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NAJSTARSZA MIESZKANKA MA 101 LAT 
Helena Adamiak z Rudnika ukończyła 101 lat, dnia 18 marca 
odwiedził ją Wójt Gminy Cegłów. 

c. d.  str. 5  

WYPRAWKA DLA DZIECKA 

Nowym mieszkańcem Gminy Cegłów w 2014 r. jest córka 
Magdaleny i Michała Bartnickich – Antonia Bartnicka. 

c. d.  str. 2 
 

URZĄD GMINY INFORMUJE 

W styczniu w Zespole Szkolnym w Cegłowie zdarzył się 
nieszczęśliwy wypadek – do oka gimnazjalisty wpadł cyr-
kiel. W zawiązku z zaistniałą sytuacją, będą podjęte działa-
nia poprawiające bezpieczeństwo uczniów: 
 Po pierwsze – będzie więcej nauczycieli dyżurujących w 

trakcie przerw lekcyjnych; 
 Po drugie -  zwiększona zostanie liczba godzin dyżuru 

pielęgniarki; 
 Dodatkowo Dyrekcja oraz nauczyciele przejdą komplek-

sowe szkolenia, a ich wiedza w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy i bhp będzie okresowo weryfikowana. 

Podejmując działania długofalowe, wymagające czasu, 
zgodne ze Strategią Oświatową naszej Gminy planujemy 
rozbudowę bazy edukacyjno-sportowej, w efekcie której dla 
zapewnienia bezpieczeństwa rozdzielone zostaną po-
wierzchnie edukacji uczniów szkoły podstawowej i gimna-
zjum, planowana budowa hali sportowej pozwoli zaadop-
tować obecną salę sportową do potrzeb edukacyjnych na-
szych najmłodszych pociech z klas I-III, gdzie sale będą wy-
posażone w oddzielną szatnię i sanitariaty. Z kolei parter 
szkoły będzie wykorzystany dla klas IV-VI. I piętro będą zaj-
mować najstarsi uczniowie, czyli gimnazjaliści.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 20 lutego w Urzędzie 
Gminy odbyło się uroczy-
ste podpisanie umowy 
dofinansowania na reali-
zację zadania „Wioska 
kulinarna w Podcier-
niu”. Umowę podpisali: 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego Janina 

Ewa Orzełowska oraz Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman. W spotkaniu 
udział wzięli m.in. sołtys wsi Podciernie, radni z terenu Gminy Cegłów, 
przedstawiciele OSP i KGW w Podcierniu, przedstawiciele gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz prasa. W ramach tego projektu w Pod-
cierniu powstanie wioska kulinarna. W modernizowanym obiekcie odby-
wać się będą pokazy i kursy kulinarne, w których uczestniczyć będą za-
równo profesjonaliści, amatorzy, entuzjaści gotowania, w tym rodziny z 
dziećmi. Poza kursami i pokazami kulinarnymi w obiekcie będą się odby-
wać: pokazy strażackie, warsztaty „Cegłowensis”, lekcje regionalizmu 
(warsztaty dotyczące etnografii regionu, folkloru, zabytków), warsztaty 
wycinanek artystycznych. Malarstwo, rzeźbę, haft i fotografie prezento-
wać będą lokalni artyści.  

Nr 1/2014 (22)                                                                  egz. bezpłatny 

 

KULINARNE PODCIERNIE 

Wesołych, pełnych radosnej nadziei Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego, zdrowia oraz 

wszelkiego dobra Mieszkańcom Gminy Cegłów 

i Gościom życzą:  

Przewodnicząca RG Teodora Wójcik 

oraz Wójt Marcin Uchman  
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Projekt przewiduje również remont budynku OSP, tj. wymianę pokrycia 
dachowego, stolarki okiennej, drzwi, instalacji elektrycznej. Ponadto w 
ramach tej inwestycji przewidziano remont łazienek, wykonanie podjazdu 
dla niepełnosprawnych, utwardzenie placu kostką oraz zakup sprzętu 
audio. Dla zapewnienia kompleksowości oferty turystycznej projekt bę-
dzie realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice oraz Stowarzyszenie „Biegacz 
Ceglów”. W ramach promocji projektu i wioski zostaną zaprojektowane i 
wydrukowane plakaty, które będą umieszczone na autobusach, utworzo-
na zostanie strona internetowa wraz z filmami promocyjnymi. Informacje 
o otwarciu wioski kulinarnej i imprezach będą publikowane w gazetach 
oraz emitowane w mazowieckim paśmie TVP. Opracowany zostanie 
przewodnik turystyczny (polsko-angielski z mapą), opisujący walory przy-
rodnicze i kulturowe obszaru, w którym będą wskazane wszystkie miejsca 
warte odwiedzenia oraz szlaki rowerowe i piesze. Będzie to możliwe 
dzięki przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacji 
unijnej w wysokości 377 900,58 zł, natomiast całkowita wartość projektu 
to 503 867,44 zł.  

