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Gmina Cegłów otrzymała zaszczytne miano najlepszego na Ma-
zowszu beneficjenta współpracującego z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 
2013 r. 
O tytuł „EKOpozytyw 
MAZOWSZA” w 9 katego-
riach tematycznych rywa-
lizowało łącznie ponad 400 
samorządów z terenu 
Województwa Mazowiec-
kiego. Kapituła Konkurso-
wa przyznała łącznie 8 
nagród finansowych – 
każda po 10.000 zł wraz ze 
statuetkami oraz 21 wy-
różnień. Wójt Marcin 
Uchman odebrał czek o 
wartości 10 tys. zł jako 
nagrodę w I edycji konkur-
su dla najlepszych benefi-
cjentów współpracujących 
z WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku w kategorii „SAMORZĄD 
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU MAZOWSZA”. Cegłowski Samorząd stał 
się liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych nie tylko w 
powiecie mińskim, ale znalazł się w czołówce całego Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Dzięki podejmowanym działaniom i realizo-
wanym inwestycjom zwiększył się poziom zwodociągowania i 
kanalizowania gminy. To również dzięki środkom pozyskanym z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wprowadzono program usuwania azbestu z terenu gmi-
ny, który jest szkodliwy dla zdrowia mieszkańców. Otrzymane 
przez Gminę Cegłów wyróżnienie jest motywacją do kontynuacji 
działań na rzecz ochrony środowiska. Jednocześnie jest to uzna-
niem dla słuszności zmian związanych z rozwoju naszej gminy na 
arenie regionalnej. 

 

 

 

 
 
 
W niedzielę 12 października odbyło się uroczyste otwarcie 
„Wioski Kulinarnej” w Podcierniu. Wioska ta powstała w wyni-
ku realizacji przez Gminę Cegłów projektu unijnego: „Wioska 
kulinarna w Podcierniu – kompleksowa oferta turystyczna Gmi-
ny Cegłów”.  
W wyniku realizacji projektu został wykonany gruntowny remont 
budynku wewnątrz i na zewnątrz. Nowego wyglądu nabrały 
wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku. Wokół świe-
tlicy teren został utwardzony kostką brukową, wykonany został 
podjazd dla niepełnosprawnych. Oprócz tego na wyposażenie 
obiektu zakupiono nagłośnienie przenośne, nowy komputer wraz 
z oprogramowaniem, projektor wraz z ekranem i kamerę. 
Wioska kulinarna w Podcierniu jest przeznaczona dla turystów, 
którzy będą chcieli odwiedzać teren Gminy Cegłów i brać czynny 
udział w organizowanych na jej terenie zajęciach m.in. kulinar-
nych, regionalnych, strażackich itp.. W wyniku realizacji projektu 
mającego na celu wypromowanie i przedstawienie oferty Wioski 
kulinarnej – zaprojektowane zostało charakterystyczne Logo,  
powstała strona internetowa www.wioskakulinarna.com oraz 
folder turystyczny „Szlakiem Sójki”. 

 
W otwarciu obiektu udział wzięli znamienici goście m.in. 
europoseł Jarosław Kalinowski, poseł na Sejm RP 
Krzysztof Borkowski, członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Obiekt został 
poświęcony przez duchownych z terenu Gminy Cegłów. 
Podczas otwarcia Wójt Marcin Uchman przedstawił 
przebieg i zakres całego projektu, a także po uroczystym 
przecięciu wstęgi wręczył osobom zaangażowanym w 
realizację projektu symboliczne podziękowania. Spo-
tkanie uświetniły występy przedszkolaków z Podciernia i 
Cegłowa oraz Koła Gospodyń w Podcierniu. 
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W nowopowstałym obiekcie odbywać się będą pokazy i kursy 
kulinarne zaplanowane jako kilka godzin nauki i zabawy. Uczest-
nikiem kursu może być każdy, nawet najmłodszy adept sztuki 
kulinarnej. Słuchacze nabędą wiedzę na temat kuchni tradycyj-
nej, produktów, zwyczajów lokalnych i nauczą się jak przygoto-
wać prezentowane potrawy, własnoręcznie je gotując w kuchni 
lub uczestnicząc w pokazie dzięki multimediom (transmisja na 
monitorze w sali warsztatowej). Warsztaty będą organizowane 
zarówno dla indywidualnych i zorganizowanych grup. 
Poza kursami kulinarnymi w obiekcie będą się odbywać pokazy 
strażackie, warsztaty „Cegłowensis”, lekcje regionalizmu, zajęcia 
z twórczości ludowej, malarstwa, rzeźby, haftu oraz wystawy 
fotografii lokalnych artystów.  

