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W czerwcu i lipcu na terenie Gminy Cegłów trwają inten-

sywne prace remontowe nawierzchni asfaltowych dróg i ulic 

gminnych. Nową nawierzchnię wraz z wymianą przepustów 

rurowych pod drogą otrzymała ulica Mickiewicza w Cegło-

wie. Wykonano wyrównanie i warstwę ścieralną o grubości 

4 cm. Łączna wartość wykonanych prac to ponad 360 tys.  

zł. Wyremontowano również 1,5 km drogi Piaseczno –

Skupie-Kiczki wykonując nową nakładkę oraz kompleksowo 

wymieniając przepusty rurowe drogowe wraz z odmule-

niem odpływów. Na odcinkach bez nowej nawierzchni wy-

konano kompleksowe uzupełnienie ubytków nawierzchni 

Łączny koszt wykonanych prac to prawie 230 tys. zł. Wyko-

nano nową nawierzchnię bitumiczną w Hucie Kuflewskiej. 

Odcinek drogi o długości prawie 1 km to wydatek z budżetu 

Gminy w wysokości prawie 140 tys. zł. Nową nawierzchnię 

na długości 1,1 km uzyskała ulica Partyzantów. Remontowa 

nakładka zabezpieczająca istniejącą nawierzchnię przed 

dalszym wybijaniem się wraz z wymianą rurowych przepu-

stów drogowych to koszt prawie 145 tys. zł. Zabezpieczono 

również skrzyżowania wraz z dojazdem na drodze Mienia -

Pełczanka wykonując po 350 m wyrównania nowym asfal-

tem odcinków od obu skrzyżowań z drogami powiatowymi. 

Wartość tych prac wraz z wymianą przepustów rurowych 

pod drogą to kwota prawie 80 tys. zł. W ramach funduszu 

sołeckiego miejscowości Cegłów nową utwardzoną na-

wierzchnią bitumiczną wraz z odwodnieniem otrzymała 

ulica Ogrodowa na odcinku 160 m. Koszt tego zadania to 

prawie 60 tys. zł. Gmina Cegłów, w ramach funduszu sołec-

kiego miejscowości Kiczki Pierwsze i Drugie współdziałając  z 

powiatem mińskim, zrealizowała również ponad 1 km re-

montu drogi w Kiczkach Drugich – od strony Skupia. Wkład 

samorządu cegłowskiego to ponad 50 tys. zł, powiatu miń-

skiego ponad 100 tys. zł. Na terenie Gminy Cegłów Zarząd 

Dróg Powiatowych wykonał również remonty nawierzchni 

drogi Jędrzejów – Kuflew na długości 1200 m w dwóch od-

cinkach tj. fragment na ulicy Piłsudskiego w Cegłowie oraz 

na wylocie ulicy Piaskowej w kierunku Skwarnego. Udało się 

również rozpocząć remont poprzez wykonanie nowej na-

kładki na odcinku 600 m na drodze Cegłów – Posiadały.   

 

 

Wykonano 

także kom-

pleksowe 

naprawy 

cząstkowe 

nawierzch-

ni asfalto-

wych pozo-

stałych 

dróg. Są to 

wydatki 

rzędu 30 

tys. zł. Na 

utwardze-

nia kruszy-

wem czeka-

ją drogi w 

Posiadałach 

i Wólce 

Wiciejow-

skiej. W 

ostatniej historii samorządu Gminy Cegłów są to najbardziej 

intensywne prace poprawy nawierzchni dróg. Hasło 1 mln 

na drogi zostało zrealizowane w pełni a afekty na pewno są 

dostrzegane przez kierowców, użytkowników i mieszkań-

ców. Uprzejmie jednak wyjaśniamy, że prowadzone prace 

na drogach są remontami nawierzchni z zachowaniem obo-

wiązujących norm dla dróg gminnych, a nie ich przebudo-

wami i nie obejmują prac przy zjazdach na posesję, których 

to utrzymanie należy do właścicieli posesji. Podkreślić nale-

ży również, że poprawione drogi są naszym dobrem wspól-

nym i dbałość o ich stan należy nie tylko do zarządcy drogi 

ale do wszystkich jej użytkowników. Misją samorządów jest 

realizowanie działań przez pryzmat dobra ogólnego, nie zaś 

indywidualnego. Wyrażamy nadzieję, że spotka się to ze 

zrozumieniem, wyrozumiałością i współpracą mieszkańców 

wyremontowanych odcinków dróg. Wszystkim użytkowni-

kom życzymy bezpiecznej i bez przekroczeń prędkości jazdy. 

Pamiętajmy - równa droga służy komfortowej jeździe, a NIE 

szybkiej! 
 

Dariusz Uchman 
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SAMORZĄD PRZYJAZNY  

PRZEDSIĘBIORCOM 

 
W dniu 20.05.2014 roku w Urzędzie Gminy Cegłów odbyła 
się konferencja pn. „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom”. 
Konferencja skierowana była do przedsiębiorców działają-
cych na terenie Gminy Cegłów. Okazją do jej zorganizowa-
nia było 25- lecie polskiej transformacji.  