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-13. 

Źródło: www.ceglow.pl 
    

 
 
 

W dniu 10 lutego już po raz trzeci Wójt Gminy Cegłów Mar-
cin Uchman wręczył wyprawkę dla pierwszego dziecka uro-
dzonego w 2014 roku. Nowym mieszkańcem Gminy Cegłów 
jest córka Magdaleny i Michała Bartnickich – Antonia Bart-
nicka. Ona - nauczycielka 
historii w SP w Sulejówku. 
On - pracownik poczty. Mała 
Antosia urodziła się 2 stycz-
nia 2014 roku o godzinie 
14.35; waga 3480, 54 cm 
długości. Wyprawkę, czyli 
łóżeczko turystyczne, fotelik 
do karmienia oraz fotelik 
samochodowy dla dziecka rozpakowali – wraz z mamą – 
bracia Antosi: 5,5-letni Kuba i 4-letni Szymon.  
 

Na zakończenie spotkania wszyscy zostali poczęstowani 
tortem, który - jak powiedziała mama dziewczynki - Antosia 
sama upiekła dla gości. Wszyscy zauważyli, że mała Antonia 
jest wspaniałym i spokojnym dzieckiem. Przypominamy, że 
kolejna edycja konkursu już w następnym roku. 

Danuta Grzegorczyk 

 
 

 

Dnia 11 marca odbyła się w Cegłowie Olimpiada Wiedzy o 
Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i 
Ekologii, w której uczestniczyło 68 kobiet ze wszystkich kół 
gospodyń wiejskich z gminy. Każda z pań musiała odpowie-
dzieć na 40 pytań dotyczących ogólnej wiedzy o Unii Euro-
pejskiej i wiedzy społecznej, na temat zakładania stowarzy-
szeń, prowadzenia mikroprzedsiębiorstw czy ekologii i przy-
rody oraz uprawy roślin. Konkurs – z pomocą pań z MODR w 
Siedlcach - podsumowała Maria Sudnik, kierownik Zespołu 
Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i 
Agroturystyki. 

Panie poradziły sobie z większością pytań, najlepsza z nich 
Emilia Wąsowska – sołtys z Mieni prawidłowo odpowiedzia-
ła na 35 pytań. To dla Niej podwójna radość, bo 11 marca 
jest Dniem Sołtysa. Drugie miejsce zdobyła Teresa Sankow-
ska, również z Mieni, trzecie: Jadwiga Kowalczyk z Podcier-

nia. Pozostałym uczestniczkom organizatorzy przyznali 
czwarte miejsce. Konkurs – z pomocą pań z MODR w Siedl-
cach - podsumowała Maria Sudnik, kierownik Zespołu 
Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i 
Agroturystyki.  
 

 
Dyplomy i nagrody rzeczowe wszystkim paniom wręczył 
fundator, czyli Wójt Marcin Uchman. Podziękował za ak-
tywność i zaprosił do udziału w konkursie kulinarnym na 
tegorocznym festynie „Sójka Mazowiecka”. 

Danuta Grzegorczyk 
 

ANTONIA PIERWSZA 

OLIMPIADA DLA KOBIET 

http://www.ceglow.pl/
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W 2013 r. przybyło 1053 książki, w tym z funduszu biblioteki za-
kupiono 616 wol., z dotacji: 330 wol. , pozostałe zbiory to dary od 
czytelników. Wypożyczało 1.166 osób (54 więcej), wypożyczono 
21.510 książek (640 więcej). 

CZYTELNICY ROKU 2013 

Dorośli (powyżej 200 książek): 
 Ewa Kaska - Cegłów/Warszawa 
 Marzena Serwatka – Mała Wieś 
 Krystyna Skorys – Skwarne  
 Maria Skwara – Warszawa 
 Halina Wardecka – Cegłów 

Dzieci i młodzież (powyżej 80 książek): 
 Robert Barszczewski – Cegłów 
 Michał Boniakowski – Cegłów 
 Magda Floriańczyk – Cegłów 
 Klaudia Kowalczyk – Cegłów 
 Kamila Patocka - Cegłów 

Dane za lata 2008 – 2013 

 

 
 