 

 

 
W dniu 30 września w ,,Wiosce Kulinarnej” w Podcierniu odbył 
się XVI Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego. Po 
uroczystym otwarciu i wystąpieniu Wójta Gminy Cegłów Marcina 
Uchmana goście zostali poczęstowani świeżo upieczoną sójka 
mazowiecką prosto z pieca, podaną na specjalnie przygotowanej 
drewnianej łopacie. 

W trakcie 
spotkania 
dyskuto-

wano na 
temat moż-

liwości 
wsparcia 
samorzą-

dów z in-
strumen-

tów rządo-
wych, o czym mówił Marcin Sawicki – Szef Gabinetu Politycznego 
Wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Dużym zainteresowa-
niem, które pobudziło dyskusję,  było wystąpienie zastępcy wójta 
Dariusza Uchmana na temat koordynowania usytuowania pro-
jektów sieci uzbrojenia terenu w świetle zintegrowanej ustawy 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Samorządowcy wymieniali 
się swoimi doświadczeniami i omawiali przeszkody z jakimi bory-
kają się w swojej bieżącej pracy.  Dyskutowano też na temat 
,,Grupy zakupowej energii” i kończącej się kadencji samorządo-
wej oraz planach na przyszłość. Konwent zakończył się wspólnym 
obiadem, jaki przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Podcierniu.  

Źródło: www.ceglow.pl 

 
 

 

Dnia 16 października obyła się uroczystość wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie połączona z obchodami Dnia 
Seniora. W roli gości honorowych wystąpiło 15 par małżeńskich z 
terenu gminy Cegłów. Oprócz par obecni byli również organizato-
rzy tego wydarzenia, tj. gminne Koło Emerytów i Rencistów, Wójt 
Gminy Cegłów Marcin Uchman wraz z Przewodniczącą Rady 
Gminy Teodorą Wójcik. Z tej okazji Wójt Gminy w swoim wystą-
pieniu złożył wszystkim parom serdeczne gratulacje za 50 wspól-
nie spędzonych lat oraz przekazał życzenia dla seniorów. Dodat-
kowo uhonorował Szanownych Jubilatów medalami i legityma-
cjami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. Nie zabrakło pamiątkowych dyplo-
mów i upominków od Wójta, który wszystkim zgromadzonym 
parom wręczył nowo wydany album ,,Cegłów dawniej i dziś”. 

 
Nie zabrakło symbolicznej lampki szampana, poczęstunku przy-
gotowanego przez KEiR przy wsparciu Urzędu Gminy. Zaproszone 
pary chętnie dzieliły się wspomnieniami ze wspólnie spędzonych 
lat. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy do-
czekania w zdrowiu i radości kolejnych lat.   
 

 

 

 

 

 

 

 

KONWENT WÓJTÓW  

I BURMISTRZÓW 

ZŁOCI JUBILACI 

Tegoroczni Złoci Jubilaci: 

Zofia i Marian Zadrożni, Romana i Czesław Rudzcy, Bar-
bara i Zygmunt Sęktasowie, Krystyna i Czesław Kielisz-
czykowie, Wanda i Stanisław Adamcowie, Anna i Hen-
ryk Araźni, Sławomira i Polikarp Cyranowie, Lucyna i 

Wiesław Dudowie, Stefania i Wojciech Lisieccy, Teresa i 
Jerzy Lubowie, Mirosława i Stanisław Pieńkowscy, Ja-

dwiga i Wacław Podobasowie, Celina i Tadeusz Polkow-
scy, Halina i Antoni Sadochowie, Alina i Tadeusz Sma-

trowie oraz Marianna  i Zygmunt Kaskowie. 

 

 

http://www.ceglow.pl/


Cegiełka Nr 24 
 

 

 

Nazwa gminy 
% zadłużenie gmin po 

ustawowych wyłączeniach, 

tj. pożyczek z BGK 

Latowicz 25,8 

Cegłów 26,9 

Jakubów 28,9 

Mińsk Maz. (gmina) 42,2 

Siennica 51,0 

Dobre 57,5 

Halinów 60,80 

Mrozy 67,3 

Stanisławów 71,2 

Dębe Wielkie 72,9 

Sulejówek 89,7 

Kałuszyn 101,8 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skali powiatu mińskiego gmina Cegłów jest jedną z 

trzech gmin z najlepszą sytuacją finansową, pozyskując ok. 