Patronat 
nad tą uro-

czystością 
objął Mini-
ster Gospo-
darki – Pan 
Janusz Pie-

chociński 
jak również 

Starosta 
Miński – Antoni Jan Tarczyński. W spotkaniu uczestniczył 
Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospo-
darki, który podkreślił znaczenie i ogromną rolę jaka odgry-
wają w globalnej gospodarce przedsiębiorcy oraz jak ważne 
są konsultacje społeczne i rozmowy z tą właśnie grupą spo-
łeczną. Podczas konferencji przedsiębiorcy mieli okazję do 
bezpośrednich rozmów z zaproszonymi gośćmi, do zadawa-
nia im pytań jak również przedstawiania własnych opinii na 
temat problemów na jakie napotykają polscy przedsiębiorcy 
w zderzeniu z przepisami prawnymi. 

Na koniec spotkania w uznaniu za aktywne propagowa-
nie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym 
oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki 
wszyscy przedsiębiorcy otrzymali pamiątkowe podziękowa-
nia z rąk Wójta Marcina Uchmana oraz zaproszonych gości. 

 
Źródło: www.ceglow.pl 

 

DZIEŃ ZIEMI W MIENI 

W dniu 27 kwietnia 2014 roku Wójt Gminy Cegłów wraz 
z OSP Mienia i Kołem Gospodyń Wiejskich na placu przy OSP 
w Mieni zorganizowali dla mieszkańców Piknik Ekologiczny. 
Była okazja, aby oficjalnie oddać do użytkowania odcinek 
sieci kanalizacyjnej w Mieni oraz przekazać i poświęcić ska-

rosowany wóz bojowy dla OSP Mienia. Dla jednostki OSP 
Mienia został też przekazany sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 
Był też program artystyczny i konkursy ekologiczne. Podczas 
imprezy prowadzona była zbiórka odpadów, a dla każdego 
kto wsparł akcję czekał mały upominek. 

 
PO WYBORACH DO EUROPARLAMENTU 

 

Frekwencja w naszej gminie wyniosła 29%, oddano 1364 
ważnych głosów. Najwięcej, bo 611  głosów, oddano na listę 
nr 9 PSL (44,79%), lista nr 4 PiS zdobyła 308 głosów 
(22,58%), a Platforma Obywatelska – 180 głosów (13,20%).  

 

DEBATA SPOŁECZNA 

Dn. 6 czerwca 2014 r Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman 
we współpracy z Komendantem Komisariatu Policji w Mro-
zach nadkomisarzem Leszkiem Murawskim zorganizował 
debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Cegłów. W debacie wzięli udział m.in.: Komendant 
Powiatowy Policji młodszy inspektor Robert Żebrowski, 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarz Piotr 
Wojda, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w 
Mińsku Mazowieckim podkomisarz Daniel Niezdropa. Spo-
tkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów, opinii, 
ale też do złożenia wniosków wskazujących Policji dziedziny, 
w których należałoby bezpieczeństwo poprawić. 

 

Na pytania odpowiadał Komendant Powiatowy Policji Ro-
bert Żebrowski, a także Komendant Komisariatu Policji w 
Mrozach Leszek Murawski. W dziedzinach i sferach doty-
czących bezpieczeństwa w ruchu drogowym głos zabierał 
nadkomisarz Piotr Wojda z mińskiej drogówki. Oprócz te-
matów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym 
było poruszone bezpieczeństwo w Internecie oraz w miej-
scu zamieszkania. Na zakończenie Wójt Marcin Uchman 
podkreślił wagę i dalszą potrzebę realizacji tego typu spo-
tkań, a Policjanci zapewnili wdrożenie do realizacji wszyst-
kich podniesionych na debacie wniosków oraz postulatów.  

Źródło: www.ceglow.pl 

 

http://www.ceglow.pl/
http://www.ceglow.pl/
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Z okazji 70. rocznicy pacyfikacji Grabowca (zamojskie), wła-
dze samorządowe i kombatanci zorganizowali 22 czerwca 
2014 r. patriotyczną uroczystość, na którą zaprosili przed-
stawicieli trzech gmin (Cegłów, Kałuszyn i Mrozy), które w 
czasie wojny ratowały wysiedlonych, głównie dzieci. Przy-
pomnijmy: 28 lutego 1943 r. do Mrozów przybył transport z 
Zamojszczyzny. W wagonach było ponad tysiąc osób, w tym 
połowa to dzieci. Mieszkańcy Mrozów, Kałuszyna i Cegłowa 
zorganizowali pomoc - zapewnili schronienie. Do Cegłowa 
przybyło 113 osób.  

 

– Jestem dumny, że moi przodkowie wykazali się humanita-
ryzmem i bohaterstwem, udzielając pomocy mieszkańcom 
Grabowca i okolic. Dziękuję wszystkim, dzięki którym mamy 
dziś wolność, najcenniejszą wartość w życiu – powiedział w 
swoim wystąpieniu Dariusz Uchman.  