W 2013 r. biblioteka zorganizowała 3 konkursy, 8 zajęć lite-
rackich, 15 – edukacyjnych, 3 spotkania autorskie oraz 3 
wystawy, piknik historyczny. Z okazji dnia teatru był aktor 
Mateusz Rusin, wikary z serialu „Ranczo” oraz kabaret Artur 
Andrus. Odbyło się  9 spotkań koła literackiego. Pod kierun-
kiem Marii Osińskiej i Wiesławy Kulik omawiano głównie 
literaturę i historię Polski. W maju biblioteka była gospoda-
rzem powiatowej imprezy „Odjazdowy Bibliotekarz”, a 23 
listopada na I Targach Regionalistów w Mińsku Mazowiec-
kim pokazała swój dorobek wydawniczy i bazę „Regionalia” 
oraz wyemitowano film „Harcerze z Cegłowa”, zrealizowany 
przez naszą bibliotekę.  

 
Na Targach Regionalistów  

 
 
 
 
W tym roku biblioteka realizuje 3 projekty, w ramach których 
powstaną: album Cegłów dawniej i dziś oraz Encyklopedia Gminy 

Cegłów. Przypo-
minamy, że wciąż 
czekamy na stare 
zdjęcia oraz in-
formacje o lu-
dziach, organiza-
cjach, instytu-
cjach  czy wyda-
rzeniach - do 
encyklopedii.  
W ramach 3. 

projektu trwają warsztaty aktorskie, jakie prowadzi aktorka Marta 
Chodorowska, będą też taneczne dla młodzieży i artystyczno-
plastyczne dla kobiet. Na taneczne jeszcze są zapisy – czekamy! 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru razem ze szkołą organi-
zujemy 28 marca spotkania teatralne. Wystąpią dzieci oraz Teatr 
URWIS z Krakowa. Dalszy ciąg święta teatru będzie 3 kwietnia 
(plakat, s. 4). 

KOŁO LITERACKIE 

 
 
W bibliotece od kilku lat działa koło literackie, na które przycho-
dzą przede wszystkim emerytki. Spotykamy się w ostatni ponie-
działek każdego miesiąca. W styczniu omawialiśmy biografie zna-
nych ludzi, głównie aktorów. Najbardziej podobają się książki, w 
których autorzy mają dystans do siebie, jak Beata Tyszkiewicz czy 
Jan Kobuszewski. W lutym Maria Osińska, Alina Jabłońska i Boże-
na Rostkowska mówiły na temat humoru w literaturze.   

PROJEKTY NA 2014 

 

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI  
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ZAJĘCIA DLA DZIECI 

Dnia 25 lutego 2014 r. naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z 
przedszkola. Wysłuchały bajki o przyjaźni i wybaczaniu, 
uczyły się tworzyć postaci z papieru i kolorowych kółek. 

 
 

KONKURS RECYTATORSKI 

13 marca 2014 - eliminacje gminne. Komisja (przewodnicząca 
Karolina Wieczorek, instruktor ds. bibliotek na powiat, Anna Ce-
giełka z UG i czytelniczka Iwona Krzewińska), po wysłuchaniu 
recytatorów wybrała po jednej osobie z trzech grup wiekowych. 
Na eliminacje powiatowe pojadą: Ewelina Kania z Gimnazjum, 
Zuzanna Sadoch z klas VI-VI oraz Karolina Gruchal z Wiciejowa. 
 

 
Ewelina Kania z Komisją 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAZOWIECKI BIBLIOTEKARZ  

Decyzją Kapituły Konkursowej w Warszawie 

Danuta Grzegorczyk 

została Mazowieckim Bibliotekarzem Roku 2013.  
Kto zostanie bibliotekarzem roku w kraju, zdecy-

dują głosy internautów. 

 

Głosowanie na stronie Stowarzyszenia  
Bibliotekarzy Polskich: www.sbp.pl 

od 10 kwietnia do 14 maja 
 
 

 

 

http://www.sbp.pl/
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Nowy rok zaczął się w Gminie Cegłów od intensywnych planów roz-
budowy przedszkola w Cegłowie przy Zespole Szkolnym w Cegłowie, 
oraz od poszukiwania usytuowania i projektu do zaadoptowania hali 
sportowej w Cegłowie. Obecnie trwają konsultacje wyboru projektu 
(spośród trzech zaproponowanych przez wyłonioną pracownię arch i-
tektoniczną) rozbudowy przedszkola w Cegłowie.  
I wariant zakłada budowę dwukondygnacyjnego obiektu wyposażo-
nego na parterze w: hol ogólnodostępny, salę wielofunkcyjną z zaple-
czem, szatnię, kl. schodową, wc dla niepełnosprawnych i pom. po-
mocnicze; na piętrze: 2 sale zajęć wraz z sanitariatami i pom. pomoc-
niczymi, salę zajęć ruchowych, wc dla personelu i komunikację. Nowy 
obiekt będzie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem przed-
szkola. W wariancie tym nie przewiduje się ingerencji w strukturę i 
układ funkcjonalny istniejącego budynku. Szacunkowa wartość zada-
nia to 1,1 mln zł. 

