z Mińska. Z dystansem również uporali się Burmistrz 
Sulejówka – Arkadiusz Śliwa, dyrektor MOSIR-u z Mińska – Robert 
Smuga oraz dyrektor sprzedaży agencyjnej - Cezary Kielak. 

 
Biegaczom dopisała nie tylko pogoda, ale również publiczność. 
Impreza  została przeprowadzona fachowo i sprawnie, panowała 
przyjazna atmosfera, co podkreślali sami zawodnicy i  prowadzą-
ca Emilia Ciemerych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapra-
szamy za rok.  Przy okazji dziękujemy za pomoc i wsparcie: szkole 
w Cegłowie, bibliotece publicznej,firmie Ultima Sport, Jackowi 
Tomkiewiczowi Prezesowi V-MAX, Komendzie Powiatowej Policji - 
Piotrowi Wojdzie, Komisariatowi Policji w Mrozach, jednostkom 
OSP z terenu Gminy Cegłów oraz wszystkim wolontariuszom. 

Źródło: www.ceglow.pl 
 

 

 

 

 
Klub siatkarski Jutrzenka Cegłów     z a p r a s z a     na otwarte 
treningi na świeżym powietrzu. Gramy w każdą niedzielę (zaczy-
namy 2 czerwca) w godzinach 18:45-> 21:00 na tartanowym bo-
isku na orliku. Czekamy na wszystkich, którzy potrafią skakać, odbi-
jać piłkę i mają chęci żeby nauczyć się czegoś więcej. Mile widziani 
gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich. 

II Turniej o Puchar Wójta  

W niedzielę 2 czerwca na boisku Orlik odbył się II Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Cegłów w piłce nożnej. W turnieju brało udział 12 
zespołów: Gmina Cegłów, Jutrzenka I Cegłów, Jutrzenka II Cegłów, 
Jutrzenka Cegłów Seniorzy, Kiczki, Nowakowscy i spółka, Mgiełka 
Mienia, Posiadały, Szkoły średnie, Szopy i szwagier, Skwarne – 
Podciernie oraz gościnnie drużyna Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Po przywitaniu drużyn  i gości przez 
wójta, wystąpił zespół młodych chearlederek pod kierownictwem 
Honoraty Grudzień. W przerwie przed meczem finałowym można 
było podziwiać żonglerkę piłką w wykonaniu Krystiana Wójcika.  
Ostatecznie klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco: 
1 miejsce – Posiadały 
2 miejsce – Gmina Cegłów 
3 miejsce – Szopy i szwagier 
4 miejsce – Mgiełka Mienia 
5 miejsce – Jutrzenka Juniorzy 
6 miejsce – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

 

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i medale, które wręczał 
Wójt Gminy wraz z dyrektor ZS w Cegłowie Beatą Walas. Najbar-
dziej wartościowym zawodnikiem turnieju został Daniel Gruchal z 
Mgiełki Mienia, najlepszym bramkarzem okazał się Maciej Twar-
dowski z zespołu Szopy i Szwagier, natomiast drużyna z Kiczek 
została wyróżniona jako drużyna fair play. Zawody odbyły się dzięki 
wsparciu Wójta Gminy, który był jednocześnie pomysłodawcą 
zorganizowania tego rodzaju wy-
darzenia, Zespołu Szkolnego w 
Cegłowie, Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narko-
manii w Cegłowie oraz GS „Samo-
pomoc Chłopska”.  
Organizacją rozgrywek zajął się 
Stanisław Wójcik – nauczyciel, a 
zarazem animator cegłowskiego 
Orlika. W turnieju strzelono łącz-
nie 166 bramek, z czego w fina-
łach 48. 

        Źródło: www.ceglow.pl 

WAKACJE Z SIATKÓWKĄ 

W CEGŁOWIE 

http://www.ceglow.pl/
http://www.ceglow.pl/
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MAZOWIECKA PIĘTNASTKA 

Członkowie Stowarzyszenia Biegacz Cegłów wzięli udział w Mazo-
wieckiej Piętnastce. Na 10 km pobiegło 6 osób, natomiast dystans   

 
15 km pokonał Krzysztof Ciemerych, który uzyskał czas 1:09:11, 
zdobywając  11 miejsce w swojej kat. wiekowej. 
Wyniki biegu na 10 km: 
Joanna Snopkiewicz 4. miejsce OPEN i 2. w kat. wiekowej (po-
dium); 
Agata Boniakowska 18. miejsce OPEN i 4. w kat. wiekowej (po-
dium); 
Agnieszka Wrzosek 17. OPEN i 9. w kat. wiekowej; 
Emilia Ciemerych 24. OPEN i 9. w kat. wiekowej; 
Michał Boniakowski 31. OPEN i 3. w kat. wiekowej (podium); 
Kamil Dydek 37. OPEN i 9. w kat. wiekowej. 
W biegach młodzieżowych z Cegłowa biegli: Jan Biały,  
Piotr Filipiec, Krystian Cyran. 

JOANNA W MARATONIE 

Joanna Snopkiewicz z Cegłowa pobiegła w Maratonie na Mazu-

rach. Dystans 42 km 195 m pokonała w czasie 4:09:15. Wśród 

kobiet zajęła 7. miejsce, a w kategorii wiekowej stanęła na podium 

jako trzecia zawodniczka. 

BIEGI  

W SULEJÓWKU 

Członkowie Stowarzyszenia Biegacz Cegłów (Emilia Ciemerych, 
Krzysztof Ciemerych, Agata Boniakowska, Michał Boniakowski)  
wzięli udział w VI Biegu Marszałka (10 km). Zaszczytne piąte miej-
sce w swojej kategorii zdobyła Agata Boniakowska, natomiast 
Michał Boniakowski zajął I miejsce w swojej kat. wiekowej. Nato-
miast trasę 330 m w Biegu im. Haliny Zielińskiej pokonał Jan Biały z 
Cegłowa w czasie 22:49. 

 (red.) 
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MATEUSZ  WYGRAŁ 

W II edycji Konkursu Literackiego „Śląski Shakespeare”    

I miejsce za scenariusz „Good Morning Lemings” zdobył  

Mateusz Branicki z Cegłowa. Serdecznie gratulujemy, 

tym bardziej, że to nie pierwsza nagroda literacka. 
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