W czerwcu 1944 roku Niemcy urządzili pacyfikację Gra-
bowca. Miejscowość niemal przestała istnieć. Był to drugi 
etap hitlerowskiego planu wobec Zamojszczyzny. Część 
mieszkańców Grabowca stawiła skuteczny opór okupacji 
niemieckiej, tworząc wolną Rzeczpospolitą Grabowiecką.  
Podczas niedzielnej uroczystości, młodzież szkolna przed-
stawiła program artystyczny, przypominający tamte czasy. 
W intencji Ojczyzny odprawiono mszę świętą,  a przed po-

mnikiem Rzeczpo-
spolitej Grabo-
wieckiej liczne de-
legacje złożyły 
wieńce i kwiaty. W 
imieniu samorządu 
Gminy Cegłów 
kwiaty złożyli: za-
stępca wójta, Da-
riusz Uchman i 

dyrektor biblioteki Danuta Grzegorczyk, która otrzymała 
statuetkę za upowszechnianie pamięci historycznej związa-
nej z wysiedlaniem ludności Zamojszczyzny. Na zakończenie 
organizator Henryk Kozar, który jako dziecko mieszkał w 
Cegłowie, dopilnował wpisu do pamiątkowej księgi wetera-
nów. 
 

 
 

 

W dniu 22 maja w sali OSP Mienia odbyło się uroczyste spo-
tkanie pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ce-
głów z okazji Dnia Matki. Spotkanie jest uroczystością cy-
kliczną, zmieniają się tylko miejsca spotkań. Organizatorem 
był Wójt Gminy Cegłów – Marcin Uchman. Honorowy pa-
tronat objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek 
Sawicki, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam 
Struzik oraz Starosta Powiatu Mińskiego – Antoni Jan Tar-
czyński.  

Wójt wręczył sześciu Paniom medale: ,,ORDER SERCA – 
MATKOM WSI”. W tym roku medal otrzymały: Alina Jabłoń-
ska, Bożena Dula, Jadwiga Sawosz, Krystyna Cegiełka, Ha-
lina Osińska oraz Alina Kaska.  

Na scenie wystąpiły zespoły ludowe z Mistowa i Lalin 
oraz zespół „Zorza”. Przy wspaniale przygotowanym poczę-
stunku przez gospodynie spotkanie odbywało się w bardzo 
miłej atmosferze. Na zakończenie wszystkie panie otrzymały 
szykowne fartuchy. 

 
 
 
 
 

Dn. 6 lipca 
podczas „kul-
turalnej nie-
dzieli” – na 

zaproszenie 
wójt Gminy 

Jakubów, 
Hanny Wocial 

– wystąpił ze-
spół „Zorza”, a 
Mirosław Chy-
liński zorgani-
zował w tym 
dniu wystawę 
swoich prac 
malarskich.  

 
 

W GRABOWCU… DZIEŃ MATKI WSI W MIENI 

W JAKUBOWIE 
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Gmina Cegłów zrealizowała bardzo ważną z punktu widzenia 
technologicznego inwestycję o nazwie: „e-Cegłów-kompleksowa 
informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeń-
stwa informacyjnego w Gminie Cegłów”. Projekt ten realizowany 
był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.1 
Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, na podstawie 
podpisanej 29 sierpnia 2012 roku umowy o dofinansowanie z 
Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt 
uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 145 172,74 PLN, co stano-
wi 85% kosztów kwalifikowanych. Natomiast całkowita wartość 
projektu wynosi: 1 347 262,05 PLN.  
Istotą projektu była kompleksowa informatyzacja instytucji 
publicznych w Gminie Cegłów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu. Założenia te zostały osiągnięte poprzez: 

 

 

 

 

 

- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, zmodernizo-

wanie strony internetowej gminy, wdrożenie kompatybilnych ze 

sobą programy komputerowe do obsługi wszystkich zadań za 

jakie odpowiada urząd m.in. do obsługi finansowo – kadrowej, do 

obsługi podatkowej czy ewidencji ludności, wymienione zostały 

stare komputery – na nowe, zakupione zostały nowe laptopy 

oraz urządzenie wielofunkcyjne, zakupione zostały nowe serwe-

ry i zmodernizowana została serwerownia Urzędu Gminy,  udo-

stępnione zostały dla mieszkańców infokioski z dostępem do 

internetu, zainstalowane zostały dwa telebimy, zmodernizowa-

na została siec telefoniczna VoiP (cyfrowa telefonia interneto-

wa) w Urzędzie Gminy Cegłów, wdrożono monitoring obiektu 

zewnętrzny i wewnętrzny oraz sterowanie ogrzewaniem w bu-

dynku Urzędu Gminy. 