12 mln środków zewnętrznych. Spłata zaległości podlega 

likwidacji w ciągu 14 dni od otrzymania refundacji środków 

z Unii Europejskiej.  

W chwili obecnej gmina Cegłów oczekuje na zwrot środ-

ków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych 

zobowiązań. 

 

 

 

 

< Źródło: dane z RIO Warszawa – stan na 30.09.2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urząd Gminy 

BILANS  FINANSÓW  2010-2014 

Gmina Cegłów w trakcie kadencji 2010 – 2014 pozyskała środki 

zewnętrzne przeznaczając je na zrealizowanie następujących 

inwestycji i remontów: 

 

Budowa boiska ORLIK 2012 971.130,00 

Budowa placu zabaw przy ZS Cegłów 106.497,00 

Wsparcie oświaty poprzez realizację projektów POKL (zajęcia dla 

uczniów w szkołach i przedszkolach realizowane poprzez umowy zle-

cenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i sprzęt) 

 

555.672,00 

 

Wsparcie dla jednostek OSP z terenu gminy 452.920,00 

Informatyzacja urzędu gminy (wymiana komputerów, wymiana opro-

gramowania, telebimy, kioski PIAP)  

1.351.463,00 

 

Modernizacja świetlic, domów kultury 1.851.897,00 

Przebudowa targowiska gminnego 1.375.885,00 

Przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej i kana-

lizacyjnej, zakup wozu asenizacyjnego  

6.189.483,00 

 

Modernizacja i remonty dróg 1.939.117,00 

Rekultywacja składowisk gminnych Cegłów – Latowicz 558.171,00 

Cyfryzacja - zakup komputerów dla jednostek oświatowych Gminy Ce-

głów oraz umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 

mieszkańców gminy (w trakcie realizacji) 

 

816.433,00 

Współfinansowanie budowy chodników w Cegłowie 308.300,00 

Usuwanie pokryć azbestowych z terenu gminy  129.094,00 

Termomodernizacja budynków oświatowych i urzędu gminy (w trakcie 

realizacji) 

1.158.769,00 
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W dniu 17 października 2014 roku w Zespole Szkolnym w 
Cegłowie odbyło się wydarzenie pn. "Szkoła Nocą". Orga-
nizatorem tego przedsięwzięcia było stowarzyszenie 
wspierające działalność placówki „3 Sektor”. Jest to orga-
nizacja ludzi z terenu gminy, którzy chcą ożywić rozwój 
kulturalny, społeczny, edukacyjny i sportowy.  

 
„Szkoła Nocą” – to pierwsza inicjatywa stowarzyszenia, 
kierowana do młodszej części uczniów cegłowskiej placów-
ki. W ramach „zajęć” dzieci mogły w sposób interesujący 
poznawać otaczający je świat. W przygotowaniach czynnie 
uczestniczyła również Dyrektor Emilia Kowalczyk – Rumak. 
Stworzone zostały sale tematyczne, w których dzieci mogły 
zdobywać kolejne ciekawe doświadczenia z zakresu eduka-
cji. W sali o nazwie "2 Zmysły" dzieci miały za zadanie roz-
poznać rzeczy, których nie widziały, a mogły je tylko doty-
kać. Była też prezentacja myśliwskich trąbek i gwizdków 
służących do wabienia zwierzyny łownej, a także odgady-
wanie gatunków zwierząt po odgłosach jakie wydają. W 
drugiej sali "Magic Box", goście uczestniczyli w różnych 
zabawach sportowych i tanecznych wspartych przez konso-
lę XBox Kinect. W zawodach brali udział nawet rodzice. W 
kolejnej sali "Oto Nokto" poznawano świat przez noktowi-
zory i termowizjery. Była też możliwość obejrzenia umun-
durowania wojsk NATO, polskiego i amerykańskiego. 
Czwarta sala "Scena Cegłopolitan" służyła do oglądania 
teatrzyka cieni z gitarowym podkładem muzycznym. W 
piątej sali "Fluo" dzieci miały do dyspozycji farby fluore-
scencyjne świecące w ciemności, a cała sala była oświetlo- 

 
 
 
 
na światłem ultrafioletowym. Ostatnia sala "EXPLOzja do-
świadczeń" była polem doświadczeń chemicznych, gdzie 
dzieci miały okazję poznać wiele ciekawych zjawisk, które 
były dla nich nieznane. Po przejściu wszystkich sal i zalicze-
niu zadań, mogły udać się na koncert, który odbywał się w 
stołówce szkolnej.  
„Szkoła nocą” to pierwsza, na pewno bardzo udana inicja-
tywa stowarzyszenia, która z całą pewnością będzie konty-
nuowana w przyszłości. Dzięki tym działaniom dzieci prze-
żyły wiele radosnych chwil oraz miały możliwość integracji 
nie tylko z rówieśnikami, a przede wszystkim z rodzicami i 
nauczycielami, natomiast nagrodą za trud i pracę włożoną 
w przygotowania, był szczery i szeroki uśmiech dziecka. 

