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Dnia 9 września 2013 r. 
odbyły się w Kiczkach do-
żynki gminno-parafialne. 
Po mszy św. było przejście 
na plac, gdzie starostowie 
dożynek: Ewa Janicka i 
Michał Kowalik przekazali 
Wójtowi Marcinowi Uch-
manowi chleb dożynkowy.  

W trakcie występów 
pań z KGW, komisja 
konkursowa ocenia-
ła wieńce. Na miano 

najpiękniejszego 
zasłużył wieniec ze 
Skupia, drugie miej-

sce zajął wieniec z 
Podciernia, a trze-
cie z Posiadał.  

Po oficjalnych uro-
czystościach na 
scenie przez wiele 
godzin trwał pro-
gram artystyczny, 
który prowadził Rafał Ratuski. Wystąpili m.in. Zespół Korrekt oraz 
zespół Maxell – jako gwiazda wieczoru,. Najwytrwalsi tańczyli przy 
rytmach muzyki prezentowanej przez zespół Horus. 

Patronat honorowy nad Dożynkami objął Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba oraz Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, w którego imieniu uczestników 
Święta Plonów pozdrowił Zastępca Dyrektora Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Mariusz Kozera. Ponadto Samorząd 
Województwa przyznał wsparcie finansowe  na organizacje stoiska 
z degustacją produktów regionalnych w ramach Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. 

Podsumowano też 
konkurs „Piękna 
Zagroda Wiejska 
2013”, w którym 
zwyciężyła Iwona 
Padzik z Huty Ku-
flewskiej. Nagrody w 
obydwu konkursach 
wręczył Wójt Marcin 
Uchman. 

 

 

 

 

 

Zorganizowane uroczystości dożynkowe były również 

doskonałą okazją do oficjalnego otwarcia zmodernizo-

wanego Domu Kultury w Kiczkach, na którego remont 

Gmina Cegłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 

257 902,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 

 

 

 

GMINA WITA GOŚCI 

W sierpniu na głównych drogach wjazdowych do naszej Gminy 
zostało zamon-
towanych sie-
dem witaczy. 
Zakup został 
sfinansowany ze 
środków gmin-
nych oraz przy 
wsparciu firmy 
MAJSTER-POL z 

Mieni. Ich za-
daniem jest 
powitanie osób 
przyjeżdzają-
cych na teren 
naszej Gminy. 
Podkreśla to 
przyjazne na-
stawienie na-
szej gminy 
zarówno dla 
mieszkańców 
jak i osób nas odwiedzających. Znaki wyposażone są w logo-
typ CEGŁÓW ZIELONA GMINA. 
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DOŻYNKI I OTWARCIE BUDYNKU W KICZKACH 
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W NAGRODĘ DO BERLINA 

W dniach 10 - 12 września 2013 odbyła się wycieczka (trasa: 
Poznań - Berlin - Tropical Island), która była nagrodą dla  40. 
uczniów klasy  IVa i VIb - uczestników projektu ,,Akademia dziecię-
cej przyszłości". Przypomnijmy, że wysłane w konkursie prace 
nagranych filmów przez nauczycieli prowadzących projekt: 
Agnieszkę parol i Karola Sieńkowskiego z udziałem dzieci zdobyły 
nagrodę w kwocie 12.000 zł na każdą grupę.  

Na stronie szkolnej czytamy m.in.: w Poznaniu obejrzeliśmy Kate-
drę Św. Piotra i 
Pawła, a w niej 
wielki ołtarz - 
poliptyk, dzieło 
wybitnych mi-
strzów śląskich z 
przełomu XIV - XV 
w. Znaleźliśmy sie 
również w pod-
ziemiach, gdzie 
spoczywają pierwsi 

monarchowie: Mieszko I i król Bolesław Chrobry. W Berlinie zwie-
dzanie rozpoczęliśmy od Bramy Brandenburskiej i pozostawionych 
dla turystów fragmentów muru berlińskiego.  Widzieliśmy również: 
Pomnik Holokaustu, Katedrę Św. Jadwigi, Uniwersytet Humboldta, 

Arsenal, Wieżę Tele-
wizyjną, a także Zoo 
Berlińskie, które urze-
kło nas ogromną ilo-
ścią zwierząt. Naj-
większą atrakcją był 
Tropical Island. W 
Strefie Tropikalnej 

czekały na nas zabawy w Tro-
pikalnym Lesie, Laguna, 
ogromne Morze Południowe z 
plażą i szereg innych atrakcji.  