  

 

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007- 2013  Działanie 6.2. Turystyka na podstawie podpisanej 
w dniu 20.02.2014 roku  umowy o dofinansowanie , w wyniku której kwota dofinan-
sowania wynosi 376 055,60 PLN, co stanowi 75 % całkowitej wartości projektu. Projekt 
jest w trakcie realizacji rzeczowej. Wykonawca zadania wyłoniony w przetargu nieo-
graniczonym to Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman 
Spółka Jawna z Mińsk Mazowieckiego.  
Projekt obejmuje wykonanie remontu wewnętrznego (m.in. wymiana instalacji, prace 
wykończeniowe wewnętrzne, remont łazienek, kuchni i sali) oraz zewnętrznego bu-
dynku OSP (m.in. ocieplenie i wykonanie elewacji, wymiana okien i drzwi, zmiana da-
chu)  w Podcierniu wraz z zagospodarowaniem terenu (ułożenie kostki).  

 

 

                                  

 

 
 

„Rozwój kultury regionalnej poprzez budowę budynku kulturalno-społecznego „Rondo”, to zadanie które zostanie zrealizowane w 

ramach PROW 2007-2013 o całkowitej wartości 643 611,60 PLN, kwota dofinansowania wynosi 418 609,00 PLN. Zakres przedmiotowy 

projektu dotyczy wykonania gruntownego remontu wewnętrznego i wyposażenia budynku kulturalno- społecznego Rondo. Wyremon-

towany zostanie parter i piwnice budynku, wykonane zostaną instalacje elektryczne, hydrauliczne i co. W ramach projektu zagospoda-

rowany zostanie plac na przeciwko biblioteki, który zostanie utwardzony i wykończony elementami zieleni, jak również zostaną tam 

ustawione ławki, tablice informacyjne oraz wyeksponowana zostanie istniejąca studnia. 

 

 

 

„Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie 

kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów” 

– prace trwają 

 

e-Cegłów - INFORMATYZACJA GMINY 

REMONT „RONDA” 
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„Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej poprzez remont świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Podskwarne” – to projekt który będzie 
realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2014 w ramach działania 413 Odnowa i rozwój wsi. 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 2 
lipca  i opiewa na kwotę 126 309,13 całkowitej wartości zadania, 
dofinansowanie w ramach tego projektu wynosi 80 % - 82 152,00 
PLN. Projekt dotyczy wykonania prac zewnętrznych na budynku 
tj. wykonania elewacji, schodów , a także wykonanie utwardzenia 
terenu.  

 

 

 

 

 

 

 
W czerwcu wykonano zadanie pn. „Odbudowa urządzeń melio-
racji szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizo-
wanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi na terenie 
Gminy Cegłów”,  polegające  na wykonaniu odmulenia cieków o 
szerokości dna 50 cm koparko-odmularkami i grubości warstwy 
odmulanej 50 cm, mechanicznym usuwaniu porostów gęstych 
twardych z dna i skarpy rowu, czyszczeniu z namułu przepustów, 
wydobyciu namułu z wyrzuceniem na pobocza lub uszkodzone 
skarpy w przypadku konieczności odtworzenia skarp, rozplanto-
waniu urobku po mechanicznym odmuleniu rowów z profilowa-
niem lub odtworzeniem skarp na odcinku o dł. całkowitej  4.196 
mb we wsi Piaseczno odcinek o dł. 2.138,0 mb, oraz  Kiczki Drugie 
odcinek o dł. 2.060,0 mb, Wartość całkowita prac to 16.288,24 zł 
brutto. Zadanie zostało w 50% w kwocie 8.144,12 zł przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. 

Prace odmulenia rowów wykonano również miejscowości Cegłów 
(rów od Targowiska w kierunku rzeki Mienia). Wykonawcą kon-
serwacji urządzeń wodnych była firma REM-KOP Renata Karpiń-
ska z Bielska. Wykonane prace bez wątpienia przyczynią się do 
ochrony terenów zabudowanych przed lokalnymi podtopieniami 
które miały miejsca wskutek wód opadowych podsiąkowych i 
wiosennych roztopów. Wykonane łącznie ponad 6 km prac kon-
serwacyjnych na rowach na terenie Gminy Cegłów to w ostatnim 
dziesięcioleci najdłuższy odcinek przeprowadzonych konserwacji. 
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem wodnym za utrzy-
manie i konserwację rowów są odpowiedzialne spółki wodne, a 
gdy ich nie ustanowiono właściciele i korzystający z urządzeń 
wodnych. Gmina wspiera działania „melioracyjne” a nie jest za 
nie odpowiedzialna. Wykonane w tym roku prace zostały realizo-
wane w ramach funduszu sołeckiego wsi Piaseczno, Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i środkom budżetu Gminy 
Cegłów przeznaczanym na melioracje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną dwuletnią. Roz-

mnaża się wyłącznie z nasion – nie rozprzestrzenia się 

wegetatywnie, choć łatwo się regeneruje w przypad-

ku uszkodzenia (np. wykoszenia) części nadziemnych. 