 
 

 
Osoby biorące udział w przygotowaniu i obsłudze "Szkoły 
Nocą": Grzegorz Bartkiewicz, Magdalena Bartnicka, Bar-
tłomiej Buczkowski, Agnieszka Budzyńska, Paweł Budzyń-
ski, Anna Deretkiewicz, Dawid Ewiak, Anna Gasek, Mag-
dalena Gójska, Ewa Gut, Aneta Jakubowska, Jadwiga 
Krzemińska, Aneta Kuźma, Sylwester Osiński, Monika 
Roguska, Mariusz Roguski, Iwona Serwatko, Joanna Snop-
kiewicz, Tomasz Szczęśniak, Joanna Walaszczyk oraz Ma-
rek Walaszczyk. 
W przygotowaniu koncertu udział wzięli: Marta Sosińska, 
Jarek Sosiński, Kuba Bakuła (Elvis), Michał Przybiński, 
Karol Piątkowski, Jarek Lisicki, Karol Branicki. 
 

Źródło: www.ceglow.pl 

SZKOŁA NOCĄ 
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Dnia 17 października uczniowie z Zespołu Szkolnego w Cegłowie 
wzięli udział w prezentacji „Bezpieczna droga do szkoły”, popula-

ryzującym 
naukę prze-
pisów i zasad 

bezpieczne-
go porusza-
nia się po 
drogach.  
Patronat nad 

wydarze-
niem objął 
Wójt Gminy 

Marcin 
Uchman, który wspólnie z Dyrektor ZS Cegłów Emilią Kowalczyk-
Rumak zaprosili przedstawicieli z Urzędu Marszałkowskiego. 
Funkcjonariusz z Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Stołecznej Policji asp. Robert Bojarski 
omówił tematykę zawartą w filmie „Tak, chcę być bezpieczny”. 
Ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ zaprezento-
wał zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomach do nauki 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej.  

 
Wszyscy uczniowie uczestniczący w prezentacji otrzymali zesta-
wy rowerzysty, zawierające: kask rowerowy, pas naramienny, 
oświetlenie do roweru oraz elementy odblaskowe. 
 

 
 
 
 
 
W dniu 19 września 2014 roku w Urzędzie Gminy w Cegło-
wie odbyło się uroczyste podpisanie umowy z władzami 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wiciejów i okolic, przedmio-
tem umowy było użyczenie przez Wójta Gminy Cegłów 
budynku szkoły na potrzeby Stowarzyszenia na czas nieo-
kreślony. Podpisania umowy dokonali Wójt Gminy Cegłów 
– Marcin Uchman oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Wiciejów i okolic, Grażyna Lubaszka i zastępca Tomasz 
Ławecki. 

Źródło: www.ceglow.pl 
 

 

 

 

 

W niedzielę 26 października 2014 r. w cegłowskiej szkole odbyła 
się wystawa prac plastycznych „Jesień”, jaką 
zorganizowali nauczyciele.  
W kilku salach było co podziwiać. Ogromna 
ilość prac, jakie pokazało miejscowe przed-
szkole, świadczy o ciekawych zajęciach dla 
przedszkolaków. Twórcze i pomysłowe były 
„Jesienne inspiracje w świetlicy”, a prace 
uczniów Sylwii Mistewicz-Gut pokazane w 
jesiennej aurze robiły niesamowite wrażenie.  
 

 
 

 
 

 
 
Do przedsięwzięcia włączyło się Stowarzyszenie 3 Sektor. Impre-
zę uświetniły warsztaty plastyczne, które spodobały się dzieciom 
i rodzicom. Reasumując, było nastrojowo i kreatywnie. 

dag 
 

BEZPIECZNA DROGA  

DO SZKOŁY 

PODPISANIE UMOWY NA 

UŻYCZENIE BUDYNKU 

SZKOŁY W WICIEJOWIE 

WYSTAWA JESIENNA 

http://www.ceglow.pl/
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W nowym przedszkolu „Kraina Ba-
jek” dnia 29 października odbyło się 
pasowanie na przedszkolaka oraz 
uroczyste otwarcie, jakiego dokona-
li: wójt Marcin Uchman, właścicielka 
Ilona Juszczak, dyrektor Agnieszka 

Juszczak i wykonawca Arkadiusz Sęktas.  
 

