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30 listopada 2013 r. odbyło się otwarcie Targowiska „Mój 

Rynek” w Cegłowie im. Janusza Adamiaka. Projekt zrealizo-

wano dzięki wsparciu z funduszy unijnych w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Gmina 

Cegłów z tego tytułu otrzymała dofinansowanie w wysokości 

784 330,00 zł. Całkowita wartość projektu to ponad 1,3 mln 

zł. Główna budowlana część, na którą składają się: część 

socjalna z toaletami dla klientów i osób niepełnosprawnych 

oraz toalety pawilonów spożywczych, pawilony handlowe 

dla branży spożywczej z zadaszoną komunikacją dla klien-

tów, przestrzeń handlowa zadaszona, stoiska handlowe, 

przestrzeń handlowa otwarta na stoiska handlowe. Targowi-

sko gminne przeznaczone jest do sprzedaży detalicznej arty-

kułów spożywczych, rolnych oraz przemysłowych. 

W budynku głównym znajduje się 8 lokali handlowych, 5 

pomieszczeń WC (w tym 1 wc dla niepełnosprawnych), 1 

pomieszczenie porządkowe i 1 pomieszczenie administracyj-

ne w sumie 148,51 m 2 powierzchni. 

c. d. na str. 3 
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OTWARCIE TARGOWISKA 

Z okazji zbliżających się  Świąt Bożego Naro-

dzenia wszystkim mieszkańcom oraz gościom 

naszej Gminy wielu głębokich i radosnych prze-

żyć, aby przy świątecznym stole nie zabrakło 

ciepła rodzinnej atmosfery, a w nadchodzącym 

2014 roku spełnienia marzeń, wszelkiej pomyśl-

ności oraz sukcesów zawodowych życzą 
 

Wójt Marcin Uchman z pracownikami 

oraz Przewodnicząca Rady Gminy Teodora 

Wójcik z radnymi 

 

KOLĘDOWANIE 

 POD CHMURKĄ 

22 grudnia (niedziela), godz. 16.45 

przy OSP Cegłów 

 

- przekazanie Światełka Betlejemskiego; 

- czytanie Ewangelii; 

- życzenia i opłatek oraz śpiew kolęd z „Zorzą”; 

- występ DPS „Jedlina”; 

- rozdanie paczek uczestnikom projektu „Aktywi-

zacja osób bezrobotnych z gminy Cegłów”; 

- poczęstunek i występ zespołu CMB; 

18.30 - wizyta Świętego Mikołaja 

Z a p r a s z a m y 
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11 LISTOPADA.. 

Jak co roku, również i tym razem odbyły się obchody roczni-

cy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Po okolicz-

nościowej Mszy św. w oby-

dwu kościołach odbyło się 

złożenie kwiatów przy Po-

mniku Niepodległości. 

W sali OSP uczniowie ze 

szkoły w Cegłowie przed-

stawili montaż słowno-

muzyczny, a zespół „Zorza” 

zaśpiewał okolicznościowe 

pieśni. 

 

 

II CEGŁOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

Tegoroczny Bieg, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Wójta 
Gminy Cegłów, zorganizowało Stowarzyszenie Biegacz Cegłów. 
Dzięki zaangażowaniu prezes Agaty Boniakowskiej, sekretarz Jo-
anny Snopkiewicz i Emilii Ciemerych impreza stała się już ogólno-
polską, bowiem przyjechali do nas biegacze z całej Polski. 

Dzięki współpracy z Nadleśniczym Piotrem Serafinem oraz Le-
śniczym Arturem Delegaczem, została wytyczona malownicza 10-
km trasa, przebiegająca leśnymi ścieżkami rowerowymi, a start i 
zakończenie były  przy Domku Myśliwskim. 

W zawodach wzięło udział 145 osób, w tym 108 mężczyzn i 37 
kobiet. Jako pierwszy do mety dobiegł Florian Pyszel ( 18 l) Mińsk 
Maz. z czasem  34:06. Wśród kobiet najszybsza była Agnieszka 
Łęcka (24l) Golub Dobrzyń, z czasem 40:23.  