   W glebowym banku nasion jesienią znajduje się w pobliżu 
roślin macierzystych do 12 tysięcy żywych nasion (średnio 
6,7 tys.) na 1 m², z czego 98% znajduje się w górnej war-
stwie gleby o grubości 5 cm. (zdolność do kiełkowania za-
chowują do 4 lat lub nawet dłużej). Liścienie są wydłużone, 
pierwsze liście dolne są okrągławe, następne trójkątne z 
wcinaną blaszką. Rozeta liści w pierwszym roku osiąga do 
35 cm wysokości. Rośliny rozwijają rozety okazałych liści co 
roku, natomiast pęd kwiatostanowy wypuszczają zwykle w 
3–5 roku życia, przy czym w warunkach niekorzystnych 
mogą w fazie wegetatywnej spędzić co najmniej 6 lat. Roze-
ty liści pojawiają się co roku w kwietniu. Baldachy rozpo-
ścierają się w drugiej dekadzie czerwca i kwitną przez 2–3 
tygodnie W końcu lipca nasiona dojrzewają, a roślina ma-
cierzysta ginie Wytwarzane w wielkich ilościach nasiona 
opadają zwykle w pobliżu rośliny macierzystej (60–90% w 
promieniu do 4 m). Na większe odległości nasiona przeno-
szone są wraz z wodami cieków,  wiatr, przez ludzi (przy-
czepione do ubrań) i zwierzęta. Nasiona z 1 ha uprawy wy-
starczą do obsiania do 200ha nowej powierzchni. 

Furanokumaryny 
zawarte w soku oraz 
wydzielinie włosków 
gruczołowych barsz-
czu Sosnowskiego 
powodują oparzenia 
II i III stopnia.   

W rozporządzeniu 
Ministra Środowiska 
z dnia 9 września 
2011 r. w sprawie na 
listy roślin i zwierząt 
gatunków obcych, 
które w przypadku 
uwolnienia do śro-
dowiska przyrodni-
czego mogą zagrozić 

gatunkom rodzinnym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 210, poz. 1260) może świadczyć jej niezwykle 
wysoka toksyczność. 

REMONT ŚWIETLICY W 

PODSKWARNEM 

ODMULANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH 

PALĄCY BARSZCZ 

Urząd Gminy Cegłów informuje, że na terenie Gminy Ce-
głów głównie sołectwa Mienia występują liczne stanowi-
ska barszczu Sosnowskiego. Wszyscy właściciele nieru-
chomości na których występuje ta roślina proszeni są o 
wykonanie zabiegów fizycznego usunięcia rośliny nie 
dopuszczając do jej rozkwitnięcia i wydania owoców.  
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Na obecną chwilę nie ma skutecznego preparatu, który 
pozwoliłby zwalczyć barszcz Sosnowskiego. Ze względu na 
mocno rozbudowany system korzeniowy, po ścięciu części 
nadziemnej, roślina bardzo szybko odrasta. Dlatego w celu 
jej skutecznego zwalczenia niezbędne jest wykonanie sys-
tematycznych minimum 3 razy w roku w fazie wzrostu ro-
śliny. Drugim warunkiem skuteczności walki jest komplek-
sowe objęcie miejsc występowania rośliny. Doświadczenia 
zebrane w zakresie zwalczania tej rośliny wskazują na po-
trzebę stałej kontroli i prowadzenia prac profilaktycznych. 
Pojedyncze zabiegi, które były wykonane z inicjatywy Urzę-
du Gminy pozwoliły tylko na częściowe osłabienie tej rośli-
ny.  

W związku z powyższym apelujemy o włą-
czenie się do prac związanych z usuwaniem 

znajdujących się na Państwa działkach stano-
wisk rośliny. 

W trakcie prowadzonych prac zaleca się korzystanie ze 
szczelnej odzieży wykonanej z materiałów syntetycznych, 
rękawic i okularów ochronnych. Nie nadają się do tego celu 
tkaniny bawełniane i płócienne, gdyż wchłaniają soki i po-
wodują poparzenia.   

Jednocześnie informuję, iż ze strony Urzędu zostały pod-
jęte stosowne kroki w celu zwalczania rośliny przy pomocy 
bazy naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, oraz apliko-
wanie wspólnie z gminą partnerską Kępice o środki w ra-
mach programu LIFE na podjęcie działań w celu likwidacji 
stanowisk tej rośliny. Jednakże do tego czasu proszę Pań-
stwa o włączenie się do ogólnogminnej akcji usuwania 
barszczu Sosnowskiego.  

Miejmy świadomość, że rosnący w siłę Barszcz Sosnow-

skiego staje się dużym zagrożeniem dla naszego sąsiedztwa. 

MUSIMY WSZYSCY włączyć się w akcję wycinania tej rośliny 

na działkach, których jesteśmy właścicielami czy sąsiadami. 

Z całą odpowiedzialnością za te słowa mogę twierdzić, że 

mówienie o problemie barszczu jakoby był on problemem 

Gminy czy innych Instytucji jest skrajnie nieodpowiedzialne. 

Każdy jest odpowiedzialny za swoją nieruchomość i to co na 

niej się znajduje. Unikanie obowiązku wycinania tej rośliny 

na własnych działkach jest stwarzaniem zagrożenia dla sa-

mego siebie i bezpieczeństwa  społeczeństwa którego je-

steśmy częścią.  