 

 

 

 

UDANE WAKACJE 

Podczas tegorocznych wakacji uczniowie wypoczywali w różnych 
miejscach, bowiem trzytygodniowe kolonie w Międzyzdrojach 
zorganizował kapłan Grzegorz Dróżdż, dziesięciodniowe w Kątach 
Rybackich – koło Caritasu w Cegłowie. Niektórzy wyjeżdżali z ro-
dziną, a 70. osób skorzystało z półkolonii, jakie z inicjatywy Wójta 
Marcina Uchmana, zorganizowała szkoła w Cegłowie. Pod kierun-
kiem dyrektor Beaty Walas dziećmi opiekowały się panie: Zofia 
Wójcik, Małgorzata Boruta i Edyta Leszczyńska, które przygoto-
wały wiele atrakcji. Po spotkaniu z Mirosławem Chylińskim odbyły 
się warsztaty plenerowe. Wśród malujących kolorowym klejem 
wyróżnili się: Mateusz Krzewiński i Bartek Sadoch. Były też wy-
cieczki – do Jeruzala, gdzie śladami „Rancza” oprowadziła grupę 
Danuta Grzegorczyk oraz do kina w Mrozach, a także na basen do 
Mińska Mazowieckiego.  

Zajęcia taneczne poprowadziła Honorata, Grudzień, sportowe 
rozgrywki na Orliku koordynował animator boiska Stanisław Wój-
cik. Najlepszym bramkarzem okazał się Kuba Staniszewski, królem 
strzelców – Paweł Gójski, najlepszym piłkarzem - Kacper Zgódka.  

Ciekawą prelekcję  przygotował leśniczy Henryk Witkowski, a pod-
czas dnia kulinarnego dzieci przygotowały kilka potraw: zdrowych i 
słodkich. Smakowały nie tylko uczniom, ale i gościom, czyli nasze-
mu wójtowi, burmistrzowi Sulejówka i szefowej Caritasu. Podczas 
uroczystego podsumowania, na którym gościli: zastępca wójta 
Dariusz Uchman, Jadwiga Kaczorek, kapłan Grzegorz Dróżdż, 
Zofia Goźlińska, Jolanta Wołkiewicz, Katarzyna Korzeń, Henryk 
Witkowski oraz kilku rodziców, uczniowie zaprezentowali swój 
dorobek artystyczny. Było mnóstwo nagród i wyróżnień. Dżentel-
menami półkolonii zostali: Paweł Polak i Michał Mieszczanek, a 
kolonistą roku został Weronika Uścińska. Na koniec było ognisko i 
pokaz tresowanych piesków policyjnych z Komendy Powiatowej. 
Dzieci otrzymały koszulki, czapeczki, kubki,  maskotki, plecaki. 
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III  PLENER ARTYSTYCZNY - MIENIA ART  

W dniu 5 września 2013 roku w Ośrodku Readaptacji Społecznej w 
Mieni, Fundacja Sławek i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 
w Warszawie zorganizowali III Plener Artystyczny.  

 
 
Skazani z różnych jednostek penitencjarnych zaprezentowali umie-
jętności artystyczne podczas zajęć malarskich, rzeźbiarskich i lite-
rackich. Była wystawa plenerowa, podczas której  można było 
podziwiać także prace stworzone w jednostkach penitencjarnych 
przez osadzonych, którzy nie uczestniczyli w warsztatach w Mieni. 
Skazani zaprezentowali również swoją twórczość muzyczną. 

 Organizatorzy już zapraszają na  kolejne edycje „Pleneru 
Artystycznego Mienia Art.”, które dadzą możliwość poka-
zania, iż osadzeni mogą w sposób twórczy wykorzystać 
czas spędzony podczas odbywania kary oraz stanowią 
ważny czynnik resocjalizacyjny. 

Źródło:  www.ceglow.pl 

 

MINĘŁO 5 LAT 

Działamy od 2008 roku. Jesteśmy Stowarzyszeniem, które 
od 5. lat z sukcesami prowadzi Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny o nazwie „Małe Przedszkole” w Podcierniu. 
Wszystkie pozyskane środki przeznaczamy na działalność 
przedszkola oraz wspieranie działań i rozwoju lokalnej 
społeczności Podciernia i okolic a nawet powiatu i 
województwa. Działania w pełni finansowane są z 
pozyskanych środków zewnętrznych, składek 
członkowskich, dotacji i wsparcia sponsorów. 