Najszybsi z Gminy Cegłów tym razem byli: Joanna Snopkie-
wicz i Sławomir Ptak. Z naszej gminy 
biegli również: Agata Boniakowska, 
Michał Boniakowski, Agnieszka Kaczan 
–Delegacz, Jan Biały, Paulina Chabera, 
Krzysztof Ciemerych, Kamil Wąsowski, 
Arkadiusz Za-
wadzki, Tomasz 
Lubaszka, Kamil 
Dydek,  Eryk Ma-
linowski, Marcin 
Śluzek, Jan Kowa-
lewski, Sławomir 
Słodownik, 
Agnieszka Gańko, 
Beata Zakrzew-
ska, Norbert Mro-
czek. 
Nagrody wręczali organizatorzy, wójt Marcin Uchman, leśniczy P. 
Serafin oraz sponsorzy. Nadleśnictwo Mińsk ufundowało nagrodę 
specjalną dla najstarszego uczestnika biegu, którym został 70-letni  
Ryszard Szym-
czak z Warsza-
wy oraz dla 
ostatniego za-
wodnika.. Pozo-
stałe trzy nagro-
dy od Nadleśnic-
twa, zostały 
przekazane mło-
dym biegaczom z 
Gminy Cegłów. 
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OTWARCIE TARGOWISKA, c.d. ze s. 1 

 

Z ciekawostek inwestycyjnych należy wymienić: 

- wykonanie i zainstalowanie 20 stołów handlowych znajdu-

jących się pod częścią zadaszoną łukową, której powierzch-

nia połaci wynosi 240 m2 

- zainstalowanie 2 szt. stojaków na rowery, 

- ułożenie 1943,52 m2 kostki brukowej, 

- wykonanie oświetlenia terenu targowiska i monitoringu 

składającego się z 5 kamer, 

- oraz zagospodarowanie 896,40 m2 terenu zielonego i ogro-

dzenia. 

W nawiązaniu do historii, tradycji i nazwy miejscowości 

Cegłów na elewację budynku głównego wykorzystano 

13.440 szt. płytek elewacyjnych (cegiełek), które mają nam 

przypominać korzenie naszego Cegłowa. 

Uroczystego otwarcia dokonali m.in. Adam Struzik - Mar-

szałek Województwa Mazowieckiego, Janina Ewa Orzełow-

ska - Członek Zarządu, Marcin Uchman - Wójt Gminy Cegłów 

oraz pani Halina Adamiak – wdowa po Januszu Adamiaku, 

którego imię targowisko otrzymało. Uroczystość uświetnili 

swoją obecnością również wójtowie sąsiednich gmin - Hanna 

Wocial oraz Bogdan Świątek-Górski. 

Janusz Adamiak był wieloletnim sołtysem Cegłowa, zaan-

gażowanym w przywrócenie targów w tej miejscowości. W 

trakcie uroczystości Wójt, Marcin Uchman i Przewodnicząca 

Rady Gminy, Teodora Wójcik dokonali uroczystego przeka-

zania Aktu oraz Uchwały Rady Gminy Cegłów w sprawie na-

dania imienia targowisku na ręce rodziny patrona targowi-

ska. W trakcie otwarcia mieszkańcy częstowali się grochów-

ką oraz sójkami przyrządzonymi przez panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich z Cegłowa. Na zakończenie odbył się występ 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cegłowie oraz koncert 

zespołu Kwiaty Rocka. 

Otwierając ten obiekt mamy nadzieję, że będzie on miej-

scem rozwoju lokalnego handlu, miejscem chętnie odwie-

dzanym przez sprzedawców i kupujących, którym w tym 

miejscu życzymy udanych wzajemnych transakcji. (UG) 

PATRON TARGOWISKA 

 
Wójt  gratuluje  żonie i córce J. Adamiaka z okazji nadania imienia Gmin-

nemu Targowisku w Cegłowie 

Janusz Adamiak w historii Cegłowa zajmuje bardzo ważne 

miejsce. Przede wszystkim był to wspaniały pogodny czło-

wiek. Cieszył się ogromnym zaufaniem wśród mieszkańców, 

którzy wiele razy wybierali Go na sołtysa. Funkcję tę pełnił  w 

latach 1982-2011. Sołtys Janusz Adamiak znany był z wiel-

kiego zaangażowania nie tylko w sprawy Cegłowa, ale także 

w sprawy istotne dla całej gminy, pełniąc funkcję członka 

Zarządu i radnego Gminy w latach 1990-2002. Właśnie wte-

dy do większości miejscowości gminnych dotarły inwestycje 

wodociągowe. 