 
 
II wariant zakłada budowę budynku parterowego wyposażonego w 5 
sal lekcyjnych, salą świetlicową, salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem 
kuchennym, wc dla personelu i rodziców, wc dla dzieci dostępne z 
terenu, pom. gospodarcze i magazynek. Przewiduje się również prze-
budowę istniejącej klatki schodowej, budowę nowej klatki schodo-
wej, zmiany w układzie ścianek działowych i otworów drzwiowych, 
wymianę niektórych posadzek. Obiekt dotychczasowego przedszkola 
zostanie wykorzystany na szatnię, salę zajęć ruchowych oraz po-
mieszczenia administracyjne. Szacunkowa wartość projektu to około 
1,4 mln zł. 

 
 
III wariant zakłada budowę nowego przedszkola i funkcjonowanie 
starej części do momentu oddania do użytkowania nowego, po tym 
czasie rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola. Ten wariant 
obejmuje projekt budynku przedszkola parterowego, murowanego, 
niepodpiwniczonego. Planuje się następujące pomieszczenia: wiatro-
łap, hall wejściowy, szatnia, pom. administracji z zapleczem socja l-
nym, sala wielofunkcyjna i magazynek wraz z zapleczem kuchennym, 
sala zajęć ruchowych z zapleczem, pom. techniczne, pięć sal zajęć dla 
dzieci wraz zapleczem sanitarnym i pom. pomocniczymi, wc dla per-

sonelu i rodziców, wc dla dzieci dostępne z terenu, pom. gospodarcze 
i magazynek. Szacowany koszt to około 1,8 mln zł. 

 
Głosami radnych oraz przedstawicieli grona pedagogicznego i rodzi-
ców do realizacji wybrano II wariant. Trwają prace nad przygotowa-
niem tego wariantu. Liczymy na dofinansowanie obiektu z środków 
Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 w wysokości mi-
nimum 75%. 

Oprac. Dariusz Uchman 

NAJSTARSZA MIESZKANKA MA 101 LAT 

 
Helena Adamiak urodziła się 18 marca 1913 r. w Pełczance, 
gdzie się wychowała. Jej ojciec Józef Kieliszczyk przez 6 lat 
przed wojną był wójtem gminy Cegłów. W 1935 r. 22-letnia 
Helena wyszła za mąż za Ignacego Adamiaka z miejscowości 
Woźbin. W poniedziałek – zaraz po weselu – rozpoczęli bu-
dowę domu w Rudniku. W 1946 r. mąż zmarł, sama musiała 
uporać się z gospodarstwem rolnym i dwójką dzieci. Wy-
chowała córką Zofię i syna Ignacego. Ma dwie wnuczki, 
czworo prawnucząt i jedną praprawnuczkę. Receptą na 
długowieczność, zdaniem Jubilatki, jest praca, optymizm 
oraz zdrowa żywność – jak najmniej tłuszczu. Na 101 uro-
dzinach, poza  rodziną,  był sołtys Rudnika Jan Uchman i 
wójt Gminy Marcin Uchman.  
- Wyrażając podziw z osiągnięcia tak pięknego wieku, życzę zdro-

wia, wytrwałości i sił w pokony-
waniu trudów codzienności. 
Niech kolejne lata spędzone w 
otoczeniu Rodziny i Przyjaciół, 
będą radosne i przepojone satys-
fakcją z tego, co przynoszą 
wspomnienia – życzył Wójt Gmi-
ny Cegłów. Po odśpiewaniu 200 
lat, Rodzina Jubilatki poczęsto-
wała gości smakowitym tortem. 