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – 

OGRANICZAJMY EKSPANSJĘ 

BARSZCZU SOSNOWSKIEGO – 

PALĄCEJ ROŚLINY!!!! 

NOWA DYREKTOR 

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie wygra-
ła Emilia Kowalczyk–Rumak z Cegłowa.  

Emilia Kowalczyk – z wykształcenia socjolog i polonista. 
Pracę zawodową rozpoczynała jako kierownik  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Okuniewie. Następnie pracowała jako 
nauczyciel  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Ma-
zowieckim, przez ponad 7 lat pełniła tam funkcję wicedy-
rektora odpowiedzialnego za dydaktykę. Kolejnym etapem 
w jej pracy zawodowej było Kuratorium Oświaty w War-
szawie, gdzie  jako wizytator odpowiadała za sprawozdaw-
czość i ewaluację zewnętrzną. Następnie pracowała w 
Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie jako ekspert mery-
toryczny  w projektach: „Wdrożenie podstawy programo-
wej” i  „Program wzmocnienia efektywności systemu nad-
zoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Następ-
nie była koordynatorem projektu „Przywództwo i zarządza-
nie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształ-
cenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” oraz kie-
rownikiem Wydziału Wspierania Doskonalenia i Zarządzania 
w Edukacji. 
Dlaczego wybrała Pani naszą szkołę, mając tak prestiżowe 
miejsca pracy? – zapytała uczennica podczas warsztatów 
dziennikarskich, jakie odbyły się podczas półkolonii. 
Odp.: Bardzo lubię nowe wyzwania. Szkoła ta ma ogromny 
potencjał, gdzie można zrobić wiele… Mogę zatem wspierać 
swoimi działaniami wszelkie cenne inicjatywy, po to żeby 
szkoła się rozwijała. A poza tym, bardzo lubię dzieci i mło-
dzież, lubię z nimi pracować. Słuchajcie - nie ma znaczenia, 
jaka czy która szkoła, znaczenie ma to, co się robi - w miej-
scu, w którym się jest i pracuje - było jak najlepiej. 

 

 
 
W dniach 20 – 22 czerwca odbyła się długo zapowiadana 
wizyta w naszej partnerskiej Gminie Kępice, położonej na 
Pomorzu. W tych dniach obchodzone były również Dni Kę-
pic. W wyjeździe oprócz Wójta Gminy wzięli udział również 
radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, Prezesi 
gminnych jednostek OSP, Przewodniczące KGW działają-
cych na terenie Gminy oraz członkowie gminnych stowarzy-
szeń. Główna imprezą były Dni Kępic. 

W PARTNERSKIEJ GMINIE 
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W niedzielę 15 czerwca na placu przy Zespole Szkolnym w 
Cegłowie odbył się Festyn Folklorystyczny połączony z 
Powiatowym Świętem Ludowym.  
 

 
 

Podczas trwania imprezy Wójt Gminy Cegłów Marcin Uch-

man oraz radny powiatowy Henryk Księżopolski zostali 

uhonorowani odznaką „Złota koniczynka” za szczególne 

zasługi oraz pracę na rzecz Ruchu Ludowego, natomiast 

Orderem „Matki wsi” uhonorowano Hannę Wocial – Wójt 

Gminy Jakubów oraz Zofię Kowalską – animatora kultural-

nego z terenu Gminy Jakubów, a jednocześnie opiekuna 

zespołów śpiewaczych: „Wrzos”, „Ludwinianki”, „Wisienki” 

i zespołu pieśni i tańca „Jakubowiacy”. W obchodach udział 

wzięło 5 pocztów sztandarowych ruchu ludowego z terenu 

powiatu, ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 

Cegłów i sztandar Koła Gospodyń Wiejskich z Podciernia. 

Swoją obecnością wydarzenie uświetnił m. in. Marszałek 

Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizatorem festynu było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Podciernie, działające na terenie powiatu. Festyn był nie 
tylko okazją do podziwiania zespołów ludowych występują-
cych podczas uroczystości, ale również do kultywowania 
tradycji. Uroczystości rozpoczęły się mszami świętymi w 
obydwu cegłowskich kościołach, następnie zorganizowany 
został przemarsz na stadion wszystkich uczestników. W 
części artystycznej zaprezentował się zespół „Kasianiecka” z 
Kałuszyna pod opieką Teresy Kowalskiej. 

 
 Posypały się śpiewy, tańce i inscenizacje. Odbyły się też 
konkursy dla najmłodszych uczestników. Jako kolejny wy-
stąpił zespół Reflekt oraz Model M. T. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Power Play, który zgromadził liczną publiczność. 
Konferansjerem był Andrzej Wanat. 
- Wszyscy artyści pięknie się zaprezentowali. Cieszę się, że 
impreza przyciągnęła  takie tłumy, to wielka satysfakcja dla 
organizatorów – podsumowała festyn  prezes stowarzysze-
nia, Lucyna Bajszczak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE FESTYN FOLKORYSTYCZNY 
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KOMEDIA… 

W ramach projektu „Aktywność kulturalna mieszkańców 
Gminy Cegłów” – poza warsztatami aktorskimi, wystąpił u 
nas Jacek Kawalec. Były spektakle teatralne dla dzieci, a 
Teatr PARABUCH zaprezentował licznie zebranej publiczno-
ści komedię A. Fredry „Pierwsza lepsza”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

PINOKIO i KRÓL LEW dla dzieci 

JACEK KAWALEC 



Cegiełka Nr 23 
 

 

 

 

Grupa turystów-krasomówców ze wschodniego Mazowsza - 

pod kierunkiem Joanny Janickiej  (PTTK) - przyjechała do 

naszej gminy na warsztaty krasomówcze.  