Dzięki naszemu Stowarzyszeniu utworzona baza 
edukacyjna na wysokim poziomie  wyrównuje szanse 
edukacyjne dzieci wiejskich, stymuluje wszechstronny ich 
rozwój, kształtuje i rozwija aktywność, wspomaga 
prawidłowy rozwój sprawności ruchowej, zapewnia im 
bezpieczeństwo, stwarza prawidłowe miejsce do 
wspólnych zabaw z rówieśnikami, przygotowuje dzieci do 
podjęcia nauki w szkole, wspomaga i ukierunkowuje 
prawidłowy ich rozwój. Organizowane przez 
Stowarzyszenie bezpłatne wyjazdy kulturalne, edukacyjne, 
koncerty, festyny, turnieje - zarówno dla dzieci jak i 
dorosłych mieszkańców - dają możliwość korzystania z 
dóbr kultury. Przeprowadzane w przedszkolu bezpłatne 
zajęcia muzyczne, sportowe, język angielski, opieka 
logopedyczna i psychologiczna dają dzieciom możliwość 
prawidłowego rozwoju i poznawania nowych umiejętności. 

Utworzony plac zabaw jest miejscem wspólnych zabaw maluchów i 
doskonałym miejscem do spędzenia  czasu z rówieśnikami. 

W 2012 roku prowadzone przez Stowarzyszenie przedszkole 
zostało wybrane jako przedmiot badań w Instytucie Studiów 
Politycznych PAN w ramach rozprawy doktorskiej „Rola organizacji 
non – profit w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po 
1989 r.”  

Bieżące koszty prowadzenia bazy edukacyjnej, utrzymania 
budynku, remonty są bardzo wysokie i corocznie wzrastają. Gdyby 
nie pozyskiwane środki i pomoc sponsorów, nie bylibyśmy  w 
stanie sprostać takim wydatkom.  

Za pomoc w dofinansowaniu naszego Stowarzyszenia w imieniu 
dzieci, personelu przedszkola i wszystkich sympatyków 
Stowarzyszenia – Dziękujemy. 
Numer konta 50 9227 0004 0000 5164 2000 0010 
Bank Spółdzielczy w Mrozach 

W październiku przypada piąta rocznica działalności 
Stowarzyszenia i przedszkola, działalności potrzebnej  do dalszego 
rozwoju  i wspierania  lokalnej społeczności. Obchody odbędą się 5 
października, natomiast 19 października Stowarzyszenie organizuje 
Jubileuszowy Bal Charytatywny na rzecz „Małego Przedszkola”, do 
udziału którego serdecznie zapraszamy (szczegóły na plakacie). 

                                                                                                    
Prezes Stowarzyszenia                                                                                                      

Lucyna Bajszczak 

http://www.ceglow.pl/
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    Już po raz siódmy odbył się w Cegłowie  festyn „Sójka Mazo 

  wiecka”. Sójki, czyli pieczone pierogi o różnych smakach, jakie 

serwowały panie z kół gospodyń wiejskich, cieszyły się ogrom-

nym powodzeniem. Tradycyjnie odbył się konkurs na potrawę 

regionalną, w którym I miejsce zdobyła Mirosława Krupa z KGW 

Cegłów. W tym roku po raz pierwszy – poza nagrodą pieniężną - 

Wójt Marcin Uchman wręczył laureatce oraz Annie Kotuniak 

statuetki Złotej Sójki.   

Zainteresowanie wzbudziły potrawy regionalne oraz wyjąt-

kowa liczba stoisk z rękodziełem. Jak co roku, również i tym ra-

zem doktor Waldemar Jabłoński wraz ze swoją załogą zorgani-

zował konkurs „Żyj zdrowo” i pozyskał od sponsorów cenne na-

grody. W konkursie wzięło udział ponad 30 osób. Pierwsze miej-

sce i rower zdobył Paweł Gójski, drugie i tablet wygrała Andżelika 

Urbanek, trzecie i piłkarzyki – Przemek Branicki. Wszyscy uczest-

nicy konkursu otrzymali upominki. Cenne nagrody otrzymali 

również uczestnicy konkursu ekologicznego, zorganizowanego 

przez Gminę Cegłów oraz o bezpieczeństwie bhp w rolnictwie, 

jaki zorganizował KRUS.  