(dag) 

BĘDZIE NOWE PRZEDSZKOLE? 
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Projekty z zagwarantowanym dofinansowaniem 

Tytuł projektu Program Całkowita war-

tość projektu 

Kwota 

dofinansowania 

Wkład własny 

Gminy Cegłów 

e-Cegłów- kompleksowa informaty-
zacja instytucji publicznych oraz two-
rzenie społeczeństwa informacyjne-

go w Gm. Cegłów 

 
RPO WM Działanie 2.1 

 
1 351 462,50 

 
1 148 743,12 

 
202719,38 

Wioska kulinarna w Podcierniu – 
utworzenie kompleksowej oferty 

turystycznej Gminy Cegłów 

 
RPO WM Działanie 6.2 

 
503 867,46 

 
376 055,60 

 
127 811,86 

 
Przebudowa targowiska w miejsco-

wości Cegłów 

PROW Działanie 321 
Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności 

wiejskiej 

 
1 372 885,00 

 
784 330,00 

 
588555,00 

Przebudowa mechaniczno- biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnej w Cegłowie, budowa 
sieci wodociągowej z przyłączami w 

Wiciejowie i Wólce Wiciejowskiej 
oraz zakup wozu asenizacyjnego 

PROW Działanie 321 
Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności 

wiejskiej 

 
 

4 638 511,31 

 
 

2 953 697,00 

 
 

1 684 814,31 

 
Modernizacja budynku przy rondzie 

PROW Działanie 413 
Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju 

94 327,37 61 351,00 32 976,37 

Modernizacja obiektu kulturalno – 
społecznego oraz centrum miejsco-

wości Kiczki Pierwsze 

PROW Działanie 313, 
322, 323 odnowa i 

rozwój wsi 

456 252,39 257 902,00 198 350,39 

Wykonanie robót odmulenia i 
wzmocnienia skarpy rowu meliora-

cyjnego w miejscowości Cegłów 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

 
30 750,00 

 
15 228,52 

 
15 521,48 

Festyn Sójka Mazowiecka 2012 PROW Małe Proj. 63 786,77 25 000,00 38 786,77 

Festyn Sójka Mazowiecka 2013 PROW Małe Proj. 61 279,67 49 023,73 12 255,94 

 
Seniorki wciąż aktywne 

PROW Działanie 413 
Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju 

 
28 967,51 

 
19 242,60 

 
9 724,91 

 
Moje przyjazne przedszkole 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki Priory-

tet IX,Działanie 9.1 
Poddziałanie 9.1.1 

 
276 330 

 
272 185,05 

 
4 144,95 

 
Moja szkoła 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki Priory-

tet IX,Działanie 9.1 
Poddziałanie 9.1.2 

 
52 862,00 

 
52 862,00  

 
0,00 

Dziecięca Akademia Przyszłości Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki Priory-

tet IX,Działanie 9.1 
Poddziałanie 9.1.2 

 
54 072,00 

 
54 072,00 

 
0,00 

INWESTYCJE GMINNE 
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„Organizacja konkursów w zakresie 
edukacji ekologicznej  w Zespole 

szkolnym w Cegłowie” 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

 
11 341,23 

 
9 341,23 

 
2 000,00 

Zakup motopompy oraz pompy 
szlamowej dla OSP Cegłów 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

 
34 541,64 

 
17 270,82 

 
17 270,82 

Nauka kluczem do sukcesu Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki Priory-
tet IX, Działanie 9.1 
Poddziałanie 9.1.2 

 
43 389,40 

 
43 389,40 

 
0,00 

Animator Moje Boisko Orlik 2012 Fundacja Rozwoju 
Kultury Fizycznej  

18 000,00 9 000,00 9 000,00 

Modernizacja istniejącego oświetle-
nia ulicznego we wsi Mienia 

 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

29 000,00 14 500,00 14 500,00 

Kiczki Pierwsze – Dzielnik  
etap I 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazo-

wieckiego 

126 322, 41 50 000,00 76 322,41 

Suma razem 9 247 948,66 6 213 194,07 3 034 754,59 

    

Złożone projekty w trakcie oceny 

Rozbudowa i przebudowa budynku Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Cegłowie 

Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa 

Narodowego 

 
1 157 512,55 

 
866 143,04 

 
291 369,51 

Rozwój kultury regionalnej poprzez prze-
budowę budynku RONDO w Cegłowie 

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 
wyeksponowaniem małej architektury 

związanej z miejscowością 

 
PROW - Działanie 
w zakresie Odno-

wy wsi 

 
 

642 039,65 

 
 

417 586,00 

 
 

214 121,80 

Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej 
poprzez remont świetlicy wiejskiej w 

miejscowości  Podskwarne 

PROW - Działanie 
w zakresie Odno-

wy wsi 

 
130 336,40 

 
84 772,00 

 
45 564,40 

Kompleksowa rekultywacja gminnych 
składowisk odpadów w miejscowości 

Woźbin i Latowicz-Rozstanki” 