 
Młodzież była w rezerwacie "Jedlina", potem dyr. biblioteki 

oprowadziła grupę po Cegłowie, opowiadając ciekawostki 

historyczne. W kościele mariawickim na dzieci i młodzież 

czekał kapłan Grzegorz Dróżdż.  

Wycieczka zakoń-

czyła się poczęstun-

kiem ufundowanym 

przez wójta Marci-

na Uchmana, który 

spotkał się z 

uczniami i ich opie-

kunami. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Danuta Grzegorczyk została Mazowieckim Bibliotekarzem 
Roku 2013 – tytuł ten przyznaje Wojewódzka Kapituła Kon-
kursowa. Wręczenie prestiżowej statuetki odbyło się w 
Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Laureatka, 
oprócz statuetki Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2013, 
otrzymała od wójta Gminy Cegłów, Marcina Uchmana 
oraz przewodniczącej Teodory Wójcik dodatkową statuetkę 
oraz kosz słodyczy. Natomiast przewodnicząca zarządu ma-
zowieckiego okręgu SBP otrzymała kosz sójek z Cegłowa. 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 

TYTUŁ WRĘCZONY 

 

A na sesji Rady Gminy były gratulacje i nagroda od Wójta 

Marcina Uchmana i Przewodn. Teodory Wójcik. Wszyscy 

zebrani obejrzeli reportaż filmowy o laureatce, który jest 

też dostępny w Internecie. 

 

ZLOT KRASOMÓWCÓW  

Kończą się przygotowania do wydania dwóch książek. Jeśli jeszcze ktoś ma ciekawe zdjęcia lub ważną in-

formację, jaka Państwa zdaniem powinna się znaleźć w encyklopedii, prosimy o szybki kontakt.  

Tym, którzy zechcieli pomóc – otrzymają od biblioteki książki już we wrześniu. 

„GMINA CEGŁÓW - PRZEWODNIK 

ENCYKLOPEDYCZNY” 

Album „CEGŁÓW DAWNIEJ I DZIŚ” 
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To tytuł wystawy fotograficznej Jarka Wójcickiego z Cegło-

wa. W dniach 2 - 16 maja gościła w  Holandii, a w dniach 4 

lipca – 16 sierpnia jest do oglądania w mińskim ośrodku 

kultury. Na 

wernisaż  

przybyło tak 

dużo osób, 

że sala wy-

stawowa 

ledwie je 

pomieściła.  

 

List gratulacyjny od Wójta Marcina Uchmana dla autora 

wystawy odczytała Danuta Grzegorczyk. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 
KARTA DUŻEJ RODZINY 

Dn. 18 czerwca br. wszedł w życie rządowy program Karta Dużej 
Rodziny i obejmuje wszystkie rodziny mające na utrzymaniu troje 
i więcej dzieci. 
Aby uzyskać Kartę należy złożyć wniosek do Wójta na odpowied-
nim formularzu. 
Wnioskodawcą może być jedno z rodziców lub pełnoletnie dziec-
ko. 
Jeżeli któryś z członków rodziny nie jest zameldowany na terenie 
gminy Cegłów należy, przy składaniu wniosku, przedłożyć akt 
urodzenia (dotyczy niepełnoletnich), dowód osobisty (dotyczy 
pełnoletnich). 
Karta Dużej Rodziny przysługuje: 
- rodzicom – bezterminowo, 
- dzieciom do ukończenia 18 lat, w przypadku kontynuowania 

nauki do ukończenia nauki nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, 
- dzieciom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacz-

nym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat lub do 
końca terminu na jaki orzeczono niepełnosprawność, 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub 
odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyzna-
nia Karty, w szczególności: 
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument po-

twierdzający tożsamość; 
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt 

urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; ( o ile są to 
dzieci spoza terenu naszej gminy) 

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – doku-
ment potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły 
lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w 
danej placówce; 

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiar-

kowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku 

powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość 

oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu nie-

pełnosprawności; 

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w 

rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej 

rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Po sprawdzeniu danych Wójt Gminy przyznaje Kartę i wysyła 

złożony wniosek drogą elektroniczną do Państwowej Wytwórni 

Papierów wartościowych, która  po wykonaniu Karty przesyła do 

Urzędu Gminy. Wtedy osobiście musi ją odebrać wnioskodawca 

lub pełnoletni członek rodziny. Co daje Karta Dużej Rodziny? 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej na stronie 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia ogłasza wykaz 

„partnerów” programu czyli firm, które stosują ulgi po okazaniu 

Karty Dużej Rodziny. Lokalnie, czyli na terenie danego miasta lub 

gminy, Karta może dać ulgi przy korzystaniu z usług ośrodków lub 

firm miejscowych o ile dana gmina lub miasto podjęły stosowną 

uchwałę albo  stały się partnerami projektu. 