 
Po uroczystym przecięciu wstęgi dokonano poświęcenia budyn-
ku, jakiego dokonali proboszczowie obydwu cegłowskich parafii. 
Następnie dyrektor Agnieszka Juszczak zaprosiła na występ arty-
styczny dzieci i pasowania.  
Budynek jednopiętrowy (500 m

2
) przy ul. Widok 6 w Cegłowie 

przystosowany dla osób niepełnosprawnych może pomieścić 
niemałą grupę przedszkolaków w kilku salach. A każda z nich ma 
własny węzeł sanitarny. W tym niepublicznym przedszkolu pod 
okiem fachowej młodej kadry w godzinach 6:30 – 18:30 dzieci 
uczestniczą w wielu ciekawych edukacyjnych zajęciach. W ra-
mach czesnego uczestniczą w zajęciach rytmiki. Wspólna zabawa 
z muzyką, taniec, gra na instrumentach muzycznych itp. wpływa 
na rozwój nie tylko zdolności muzycznych, ale także na szeroko 
pojętą sprawność fizyczną i umysłową dzieci. Dzieci mogą tu 
również uczyć się języka angielskiego oraz tańca. 

 
Uroczyste pasowanie na przedszkolaka było niesamowitym prze-
życiem nie tylko dla maluchów… 

dag 

 

 
 
W połowie października w innych przedszkolach na terenie gmi-
ny odbyły się uroczyste „pasowania na przedszkolaka". We 
wszystkich uroczystościach obecny był Wójt Marcin Uchman.   
Dzieci prezentowały swój program przygotowany przez wycho-
wawców. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpie-
wały piosenki otrzymując od rodziców i zaproszonych gości 
gromkie brawa.  Następnie dzieci z przejęciem złożyły przysięgę, 
a kierownicy placówek pasowali każde dziecko na pełnoprawne-
go przedszkolaka. Na zakończenie rodzice wraz z wychowawcami 
udali się na przygotowany poczęstunek. 

 
     w Wiciejowie 

 

 
w Podcierniu 

w Podcierniu 
www.facebook.com 

 

KRAINA BAJEK  

W CEGŁOWIE 
 

ŚLUBOWANIA I PASOWANIA 

http://www.facebook.com/
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Dnia 24 października mieszkańcy Pełczanki świętowali 
uroczyste otwarcie ocieplonej świetlicy wiejskiej, która 

jest budującym przykładem inicjatywy społecznej. 
 

W uroczystości udział wzięły władze samorządowe Gminy 
Cegłów, druhowie z PSP Mińsk Mazowiecki, przedstawiciele 
jednostek Straży Pożarnej z terenu gminy oraz zaproszeni goście. 
Uroczystości rozpoczął radny Mirosław Walas, mieszkaniec wsi, 
który przywitał zebranych i podziękował wszystkim osobom 
zaangażowanym w remont świetlicy. Wójt Marcin Uchman 
również podziękował mieszkańcom za pracę społeczną na rzecz 
swojej miejscowości  i pogratulował sukcesu. 

Wręczono 
również 

statuetki z 
podziękowan

iami 
sponsoroim 

całego 
przedsięwzię

cia: 
Sławomirowi 
Kosińskiemu 

– właścicielowi firmy Majster – pol z Mieni oraz Agnieszce Luba, 
którzy przekazali niezbędne materiały do wykonania ocieplenia. 
Specjalne podziękowanie skierowano do Mariusza Kamińskiego, 
który najbardziej zaangażował się w prace związane z 
położeniem styropianu i pracami wykończeniowymi. 
Kulminacją tych obchodów było symboliczne przecięcie wstęgi, 
którego dokonali: Wójt Gminy Marcin Uchman, sponsorzy, sołtys 
wsi Zofia Redek oraz Prezes OSP Pełczanka Piotr Marczuk. 
Dzięki tej zmianie mieszkańcy Pełczanki mogą się cieszyć teraz 
zmodernizowaną świetlicą wiejską z wyposażoną kuchnią gotową 
do organizacji przyjęć rodzinnych oraz integracji mieszkańców. 