RPO WM Działa-
nie 4.2 – projekt 

partnerki z Gminą 
Latowicz 

 
796 524,84 

 
622 882,42 

 
173642,42 

Opracowanie Planu gospodarki niskoemi-
syjnej dla Gminy Cegłów 

Narodowy Fun-
dusz Ochrony 

Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 

 
64 735,00 

 
55 024,75 

 
9710,25 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych nr 220104 W Mienia – Posiadały 

Urząd Marszał-
kowski Woje-

wództwa Mazo-
wieckiego 

 
419 846,65 

 
205 724,85 

 
214121,80 

 
Cegłowska Złota Jesień 

Rządowy Program 
na rzecz Aktywno-

ści społecznej 
Osób Starszych 

89 878,72 78 919,00 5 000,00 

Festyn regionalny 
Sójka Mazowiecka 2014 

PROW Małe pro-
jekty 

75 409,14 49 799,20 25609,94 

Suma razem 3 376 282,95 2 380 851,26 989 471,97 
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W czasie tegorocznych ferii zimowych dwie grupy uczniów wyjechały w góry na zimowiska, jakie tradycyjnie zorganizowały 
parafie w Cegłowie. Natomiast ci, którzy zostali, mogli skorzystać w tygodniowym 
zimowisku, zorganizowa-
nym w szkole z inicjatywy 
dyrektor Beaty Walas. 
Ponad 40 uczniów pod 
stałą opieką nauczycieli: 
Zofii Wójcik, Edyty Lesz-
czyńskiej, Eweliny Walas 
oraz nauczycieli wspoma-
gających: Stanisława Wój-

cika i Joanny Młoduchowskiej, uczestniczyło w różnorodnych for-
mach wypoczynku.  
Drugi tydzień ferii odbył się pod znakiem sportowym. W budynku 
przy rondzie na zawody sportowe i gry planszowe przychodziło kil-
kanaście osób. 
 
 
 
 
Trwają konsultacje wyboru lokalizacji hali sportowej.  
Podjęto decyzję o budowie obiektu o powierzchni całkowitej ponad 2100 m2, z czego sala gimnastyczna to prawie 1100 m2. 
Obiekt będzie wyposażony w trybuny oraz dwie małe sale do ćwiczeń, będzie podobny do hali w gminie Dębe Wielkie.  
Oto cztery propozycje lokalizacji hali. 
 

       
Wariant I       Wariant II 

GDZIE BĘDZIE HALA SPORTOWA? 

 

FERIE ZIMOWE  
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Wariant III       Wariant IV 

 
Największym poparciem cieszy się lokalizacja nr IV, która mimo konieczności przeniesienia placu zabaw i parkingu wydaje 
się spełniać wymogi funkcjonalności: usytuowanie względem słońca, bardzo dobry dostęp komunikacyjny, bliskość szkoły, 
dużo przestrzeni do tworzenia miejsc parkingowych, ekspozycyjność obiektu w architekturze przestrzennej miejscowości 
Cegłów, oraz możliwość w razie konieczności „odcięcia” obiektu od terenu szkoły bez zakłócania jej normalnego funkcjo-
nowania. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przedstawiania swoich opinii i pomysłów, aby minimalizować błędy i wady 
obiektu, który miejmy nadzieję będzie nam służył na lata. Planowany termin powstania obiektu to rok 2018 r. przy udziale 
środków zewnętrznych minimum w 70%. 

Oprac. Dariusz Uchman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Cegłów, KGW i OSP w Mieni 

z a p r a s z a j ą  n a : 

DZIEŃ  ZIEMI  
27 kwietnia w Mieni 

godz. 14.00, sala OSP 

Tegoroczne obchody połączone będą z uroczystym podsumowaniem oddanego do użytku nowego odcinka sieci kana-
lizacyjnej w części miejscowości Mienia oraz przekazaniem samochodu specjalistycznego dla miejscowej straży.  

W programie: występy, liczne konkursy, wręczenie nagród, listy do Ziemi oraz zbiórka zbędnych telefonów komórko-
wych z akcesoriami, a w nagrodę sadzonka drzewa lub torba ekologiczna.  
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Pomóż nam zwiększyć dochody Gminy Cegłów 