Opracowały: 

         Kinga Łoniewska, Beata Mroczek 

 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia
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II MAZOWIECKA MAJÓWKA Z BIEGAMI 

18 maja w Cegłowie odbyła się II Mazowiecka Majówka 

z Biegami o Puchar Wójta Gminy Cegłów. Organizatorami 

imprezy był Wójt Gminy Cegłów oraz Stowarzyszenie Bie-

gacz Cegłów. W biegu udział wzięło prawie 150 biegaczy 

z całego Mazowsza, w tym wójt Marcin Uchman i burmistrz 

Sulejówka Arkadiusz Śliwa.  Biegacze mieli do pokonania 6 

km malowniczej  trasy. Szczegółowe wyniki są dostępne w 

Internecie. Nasi mieszkańcy znaleźli się na podium, na trze-

cim miejscu: Joanna Snopkiewicz i Sławomir Ptak (obydwo-

je - Biegacz Cegłów).  

 

Organizatorzy dziękują za pomoc i wsparcie w organizacji 

tego wydarzenia: OSP Cegłów, OSP Mienia, OSP Pełczanka, 

wolontariuszom, członkom Stowarzyszenia Biegacz Cegłów 

oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się 

do uświetnienia tej imprezy. Specjalne podziękowania nale-

żą się mieszkańcom Cegłowa, którzy na trasie biegu i na 

mecie bardzo miło przyjęli biegaczy. 

 

 

III TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA 

GMINY CEGŁÓW W PIŁCE NOŻNEJ 

W  turnieju, jaki odbył się 25 maja,  wzięło udział 12 zespołów.  

Ostatecznie klasyfikacja turnieju jest następująca: 

1. Canarinhos z Kołbieli 

2. Bonus CGL z Mińska Mazowieckiego i Cegłowa 

3. SBW z Mińska Mazowieckiego 

4. Kinder Niespodzianka z Cegłowa 

5. Beyblade z Cegłowa 

6. Zakiczki z Mrozów 

7. Gmina Cegłów (drużyna Urzędu) 

8. Orły Zwałki z Mińska Mazowieckiego 

9. Drużyna Marzeń z Cegłowa 

10. Cygańscy Magicy z Cegłowa 

11. Turbo Team z Kiczek, Posiadał i Huty Kuflewskiej 

12. Turbo Kiczki z 

Kiczek 

Zwycięzcy otrzy-

mali puchary, 

dyplomy 

i medale.  Najlep-

szym zawodni-

kiem turnieju 

został Kacper 

Zwierz, a za naj-

lepszego bramkarza uznano Michała Sornata. Wyróżniono też 

najstarszego i najmłodszego zawodnika, którymi zostali Marek 

Zagórski i Kacper Szczepanik. 

Zawody odbyły się dzięki wsparciu Wójta Gminy, który był 

jednocześnie pomysłodawcą zorganizowania tego rodzaju wyda-

rzenia, Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Gminnej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w Cegłowie, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 

i wolontariuszy. Dla 3 pierwszych drużyn. Organizacją rozgrywek 

zajął się Marcin Juszczak – animator cegłowskiego Orlika. 

www.facebook.com/GminaCeglow

SPORT 
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APTEKA CZYNNA 

Poniedz.  8.00 – 16.30 

Wtorek    8.00 – 17.00 

Środa       8.00 – 16.30 

Czwartek 8.00 – 17.00 

Piątek      8.00 – 16.30 

Sobota     8.00 – 12.30 
 

POCZTA CZYNNA 

Poniedz.  10.00 – 17.00 

Wtorek    7.30 – 14.30 

Środa       7.30 – 14.30 

Czwartek  7.30 – 14.30 

Piątek       7.30 – 14.30 

Sobota - nieczynna 
 

 

OGŁOSZENIA 

 Poszukuję opiekunki do 10-

miesięcznego dziecka – od wrze-

śnia 2014. Praca w Cegłowie od 

8.00 do 16.00; Kontakt: 

697 612 890. 

 Opiekunka zaopiekuje się 

dzieckiem: 662 524 835. 

 Sprzedam nowe garnki szwajcar-

skie typu Zepter. Tanio! 

Tel. 502 270 959. 

Zarząd OSP Mienia oferuje wynajem zmodernizowanej 
sali na wesela, komunie, chrzciny, 18-nastki, spotkania 

zakładowe oraz inne imprezy okolicznościowe.  
Sala znajduje się w budynku jednostki OSP w Mieni        

i może pomieścić ok. 120 osób. Istnieje również możli-
wość wypożyczenia niezbędnej zastawy.  

Szczegóły pod tel.: 604 689 074.  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 
 

mailto:gbp@bibliotekaceglow.pl