Na stoiskach można było nie tylko kupić potrawy, ale także 

oglądać rękodzieło czy malarstwo i rzeźby.  

W tym roku  wystąpili: zespół ludowy z Kałuszyna Kasianiecka, 

Podciernianki, zespół Zorza, Emilia  Gromulska, Barbara Pacior-

kiewicz (Senderska), zespół FENIX z Siedlec, biesiada rosyjsko-

ukraińska Samowar Show, Marcin Siegieńczuk z zespołem, Nor-

bi, Czerwone Gitary i Kwiaty Rocka. Fajerwerki zakończyły fe-

styn. 

 

SÓJKA MAZOWIECKA 

11.08.2013  

Rekonstrukcja wydarzeń 

sprzed 150. laty 
To trzeba zobaczyć 
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SENIORKI WCIĄŻ AKTYWNE 

To tytuł unijnego projektu, którego celem była edukacja kultural-

na zespołu emerytek „Zorza”. Kilkumiesięczne zajęcia wokalne 

prowadziła Jolanta Kowalczyk, literackie - poetka z Jędrzejowa 

Stanisława Gujska, a teatralne – Jolanta Różycka. W ramach pro-

jektu, jaki koordynowała Danuta Grzegorczyk, zakupiono ludowe 

stroje dla wokalistek zespołu śpiewaczego w składzie: Alina Kaska 

(przewodnicząca), Alina Jabłońska, Maria Osińska, Teresa Sankow-

ska, Halina Kiełczewska, Wanda Siankowska, Zofia Kulesza i od 

niedawna Teresa Skwiecińska oraz Elżbieta Murasicka. Członkinią 

zespołu była też śp. Romana Piotrowska.  

 
Zajęcia literacko-muzyczne w bibliotece 

 

CZYTANIE FREDRY 

W dniu 6 września 2013 r. Biblioteka publiczna i ZS w Cegłowie 

zorganizowały w szkole dla najmłodszych uczniów Narodowe czy-

tanie Fredry w ramach ogólnopolskiej akcji. Akcję tę zainicjował 

Prezydent Bronisław Komorowski. Podstawowym celem przedsię-

wzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na po-

trzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej 

tożsamości. W tym roku wybrano dzieła Aleksandra Fredry w 

związku z 220 rocznicą jego urodzin.  Dzieła Fredry czytali: prze-

wodnicząca Rady Gminy Teodora Wójcik, Wójt Marcin Uchman, 

dyrektor Beata Walas oraz Małgorzata Śluzek i Agnieszka Parol. 

W trakcie spotkania dzieci brały również udział w konkursach i 

quizach, jakie przygotowała Danuta Grzegorczyk. 
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II TURNIEJ PIŁKARSKI 

W dniu 15 września Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i 

Okolice na czele z prezes Lucyną Bajszczak przy wsparciu finanso-

wym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

 zorganizowało II MAZOWIECKI TURNIEJ PIŁKARSKI – CEGŁOW 

2013. Patronat honorowy nad impreza objął Wójt Gminy Cegłów – 

Marcin Uchman. Organizacją sportową turnieju zajął się Stanisław 

Wójcik. Turniej rozpoczął się tradycyjnie prezentacją 12 drużyn 

biorących udział w imprezie. Spośród 12 drużyn 3. miejsce - po 

siedleckiej i mińskiej - zdobyła Mgiełka Mienia, a Juniorzy Cegłów 

szóstą lokatę. 

 
Najlepszym bramkarzem turnieju wg Komisji wybrany został 

bramkarz Mgiełki Mienia – Patryk Celej, zaś najlepszym piłkarzem 

turnieju Łukasz Chruściel z Niutka Siedlce. Puchar FAIR PLAY ufun-

dowany przez Wójta Gminy Cegłów trafił do Piotra Woj-

dy kapitana drużyny Policji. Puchary i medale oraz nagrody rze-

czowe wręczyli: wójt Marcin Uchman i prezes stowarzyszenia 

Lucyna Bajszczak. 