Wkraczamy w okres rozliczeń z fiskusem. Każda osoba uzyskująca dochód w danym roku musi rozliczyć się z odpo-
wiednim Urzędem Skarbowym składając zeznanie podatkowe. 
Wielu podatników, którzy gdzie indziej mieszkają i gdzie indziej się rozliczają, nie czuje potrzeby rozliczania z fisku-
sem w swoim miejscu zamieszkania. Naszą prośbę adresujemy do osób zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów, a 
zameldowanych w innej gminie. 
Nie chcemy pobierać od mieszkańców większych podatków, które płacone są do Gminy Cegłów. Udziały w PIT 
otrzymujemy od Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim z Państwa rozliczeń rocznych (np. PIT-37, czy PIT-36), 
które nie obciążają w żaden sposób budżetów domowych. Od każdej osoby fizycznej płacącej podatek dochodowy 
pobierany przez zakład pracy z umowy o pracę, umowy zlecenie czy dzieło lub prowadzącej działalność gospodarczą 
wrócą środki w formie udziału do Gminy Cegłów w wysokości 37,53 % podatku. Dla nas każda złotówka jest ważna. 
Już od 100 zł. podatku otrzymujemy udział w wysokości 37,53 zł.  
Drogi mieszkańcu Gminy Cegłów. Pomóż nam zwiększyć te udziały. Już dzisiaj złóż formularz ZAP-3 lub druk CEIDG-1. 
Wskaż teren Gminy Cegłów jako właściwe miejsce Twojego zamieszkania. Rozlicz się w Urzędzie Skarbowym w Miń-
sku Mazowieckim. Dzięki temu przyczynisz się do zwiększenia środków na inwestycje, remonty dróg, budowę chod-
ników, polepszenia edukacji dzieci, wspierania sportu i zdrowia. Jak to zrobić ?: 
Osoby fizyczne rozliczające się na PIT-37 
Krok 1. Pobierz formularz ZAP-3 znajdujący się w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim, ul Szczecińska 2 lub 
Urzędzie Gminy w Cegłowie. Możesz go również pobrać poniżej. 
Ikonapdf Pobierz Formularz ZAP-3 
Krok 2. Złóż wypełniony formularz w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim.   

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się najczęściej na PIT-36 
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej dokonują zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie podają w rocznym 
rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36),  składając wniosek na druku CEIDG-1. Wniosek taki składa się 
w dowolnym Urzędzie Gminy, bez względu na miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności lub  
on-line gdyż ewidencja jest scentralizowana. To nic nie kosztuje a tak dużo zyskuje Gmina Cegłów.  
 

 

                              
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie realizuje w 2014 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 ośrodki pomocy społecznej” 

 

korzystasz z pomocy społecznej? 
nie pracujesz zawodowo? 

jesteś w wieku aktywności zawodowej? 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie zaprasza wszystkie oso-
by 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 Funduszu Społecznego 

 

 

mailto:gopsceglow@op.pl
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WYJAZDY DO TEATRU 
 

Rada Pedagogiczna SP w Wiciejowie organizuje wyjazdy do 
warszawskich teatrów dla dorosłych mieszkańców Wiciejo-
wa i okolic.  

- W listopadzie byliśmy w Tea-
trze ROMA na musicalu „Desz-
czowa piosenka”. Wyjazdy te 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem, dlatego szkoła wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców. Jeszcze w marcu wybiera-
my się do Teatru KOMEDIA na 
spektakl „Klejnoty” – powiedzia-

ła nowa dyrektor szkoły, Anna Śpiewak-Bartnicka. 
 

WICIEJÓW  W  WALII 

Federacja Inicjatyw Oświatowych (FIO) ogłosiło konkurs dla 
stowarzyszeniowych szkół podstawowych, chętnych do 
stworzenia i wdrożenia projektu „Leśne szkoły”.  
Wybrano dwie szkoły: w Wiciejowie i Węgoju na Mazurach, 
z których do projektu wybrano po czterech nauczycieli, re-
prezentantów Stowarzyszenia oraz Nadleśnictwa. Jednym z 
punktów wdrażania nowego sposobu edukacji opartym na 
bliskim kontakcie z przyrodą był wyjazd do  Walii. Tam za-
poznaliśmy się z koncepcją „Leśnych szkół”, biorąc udział w 
zajęciach lekcyjnych i spotkaniach szkoleniowych z tamtej-
szymi liderami. 

 
Wejście do edukacyjnej ścieżki ekologicznej 

 

Idea „leśnych szkół” bardzo nam się podoba. Nauka przez 
obserwację, kontakt z naturą nie jest tak całkiem obca pol-
skiemu nauczycielowi, dlatego warto ją rozwijać i propago-
wać. W kolejnym etapie projektu nauczyciele szkoły z eks-
pertem z Federacji opracują pilotażowy program edukacyj-
ny, który będzie realizowany w szkole w Wiciejowie. 