Źródło: www.ceglow.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

W sobotę 25 października dokonano uroczystego otwarcia świe-
tlicy w Podskwarnem. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
ponad 170 tysięcy zł. Projekt dofinasowany ze środków PROW. 
Wójt Marcin Uchman przywitał gości, podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do wykonania remontu i wręczył pamiątko-
we dyplomy. 

 
Miłym 
akcentem 
był recital 
mieszkanki 
Podskwar-
nego, Anny 
Cegiełki,  

 
która zaśpiewała kilka znanych piosenek. 
Organizacją uroczystości zajął się sołtys 
Krzysztof Sadowski, który zaprosił 
wszystkich na poczęstunek przygotowany 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Podskwarnego.   

dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSP PEŁCZANKA 

 

 

 

 

RODZINNY  RAJD  ROWEROWY 
Organizatorem rajdu, jaki odbył się 5 października, był Wójt Marcin Uchman, natomiast pomysł na organizację Rajdu powstał z 
inicjatywy Jacka Nurzyńskiego – jednego z właścicieli baru Epulo. Udział wzięło ok. 70 uczestników, wśród których znalazły się nie 
tylko osoby dorosłe, ale również dzieci. Do organizacji tego wydarzenia przyczyniły się również panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Podciernia, które przygotowały poczęstunek podczas postoju w Wiosce Kulinarnej w Podcierniu oraz jednostki OSP z terenu 
gminy, które przy wsparciu funkcjonariuszy z mińskiego Wydziału Ruchu Drogowego zapewnili bezpieczeństwo podczas przejaz-
du. Działania te ze strony Urzędu Gminy koordynował Dariusz Uchman – Zastępca Wójta Gminy Cegłów. 

         
Po powrocie Wójt wręczył podziękowania dla współorganizatorów oraz przyznał nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczest-
nika rajdu oraz uczestnika fair play. 
 

 

OSP PODSKWARNE 
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Kolejne imprezy i zajęcia w ramach projektu realizowanego przez 
bibliotekę publiczną: 

 
Na zaproszenie biblioteki publicznej przyjechał do Cegłowa kaba-
ret Hrabi. Wystąpił w sobotę 20 września 2014 roku w szkole w 
Cegłowie. Przez dwie godziny bawił licznie zgromadzoną publicz-
ność nowym programem „Tak, że o.”. Kabaret od pierwszych 
minut występu wprowadził 
widzów we wspaniały nastrój 
i nie miał problemu z nawią-
zaniem kontaktu z publicz-
nością. Co chwilę wybuchały 
gromkie brawa, były owacje 
na stojąco i wyczekiwane 
bisy.  
 
Po raz kolejny odwiedził nas 
Teatr PARABUCH. Tym raz 
obejrzeliśmy „Zemstę” Alek-
sandra Fredry. Spektakl bar-
dzo spodobał się naszym 
mieszkańcom. Aktorzy grali 
świetnie, ale  najbardziej zachwyciliśmy się Papkinem.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Artystyczno-plastyczne prowadził Lech Żurkowski. Podczas zajęć 
dzieci aktywnie wchodziły w rolę autora i ilustratora, tworząc 
własną książkę.  

 
 
Natomiast podczas zajęć tanecznych, prowadzonych przez Hono-
ratę Grudzień, dzieci poznały różnorodność tańca współczesne-
go.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMACJA KULTURALNA MIESZKAŃCÓW GMINY 

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.  

W ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013 
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Festyn odbył się 10 sierpnia, więc minęło sporo czasu, a relacja 
dopiero teraz… Otóż od tamtego czasu nie było „Cegiełki”, po-
nieważ biblioteka realizowała 3 projekty unijne, w tym album 
oraz encyklopedię, przygotowanie  której pochłonęło mnóstwo 
czasu. Mimo opóźnienia chcemy upamiętnić to ważne wydarze-
nie kulturalne.  

 

W tym roku wystąpili lokalni artyści: Podciernianki, Zorza oraz 
zespół „Oaza” z DPS „Jedlina” w Mieni. Zaśpiewały też: Sylwia 
Bombińska z Grodziska (gm. Mrozy) i Emilia Gromulska z Cegło-
wa. Były dwa zespoły ludowe z gminy Celestynów.  
Wystąpili następujący artyści: grecka biesiada Zorba, Rudi Schu-
berth, Tomasz Niecik, Halina Mlynkova z zespołem oraz zespół 
„Irys” z Mińska Mazowieckiego. Na zakończenie były fajerwerki 
ufundowane przez mińskie starostwo. Konferansjerem był Paweł 
"Konjo" Konnak. 
Tradycyjnie odbył się konkurs o zdrowiu organizowany przez dra 
Waldemara Jabłońskiego, konkurs na potrawę regionalną, w 
którym I miejsce i statuetkę „Złota Sójka” otrzymało KGW w 
Posiadałach.  
Sponsorzy Sójki: Gromulski: piekarnia i cukiernia (główny) oraz 
Majster-Pol z Mieni, Hotel i restauracja TIRest w Grębiszewie, 
Krzysztof Ositek - sklep spożywczy w Cegłowie, Stacja paliw Euro-
il, Bank Spółdzielczy w Mrozach, Studium Języków Obcych w 
Mińsku Mazowieckim i ATIP.   