Był inicjatorem różnych przedsięwzięć, włączał się także w 

wiele społecznie użytecznych działań. 

Człowiek zaangażowany w sprawy miejscowości duże i 

małe, od oświetlenia przez drogi, zbiorniki przeciwpożarowe 

i bezpieczeństwo. Był również członkiem Zarządu Gminnego 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Cegłowie.  

W 1988 roku Janusz Adamiak założył chór, do którego 

zgłosiło się sporo osób z obydwu parafii. Poprosił Jolantę 

Kowalczyk, by wybrała ludzi i poprowadziła ten chór. Nazwa-

ła go  Kantylena. Zebrało się 45 osób. Kolejny zespół, jaki 

założył  Janusz Adamiak to grupa teatralna, prezentu-

jąca przedstawienie „Herody”.  

- Pojechałem do Skwarnego, Kruków do znajomych, któ-

rzy trochę pamiętali teksty, dali mi piosenki. Złożyłem  to w 

całość. Zebrałem 12 osób. Przygotowania trwały od września 

do grudnia, a tydzień przed świętami robiliśmy próby – w 

baraku na targowisku. Pierwszy występ, a raczej próbę gene-

ralną urządziliśmy w moim domu. Potem występowaliśmy w 

szpitalu, strażnicach, szkołach, DPS-ach, czy domach kultury. 

W latach 1990 – 1991 zespół pod patronatem rady sołeckiej 

w Cegłowie występował również na przeglądzie w Siedlcach 

– w 2011 roku opowiedział Janusz Adamiak.  

Oprac. DG 
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SZKOŁA W WICIEJOWIE 

Władze samorządowe zlikwidowały dwie szkoły (w Podcier-

niu i Wiciejowie). Szkołę w Wiciejowie od 1 września 2013 r. 

prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów, a nowym 

dyrektorem została Anna Śpiewak-Bartnicka, która wraz z 

załogą oferuje różne formy działalności kulturalno-

oświatowej. 

 

Z okazji rocznicy odzyskania  niepodległości, zorganizowano 

wyjątkowy wieczór poetycko-muzyczny „Droga do Niepod-

ległej" przygotowany przez uczniów i nauczycieli. Bardzo 

dobry pomysł i wzorowa realizacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO SENIORA 

Dnia 23 października członkowie Koła Emerytów, jakim kie-
ruje  Alina Kaska, spotkali się z okazji święta seniora. Naj-
pierw życzenia od władz gminnych, potem poczęstunek i 
wspólne rozmowy, śpiew i taniec. Dla wielu osób to jeden z 
ważniejszych dni w roku, bo nie czują się wtedy samotni.  

 

 

ZŁOCI JUBILACI 

Dnia 23 października 2013 w sali OSP Cegłów odbyło się 

uroczyste wręczenie medali przyznawanych przez Prezyden-

ta RP Bronisława Komorowskiego za długoletnie pożycie 

małżeńskie. W tym roku święto seniora połączono razem z 

uroczystością jubileuszu par małżeńskich. Po zakończeniu 

części oficjalnej, odbył się poczęstunek oraz zabawa przy 

muzyce. 

 

DOSTOJNI JUBILACI: 

Odznaczenia wręczał Wójt Gminy Cegłów, Marcin Uch-

man, który wraz z Przewodniczącą Rady Gminy, Teodo-

rą Wójcik złożył również życzenia i gratulacje.  

Sabina i Stanisław Przybyszowie 
Krystyna i Włodzimierz Bajszczakowie 
Marianna i Stanisław Kowalikowie 
Jadwiga i Edward Stachowiczowie 
Halina i Stanisław Urbaniakowie 
Józefa i Stanisław Warmińscy 
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BIBLIOTEKA NAD SREBRNĄ 

W sobotę, 23 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Mińsku odbyły się pierwsze Mińskie Spotkania Wydawców 

Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną”. Wzięło w nich udział 

24 wystawców. Naszą gminę reprezentowała biblioteka pu-

bliczna. 

