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Cztery lata temu Wójt był pomysłodawcą i fundatorem „wy-
prawki” dla pierwszego urodzonego w nowym roku dziecka w 
gminie. Tegoroczna Roksana Bereda mieszka w Cegłowie. Przy-
szła na świat w mińskim szpitalu 6 stycznia 2015 roku. Miała 52 
cm wzrostu i ważyła 3300 g. Rodzice: Dorota Bereda i Łukasz 
Lubaszka dali Jej na imię Roksana - imię pochodzenia perskiego i 
oznacza "jaśniejąca", "jutrzenka". Zdaniem astrologów Roksana 
nie boi się żadnych wyzwań, nigdy nie narzeka na swój los.  

 
Dnia 5 lutego obyło się uroczyste wręczenie „wyprawki” dla no-
wej mieszkanki. Wójt Marcin Uchman oraz przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Janicki wręczyli rodzicom Roksany łóżeczko z 
materacem, fotelik, pościel i ubranka.  

Danuta Grzegorczyk 

 

Z dniem 28 lutego 2015 dotychczasowa Sekretarz Gminy Cegłów, 
Kinga Łoniew-
ska przeszła 
na emeryturę. 
Z samorzą-
dem cegłow-
skim była 
związana 
ponad 25 lat, 
pełniąc funk-
cję kierownika 
referatu spo-
łeczno-
organizacyjnego, a od 2007 r. funkcję sekretarza Gminy. Dzięku-
jąc za długoletnią pracę na rzecz społeczności Gminy Cegłów, 
zaangażowanie i oddanie dla spraw rozwoju samorządów, ży-
czymy wielu sukcesów. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pani Helena Adamiak z Rudnika 18 marca 2015 r. ukończyła 102 
lata. W 1935 r. 22-letnia Helena wyszła za mąż za Ignacego Ada-
miaka z miejscowości Woźbin. Po wojnie w 1946 r. zmarł mąż 
pani Heleny i kobieta sama musiała uporać się z gospodarstwem 
rolnym i dwójką dzieci. Wychowała córką Zofię i syna Ignacego. 
Ma dwie wnuczki, czworo prawnucząt i jedną praprawnuczkę.  
 

 
Zawsze pełna radości życiowej Jubilatka ucieszyła się z przybyłych 
gości. Poza najbliższą rodziną byli reprezentanci władzy lokalnej 
oraz prasy regionalnej. Życzenia zdrowia, pogody ducha 
i wiecznie niegasnącego optymizmu złożył Wójt Marcin Uchman 
wraz z sołtysem wsi Rudnik Janem Uchmanem oraz radnym 
Jarosławem Krzemińskim.  

Źródło: www.ceglow.pl 
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ROKSANA PIERWSZA 

 

SEKRETARZ NA EMERYTURZE 

NAJSTARSZA MIESZKANKA 

 

Wesołych, pełnych radosnej nadziei Świąt 

Wielkanocnych, zdrowia oraz wszelkiego dobra 

Mieszkańcom oraz Gościom Gminy Cegłów życzą: 