W imieniu grupy - Wiesława Kulik 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

STOWARZYSZENIOWA SZKOŁA 

W WICIEJOWIE DZIAŁA 

WÓJT GMINY CEGŁÓW 

zaprasza  na: 
 

WIELKOPOSTNE 

SPOTKANIE 

LITERACKO-MUZYCZNE 

 

6 kwietnia, godz. 16.00 

sala OSP Cegłów 

w programie: 
 

 w świat muzyki i poezji przeniosą nas 
młodzi mieszkańcy Cegłowa; 

 

 występ zespołów emerytów z Mrozów i 
Cegłowa: ILLUXIT SOL oraz ZORZA; 

 

 Emilia Gromulska, śpiewaczka operowa. 
 

Serdecznie  zapraszamy 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

  CEGŁÓW 2014  

Wójt Gminy Cegłów ogłasza konkurs fotograficzny, 

którego tematem przewodnim jest środowisko przy-

rodnicze Gminy Cegłów.  Prace konkursowe od 1 do 

3 zdjęć należy dostarczyć na elektronicznym nośniku 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ad-

res: urzad@ceglow.pl (z dopiskiem, gdzie zdjęcia 

wykonano i dane adresowe ich autora) do 24 kwiet-

nia 2014.  

Laureaci otrzymają nagrody 27 kwietnia w 

Mieni podczas Dnia Ziemi. 
 

KIERMASZ WIELKANOCNY 

13 kwietnia, sala OSP Cegłów 

Zapraszają koła gospodyń wiejskich 

mailto:urzad@ceglow.pl
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WAŻNA INFORMACJA!!!   ZMIANA 

KONTA BANKOWEGO!!! 

Osoby uiszczające przelewem opłaty za dożywanie (zarów-
no Szkoły, Gimnazjum jak i Przedszkola) od marca 2014r. 
dokonują wpłaty na: Zespół Szkolny w Cegłowie   
ul. Poprzeczna 27; 05-319 Cegłów 
Bank BS Mrozy o/Cegłów nr 16 9227 0004 0000 1238 2000 
0080 
Osoby uiszczające przelewem opłaty za pobyt dziecka w 
Przedszkolu w Cegłowie od marca 2014r. dokonują wpłaty 
na: Zespół Szkolny w Cegłowie   
ul. Poprzeczna 27; 05-319 Cegłów 
Bank BS Mrozy o/Cegłów nr 16 9227 0004 0000 1238 2000 
0080 
Osoby uiszczające przelewem opłaty pobyt dziecka w 
Przedszkolu w Piasecznie  od marca 2014r. dokonują wpła-
ty na dane: Zespół Szkolny w Piasecznie   
Piaseczno 152; 05-319 Cegłów 
Bank BS Mrozy o/Cegłów nr  53 9227 0004 0000 1238 2000 
0190 
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OGŁOSZENIE 

Szanowni Państwo, informujemy, iż w maju zostanie 
przeprowadzona przez firmę PGK Węgrów zbiórka 
odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki 

itp.) W kwietniu zostaną dostarczone (podczas pla-
nowej zbiórki) Państwu specjalne worki wraz z ulotką 
informacyjną o tym jakie odpady niebezpieczne mo-
żemy do niego wrzucić. Tak zabezpieczone odpady 
zostaną odebrane podczas majowej zbiórki „spod” 

domu. Wyjaśniamy, że będzie to odbiór tylko w ma-
ju. Osoby, które nie wystawią ich w powyższym mie-
siącu proszone są o dostarczenie tychże odpadów do 
punktu PSZOK ul. Dobrzyckiego 37 w Cegłowie (przy 
Oczyszczalni Ścieków) w poniedziałki w godz. 10-18 

lub w sobotę 10-13. 

 

OSP MIENIA 

WESPRZYJ NAS 1%, MY DAJEMY Z SIEBIE 100% 

Odpisując 1% swojego podatku w rocznym zeznaniu 

podatkowym proszę podać nr Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krajo-

wym Rejestrze Sądowym tj. KRS 0000116212. Koniecz-

ne jest również wpisanie w rubryce: "INFORMACJE 

UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%" tj. OSP MIENIA, 

MIENIA 33, 05-319 CEGŁÓW, WOJ.MAZOWIECKIE 

 

Wójt Gminy Cegłów oraz Stowarzyszenie 
„Biegacz” organizują imprezę 

MAZOWIECKA MAJÓWKA  

Z BIEGAMI 

18 maja, godz. 13.30 

start: targowisko 
informację będą na: www.ceglow.pl 

 

mailto:gbp@bibliotekaceglow.pl
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