 
 
 
 

 
Za promowanie potraw regionalnych i gminy Ce-
głów Wójt Marcin Uchman przyznał „Złote Sójki”. 
W tym roku otrzymały je: dyrektor biblioteki Da-
nuta Grzegorczyk i opiekunka kół gospodyń wiej-
skich Janina Laskowska.  
 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

SÓJKA  MAZOWIECKA 2014 
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Gwiazda wieczoru – Halinka Mlynkova z zespołem  
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W dniu 17 sierpnia w miejscowości Rososz w gospodarstwie Eko-
Agroturystycznym ,,GRAJAN” Grażyny Stelmachowskiej odbyły 
się już po raz trzeci ,,DNI SERA”. Imprezę swoim patronatem 
objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawic-
ki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik, Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Jan Tarczyński oraz Wójt 
Gminy Cegłów Marcin Uchman. Głównym punktem imprezy była 
promocja wyrobu „kozi ser twarogowy z Cegłowa”, wpisanego na 
listę produktów tradycyjnych, degustacja produktów ekologicz-
nych i tradycyjnych, spotkanie ze zwierzętami w gospodar-
stwie oraz konkursy i zabawy ekologiczne z nagrodami. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się konkurs dojenia kóz. 

 
 
 
 
 
Dnia 7 września odbyły się dożynki gminno-parafialne w Skupiu. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą polową, którą odprawił ks. Sławomir Safader. 
Starostowie Dożynek, Agata Sadowska i Krzysztof Kaczorek przekazali 
chleb dożynkowy Wójtowi Gminy Cegłów, Marcinowi Uchmanowi, któ-
ry następnie dzielił się nim z mieszkańcami gminy. W konkursie 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężyli gospodarze – mieszkań-
cy Skupia, II miejsce zajęli mieszkańcy Piaseczna, a III miejsce 
za przygotowany wieniec przyznano młodzieży z Piaseczna. Rozstrzy-
gnięto także plebiscyt ,,Piękna zagroda wizytówką wsi 2014”, któ-
ry wygrała pani Bożena Jałocha z Posiadał.  

 
 

 

 
 
 
 

 „Cegłów dawniej i 
dziś” – album 

 
 „Gmina Cegłów. 

Przewodnik ency-
klopedyczny” 

 
 

 
Album promuje europoseł 

Jarosław Kalinowski 
 
„…Wydawnictwo encyklopedyczne o ziemi cegłowskiej jako pierwsze 

takie opracowanie w skali ogólnopol-
skiej na temat gminy, może też w przy-
szłości posłużyć jako pewien drogo-
wskaz dla innych środowisk regional-
nych. (…) Gmina Cegłów może pochwa-
lić się wieloma osobami, których talent, 
zaangażowanie, zapał do pracy i patrio-
tyzm przynoszą chlubę nie tylko lokalnej 
społeczności, ale także całemu narodo-
wi. Świadczą o tym liczne biogramy 
ludzi, których życie i działalność na 
trwałe zapisała się na kartach gminy 
Cegłów. Spośród szerokiego grona osób 
scharakteryzowanych w tej publikacji 
można wymienić m.in. artystów, poet-
ów, pisarzy, duchownych, lekarzy, mu-
zyków, nauczycieli, przedstawicieli 

kultury i nauki, dziennikarzy, pracowników samorządowych, działaczy 
społecznych, harcerzy, żołnierzy pierwszej i drugiej wojny światowej. (…) 
Kolejna już pozycja wydawnicza cegłowskiej biblioteki ma także walor 
promocyjny. (…) Wszystkie te czynniki sprawiają, że zielona perła w 
koronie, jak się określa współczesną gminę Cegłów, nabiera wyjątkowe-
go blasku.” - napisał w przedmowie dr Mariusz Koper - Katedra Języka 
Polskiego KUL 