 
W pierwszej, konferencyjnej części z ekranu wysłuchaliśmy 

wykład Tadeusza Krawczaka, dyrektora Archiwum Akt No-

wych. O problemach wydawnictw regionalnych opowiedział 

Zbigniew Markert z Agencji Wydawniczej „Egros”. Natomiast  

o „Regionaliach w Cegłowie” opowiedziała Danuta Grzegor-

czyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie.  

Wyemitowano także 

film zrealizowany 

przez bibliotekę pu-

bliczną: „Harcerze z 

Cegłowa”. Spotkaniu 

towarzyszyła wysta-

wa grafiki Marka 

Chabrowskiego. 

Po części konferencyjnej rozpoczęły się targi wydawców, a 
nasze stoisko było jednym z większych. 

 
Oprac. dag; fot. Radek Krążała 

 

BĘDZIE  ALBUM I ENCYKLOPEDIA 

W przyszłym roku nasza biblioteka zrealizuje 3 nowe projek-
ty unijne. Jeden to: „Animacja kulturalna motorem ekspre-
sji twórczej mieszkańców Gminy Cegłów”, w którym będą 
różnorodne zajęcia dla mieszkańców, wystawy i występy 
artystyczne w Cegłowie, Kiczkach i Podcierniu. Do tych miej-
scowości przyjedzie teatr komediowy, do Cegłowa kabaret. 

Dwa kolejne to:  

- album:  Cegłów dawniej i dziś ;  

- Gmina Cegłów: przewodnik encyklopedyczny 

Wszystkie projekty zostały pozytywnie ocenio-

ne i będziemy je realizować w 2014 roku. 
W związku z przygotowaniem albumu i encyklopedii  pro-

simy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o wy-
darzeniach czy mieszkańcach z całej gminy, aby nam o tym 
powiedzieli. Szkoda byłoby nie zamieścić w książkach waż-
nych informacji.  

Czekamy na wszystko, co zdaniem Państwa jest  ważne i 
co powinno być umieszczone w encyklopedii gminy. Cenna 
będzie każda informacja o ludziach, którzy pochodzą z naszej 
gminy a coś ciekawego czy ważnego robili w życiu, a także o 
osobach żyjących, którzy wyróżniają się swoją pracą, pasją 
czy talentem.  

Do albumu „Cegłów dawniej i dziś” zebrałyśmy ponad 
300 starych zdjęć od zaledwie  kilkunastu osób. Bardzo Im za 
to dziękujemy. Oczywiście my te zbiory tylko skanujemy i po 
kilku minutach zdjęcia i dokumenty oddajemy właścicielom.  
Zapewne w każdej rodzinie znajdą się jakieś stare zdjęcia, 
prosimy więc o ich dostarczenie do biblioteki. Mogą to być  
zdjęcia z imprez gminnych, wiejskich czy rodzinnych – 
wszystko jest interesujące. Ciekawe będą zdjęcia budynków 
dawnego Cegłowa, uroczystości rodzinnych, np. ślub i wese-
la. Jeśli Państwo pomogą nam w zdobyciu cennych informa-
cji i zdjęć czy dokumentów, wydawnictwa będą ciekawsze i 
bardziej wyczerpujące. Liczymy na pomoc i prosimy o kon-
takt z naszą biblioteką osobiście lub telefonicznie :  25-
7570181.  

Dyrektor Biblioteki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henryk Konowrocki 
(1925 – 2013) 

Dnia 24 listopada pożegnaliśmy ś.p. Henryka Konowrockiego. 
 
Harcerz, członek Armii Krajowej - pod zarzutem posiadania 
broni - został aresztowany w 1944 roku i wywieziony na Sybir. 
Najpierw dostał karę śmierci, potem zamieniono ją na 10 lat. 
Przebywał w dziewięciu łagrach, z których cudem ocalał. W 
1954 roku wrócił do domu.  
Całe życie dawał świadectwo patriotyzmu i starał się upo-
wszechniać historię lat wojennych. Otrzymał Odznaką „Akcja 
Burza”, Krzyż Armii Krajowej, Odznakę weterana Walk o Nie-
podległość, Odznakę Honorową Sybiraka i Złoty Medal Opie-
kuna Miejsc Pamięci Narodowej. 
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150 ROCZNICA POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO 

PIKNIK HISTORYCZNY W CEGŁOWIE 

Z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego odbyła się w 

Cegłowie uroczystość, która miała na celu przypomnieć karty 

historii z tamtych trudnych lat. Najpierw w obydwu kościo-

łach odprawione 

zostały okolicz-

nościowe msze 

święte z udziałem 

"powstańców". 