 
 

VII MEMORIAŁ 

IM. MARKA SPODARA 

W niedzielę 7 lipca br. odbył się siódmy Memoriał im. Marka 
Spodara.  Pomysłodawcami i organizatorami memoriału są 

rodzice piłkarza „Jutrzenki” Marka Spodara, który w 2005 roku 
zginął śmiercią tragiczną.  Co roku to wydarzenie przyciąga coraz 
więcej osób chcących uczcić pamięć Marka. W tegorocznych roz-
grywkach udział wzięło 60 zawodników z  6 drużyn. 
Memoriał odbył się na cegłowskim „Orliku”. Opiekunem strefy 

organizacyjnej był Stanisław Wójcik. Po zaciętej walce, puchar 
memoriału zdobyli  Juniorzy Jutrzenki. 

 

Ponadto wszyscy uczestnicy memoriału otrzymali podziękowania, 
nagrody rzeczowe i okazyjne pamiątki, a zgodnie z coroczną trady-
cją w budynku szkoły na wszystkich gości czekał poczęstunek przy-

gotowany przez rodziców Marka. 

WYŚCIG KOLARSKI 

1 września 2013 r. rozegrany został Puchar Mazowsza MTB XC czyli 

wysokoprestiżowy wyścig kolarski.  

 
 

W rezerwacie „Jedlina” stawili się znani w całym kraju zawodnicy z 

czołówki MTB tj. "kolarstwo górskie" mający już na koncie tytuły 

Mistrzów Polski, tak więc poziom sportowy imprezy został posta-

wiony bardzo wysoko. 

Rywalizacja była zacięta i bardzo emocjonująca. Najbardziej 

widowiskowe fragmenty trasy zlokalizowane na piaszczystej wy-

dmie nad stawem przyciągały kibiców i fotoreporterów. Po zakoń-

czeniu wyścigów głównych zawodnicy i kibice zorganizowali głośny 

doping dla kilku pensjonariuszy DPS w Jedlinie, którzy zapamiętają 

na długo swój pierwszy wyścig. Na zakończenie świetnej imprezy 

rozgrzewając się przy ciepłych napojach i grillu zawodnicy i goście 

dzielili się wrażeniami. Wójt Marcin Uchman, który w asyście  le-

śniczego Henryka Witkowskiego i dyrektora DPS w Jedlinie Sylwe-

stra Podniesińskiego udekorowali zawodników cennymi nagrodami 

rzeczowymi ufundowanymi przez Gminę Cegłów. 

Jacek Tomkiewicz - prezes Klubu Kolarskiego V-MAX z Mińska 

Mazowieckiego jako organizator przedsięwzięcia wyraził wdzięcz-

ność dla Gospodarzy Gminy Cegłów za wzorową współpracę przy 

organizacji wyścigu.  
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ZAWODY STRAŻACKIE 

Dnia 14 lipca 2013 r. na boisku w Piasecznie odbyły się gminne 

zawody sportowo-pożarnicze. W tym roku organizatorem był Za-

rząd Gminny OSP oraz OSP Skupie. W zawodach uczestniczyło 8 

drużyn, w tym jedna młodzieżówka z Cegłowa. Po wykonaniu serii 

ćwiczeń, które oceniał główny sędzia brygadier Sławomir Makow-

ski z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim, najmniej 

punktów (118,9), a zatem I miejsce zdobyła OSP Skupie, drugie –  

 
OSP Posiadały (118,6 pkt.), trzecie – OSP Cegłów (129,4).  

Kolejne miejsca w zawodach: OSP Podciernie (131,9), OSP Peł-

czanka (146,6), OSP Podskwarne (167,4) oraz OSP Mienia – bez 

punktów. Jak podkreślił sędzia, musztrę najlepiej wykonała OSP 

Pełczanka, ale to zadanie nie było punktowane. Drużyna młodzie-

żowa już kolejny raz wzięła udział  w zawodach jako jedyna, zdo-

bywając I miejsce. Nagrody ufundował i wręczył wójt Marcin 

Uchman. 
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Informujemy że na początku października 2013 
zostanie przeprowadzony przetarg na rezerwację 

miejsc na modernizowanym targowisku w Ce-
głowie.  

Szczegółowe informacje dostępne będą na stro-
nie www.ceglow.pl lub w siedzibie Urzędu Gmi-

ny w Cegłowie, tel. 25 759 59 39 

Informujemy, że na terenie Gminy Cegłów działa 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych, który jest zlokalizowany na ul. Dobrzyckie-
go 37 w Cegłowie  

(teren Oczyszczalni Ścieków w Cegłowie) 

 

 

URZĄD GMINY INFORMUJE 

mailto:gbp@bibliotekaceglow.pl