 
A to fragment hasła z encyklopedii: „Osiedle Szkolne w Mieni” 
 

„… Osiedle Szkolne w Mieni zorganizowane było przez I Gimna-

zjum im. Gen. Sowińskiego m. st. Warszawy i było dostatnio 

wyposażone. Osiedle w Mieni otoczonej sosnowymi lasami nad 

rzeką Mienią, spełniało warunki zdrowotne i turystyczne. Wyko-

rzystano budynki, przeznaczone w miesiącach letnich na kolonię 

dla dzieci pracowników tramwajowych.  Było 100 miejsc, 380 

kompletów pościeli i 460 łóżek. We wzorowo zorganizowanej 

Mieni szafki na rzeczy osobiste były w kształcie słupków nocnych 

– zamykane na klucz - stały przy łóżkach. Klucze były zapasowe, 

gdy uczeń zgubił, wnosił opłatę i otrzymał nowy. Osiedle w Mieni 

wyróżniało się od innych wychowaniem, nauką porządku. Zbu-

dowano 800 m drogi bitej (szosy) od stacji do osiedla w Mieni.(…) 

W połowie października 1929 roku - do osiedla w Mieni przybyła 

już pierwsza grupa młodzieży, czyli uczniowie VIII klasy. Otwarcie 

Osiedla Szkolnego w Mieni nastąpiło 14 października 1929 roku.” 

 

Danuta Grzegorczyk 

 

NAJNOWSZE WYDAWNICTWA 
DNI SERA 

DOŻYNKI W SKUPIU 
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W wieku 69 lat zmarł zasłużony mieszkaniec naszej gminy, 
społecznik, wieloletni radny. W latach 1994-2002 był Prze-
wodniczący Rady Gminy Cegłów. Zaufanie i przychylność wy-
borców zyskał przede wszystkim poprzez wielkie zaangażowa-
nie i dbałość o losy swojej miejscowości i lokalnej społeczności. 
Wspierał prace związane z budową wodociągu i Domu Ludo-
wego w Kiczkach. Zawsze starał się służyć pomocą tam, gdzie 
była ona potrzebna, również jako członek Rady Nadzorczej GS 
Samopomoc Chłopska czy członek Zarządu Banku Spółdzielcze-
go w Mrozach. 

Żegnamy zasłużonego radnego i społecznika. Składamy wy-
razy najgłębszego współczucia dla najbliższych Zmarłego.  

Niech spoczywa w pokoju… 
 

Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczest-
niczyli 31 października w pogrzebie 

Śp. Jana Michała Janickiego 
oraz towarzyszyli Mu w Jego ostatniej drodze – 

  s k ł a d a   Rodzina 

Szkoła Podstawowa w Wiciejowie zaprasza  wszystkich 

dorosłych na bezpłatne zajęcia komputerowe, które odby-

wać się będą od 30 października - we czwartki - o godzinie 

16:00 w szkolnej pracowni komputerowej!!! 

   Jan Michał 

 JANICKI 

(1945-2014) 

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 

Głosujemy od godz. 7.00 do 21.00 
Do urn w wyborach do rad gminy, powiatu i 

sejmiku województwa oraz wójta mają prawo 

pójść wszyscy obywatele polscy, którzy naj-

później w dniu głosowania skończą 18 lat oraz 

stale zamieszkują na obszarze odpowiednio 

gminy, powiatu lub województwa. 

 
Do Rady Gminy – karta koloru białego 

Do Rady Powiatu – karta koloru żółtego 

Do Sejmiku Wojewódzkiego – karta koloru 

niebieskiego 

Wybór wójta – karta koloru różowego 

Jak głosować? 
 Głosować można tylko na jednego 

kandydata, stawiając na karcie do gło-

sowania znak „x” w kratce z lewej stro-

ny obok nazwiska kandydata 

Przyczyną nieważności głosu jest: 

 Oddanie głosu na więcej niż jednego 

kandydata; 

 Niepostawienie znaku „x” w żadnej 

kratce. 
 

Cisza wyborcza rozpocznie się 14 listopada, godz. 

24.00. W czasie jej trwania nie można prowadzić 

agitacji wyborczej, publikować sondaży. Cisza obo-

wiązuje także we wszystkich mediach: prasie, radiu i 

telewizji, a także w Internecie. Jej naruszenie jest 

wykroczeniem, za które grozi grzywna do 5 tys. 

złotych. Za podanie w czasie trwania ciszy wyborczej 

wyników sondaży grozi grzywna od 500 tys. do 1 

mln złotych. 
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