Potem władze 

Gminy złożyły 

kwiaty w symbo-

licznym miejscu, 

jakim jest Pomnik Niepodległości i po odśpiewaniu hymnu 

licznie zebrani mieszkańcy i goście udali się na plac przy 

Urzędzie 

Gminy 

na dalszą 

część 

uroczy-

stości. 

Tam był 

punkt 

kulmina-

cyjny 

lekcji 

historii...Wójt Gminy Marcin Uchman przywitał wszystkich 

zebranych, podziękował Bibliotece za przygotowanie impre-

zy, następnie Bogdan Kuć z gminy Stanisławów – pasjonat 

historii regionalnej - szczegółowo przedstawił przebieg poty-

czek na ziemi cegłowskiej. Grupa rekonstrukcyjna pokazała 

stroje powstańców i kozaków oraz broń, jaką posługiwano 

się podczas powstania. Przygotowała potrawę z tamtych lat, 

która wszystkim bardzo smakowała. Zobaczyliśmy przede 

wszystkim rekonstrukcję potyczki z 1863 roku.  Każdy mógł 

także obejrzeć wystawę i otrzymał broszurkę "Powstanie 

Styczniowe na ziemi cegłowskiej", przygotowane przez bi-

bliotekę.  

ODNOWIONY KRZYŻ POWSTAŃCZY 

Dnia 27 października 2013, czyli dokładnie w 150. rocznicę 

potyczki w Hucie i kolonii Kuflew, odbyło się uroczyste po-

święcenie Mogiły Oddziału Powstańczego, jaka znajduje się 

przy kuflewskim cmentarzu. Uroczystość zorganizowały gmi-

ny: Mrozy i Cegłów. Po okolicznościowej Mszy Św. w kościele 

parafialnym w Kuflewie celebrowanej przez miejscowego 

proboszcza ks. Krzysztofa Kulbata i ks. Marka Chocieja z 

Mieni, nastąpił przemarsz pod Mogiłę Powstańców z 1863 r., 

gdzie zebranych przywitał Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jasz-

czuk. Wójt z Mrozów i Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman 

w swoich wystąpieniach dziękowali wszystkim za zaangażo-

wane  na rzecz patriotyzmu lokalnego i złożyli na grobie 

kwiaty. Kamila Juśkiewicz z UG Mrozy przedstawiła rys histo-

ryczny Powstania Styczniowego i potyczki pod Kuflewem. 

Apel poległych poprowadził przedstawiciel grupy rekon-

strukcyjnej z Przasnysza. Uroczystość prowadziła sekretarz 

Gminy Mrozy Magdalena Sulich. Na zakończenie gospodarze 

i zaproszeni goście udali się na poczęstunek, jaki przygoto-

wały panie z KGW z Podciernia. 

Przypomnijmy wydarzenie sprzed 150  laty: 

Podpułkownik Bałaban, stojący na czele oddziału 

moskiewskiego (razem 200 piechoty i 100 kozaków), 27 

października ruszył na powstańców i dopadł ich na polach 

folwarku Huta Kuflewska. Polacy ścigani na kilku kilometrach  

zabili dwóch kozaków, dwóch ranili, ale stracili 25 osób i 24 

rannych Rosjanie wzięli do niewoli. O tej bitwie czytamy w 

księdze zgonów parafii Kuflew, nr aktu 43/1863: „Działo się 

to we wsi Kuflewie, dnia 30 października 1863 r. o godzinie 3 

po południu stawili się: Stanisław Skrodzki, sprawujący 

obowiązki Wójta gminy Kuflew lat 28 mający i Ignacy 

Żerdziński, nauczyciel szkoły elementarnej w Kuflewie lat 60 

mający, tu w Kuflewie zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu 28 

b. m. i roku o godzinie 4, 5 i 6 po południu na polach 

folwarku Huta i kolonia Kuflew znaleziono umarłych w liczbie 

25 niewiadomych z imienia i nazwiska, a o czym nie można 

było się od nikogo dowiedzieć. Po przekonaniu się naocznie o 

zejściu 25 mężczyzn, akt ten stawającym przeczytany przez 

nas i stawiających podpisany został.” Podpisani: ks. Piotr 

Paderewski kanonik i proboszcz parafii Kuflewskiej oraz S. 

Skrodzki i I. Żerdziński.  

Na tablicy czytamy:  

„W okolicy 

tego krzyża 

zostało po-

chowanych 25 

bezimiennych 

powstańców 

styczniowych 

poległych w 

bitwie pod 

Kuflewem w 

dniu 27 października 1863 roku.  

W 150 rocznicę powstania styczniowego mieszkańcy Gminy 

Mrozy i Gminy Cegłów”. 
Danuta Grzegorczyk 
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INWESTYCJE 

Wójt Gminy Cegłów informuje, że w dniu 30. 09.2013 roku 

została podpisana umowa  o dotację z Wojewódzkim Fundu-

szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-

wie na realizację zadania pn. „Wykonanie robót odmulenia i 

umocnienia skarpy rowu melioracyjnego w miejscowości 

Cegłów”.  

Wartość całkowita zadania wynosi 30 750,00 zł,  z czego 

pozyskane z  WFOŚiGW dofinansowanie w formie dotacji 

stanowi kwotę 15 228,52 zł.  

 

I OGŁOSZENIA 

 

 

 

 

KONGRES GMIN 

W połowie października w Serocku odbył się XIV Kongres 

Gmin Wiejskich. Naszą Gminę reprezentował Wójt Gminy 

Cegłów Marcin Uchman wraz z Przewodniczącą Rady Gminy 

Cegłów Teodorą Wójcik. W dwudniowych obradach uczest-

niczyło ponad 800 samorządowców, przedstawicieli rządu, 

parlamentu, mediów, instytucji i firm współpracujących z 

gminami wiejskimi. 

Gmina Cegłów złożyła wniosek w sprawie sprzeciwu wobec 

uniemożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego po-

dejmowania działań zmierzających do zamknięcia składowisk 

odpadów w związku z nowelizacją ustawy o odpadach. 

Sprawa dotyczy m.in. składowiska w Woźbieni, które w z 

związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odpadach, 

nie może być zarządzane przez gminę a kierować nim musi 

spółka prawa handlowego. Co wiąże się z ponoszeniem do-

datkowych kosztów przez nasz samorząd. W podobnej sytu-

acji znajduje się wiele samorządów wiejskich. Włodarze na-

szej Gminy złożyli deklarację, że na najbliższej listopadowej 

sesji Gmina Cegłów przystąpi do Związku Gmin Wiejski Rze-

czypospolitej Polskiej. 

www.ceglow.pl 

 

NOWY WÓZ 

Gmina Cegłów zakupiła nowy wóz asenizacyjny bazowany na 

podwoziu DAF. Koszt nowej jednostki to 450 tys. złotych, z 

czego 274,928 zł zostało dofinansowane w ramach działania 

"Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej" obję-

tego PROW na lata 2007 - 2013 którą gmina otrzymała z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych 

Gminy Cegłów. 

 
 

www.ceglow.pl 
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Drobne ogłoszenia: sprzedam / dam pracę  - zamieszczamy bezpłatnie 

 

BALE  SYLWESTROWE  W  GMINIE  CEGŁÓW 

Rada Rodziców oraz  Dyrekcja Zespołu Szkolnego w Cegłowie zapraszają na: 

BAL SYLWESTROWY 
2013/2014 

od godz. 20.00 w budynku szkoły w Cegłowie  

 

Atrakcje sylwestrowego wieczoru: 
 Pieczony dzik z chrupiącą skórką, faszerowany 

kaszą z przyprawami, pieczony w piecu chlebo-

wym 

 Tradycyjny stół wiejski 

 Trzy dania gorące, przystawki, talerz wędlin, 

ciasta domowe, owoce, kawa, herbata, soki 

 Szampan 

 

 Imprezę  poprowadzi znakomity DJ i wodzirej 

 W programie liczne konkursy i zabawy 

CENA 300 zł /od pary* 

*dochód z balu zostanie przeznaczony na zakup 

sceny dla dzieci z naszej szkoły. 

Zapisy w sekretariacie szkoły tel. 25-7570179 

 

mailto:gbp@bibliotekaceglow.pl