Wójt Gminy 

Marcin Uchman 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Janicki 

http://www.ceglow.pl/
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W sobotę 24 stycznia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie świe-
tlicy „Kulturalne Zacisze” w Cegłowie. W uroczystości oprócz 
przedstawicieli samorządu wzięli udział zaproszeni goście. Wśród 
nich znaleźli się m.in. Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera i 
Ministra Gospodarki Marcin Sawicki, W-ce Burmistrz Miasta i 
Gminy Kępice Maciej Chaberski, Skarbnik Miasta i Gminy Kępice 
Anna Kurzawa–
Gerczak oraz 
przedstawiciele 
organizacji 
pozarządowych 
z terenu gminy 
Cegłów. 
Organizatorem 
uroczystości 
był Wójt Mar-
cin Uchman. 
Obchody roz-
poczęto od symbolicznego przecięcia wstęgi. Wśród przecinają-
cych oprócz ww. zaproszonych gości oraz Wójta Gminy znaleźli 
się przedstawiciele firmy wykonawczej, przewodnicząca KGW 
Mirosława Krupa, Wojciech Juszczak – reprezentujący Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz radny powia-
tu mińskiego, Milena Dąbrowska – Skarbnik Gminy Cegłów, Ja-
dwiga Kaczorek – Przewodnicząca GKRPA i PN oraz Krzysztof 
Janicki – Przewodniczący Rady Gminy. Wójt Gminy korzystając z 
okazji wręczył pamiątkowe statuetki z otwarcia obiektu. Oprócz 
statuetek wyróżnione osoby otrzymały przewodnik encyklope-
dyczny „Gmina Cegłów”, wydany przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Cegłowie. Oficjalnego poświęcenia obiektu dokonał 
Proboszcz cegłowskiej parafii ks. Dariusz Cempura. Podczas wy-
stąpienia Wójt przedstawił prezentację o przeprowadzonej inwe-
stycji. Głos zabrał również Marcin Sawicki, który dziękując za 
zaproszenie, wyraził uznanie z powodu poczynionych w Gminie 
Cegłów inwestycji. Nie zabrakło wystę-
pu gimnazjalistów pod przewodnic-
twem Rafała Ratuskiego – nauczyciela 
muzyki.  
Na zakończenie odbył się nastrojowy 
recital Anny Cegiełki przy akompania-
mencie Krystiana Tarczyńskiego. Ze 
zmodernizowanego obiektu będą ko-
rzystały stowarzyszenia, działające na 
terenie gminy oraz mieszkańcy.  

 
 

Źródło: facebook.com/GminaCeglow 

 
 
 
Rozpoczęto termomodernizację obiektów budynków użyteczno-
ści publicznej na terenie Gminy Cegłów w ramach realizowanego 
projektu „Ograni-
czenie emisji 
ciepła poprzez 
termomoderniza-
cję budynków 
użyteczności 
publicznej na 
terenie Gminy 
Cegłów” w ra-
mach Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-
2014 (EOG). Całkowita wartość projektu wynosi 1.074.339 zł, z 
czego 80% kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie. 
Projekt przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej 
budynków: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Urzędu Gminy Ce-
głów, Zespołu Szkolnego w Piasecznie, m.in. poprzez termomo-
dernizacje, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wy-
mianę kotła i modernizację instalacji c.o. w Piasecznie. Obecnie 
trwają prace termomodernizacyjne przy Zespole Szkolnym w 
Cegłowie, których zakończenie zgodnie z umową planowane jest 
do 31 sierpnia br. 

Wojciech  Juszczak 

 

 

 

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy pozwolenie na budowę hali 

sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie. Boisko hali sportowej 

posiadająca wymiary: 24,15 x 45,02 m i wysokość 10,63 m pozwala na 

organizowanie zawodów sportowych i gier ruchowych, prowadzenie 

zajęć rekreacyjnych i zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej.  
 

W części socjalno–sanitarnej zaprojektowano zaplecze szatniowo-

sanitarne złożone z szatni, natrysków, umywalni i sanitariatów, pokój 

nauczycieli, wc oraz zespół ogólnodostępnych toalet, w tym dla osób 

niepełnosprawnych. Na parterze zaprojektowano również magazyn 

sprzętu sportowego. Na I piętrze zlokalizowano trybuny dla 134 widzów, 

zespół szatniowy, toalety, dwa pomieszczenia siłowni, salę gimnastyki 

korekcyjnej, saunę z pokojem wypoczynkowym i pomieszczenie odnowy 

biologicznej. Oprócz hali powstanie łącznik pomiędzy istniejącym bu-

dynkiem szkoły oraz klatka schodowa przy budynku szkoły obsługująca 

wszystkie kondygnacje szkoły. Liczymy na dofinansowanie inwestycji do 

70% jej wartości ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego. Obecnie zostały otwarte oferty na wykonanie obiektu. 

Najniższa oferta to kwota niespełna 5 mln zł. Planowany czas zakończe-

nia inwestycji to 2017 rok. 

 Dariusz Uchman 

NOWE „KULTURALNE ZACISZE” 

BĘDZIE HALA SPORTOWA 

TRWA TERMOMODERNIZACJA 
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Nowy, choć w istocie najstarszy ze znanych, 
sposób uprawy ziemi. 

W bieżącym wydaniu Cegiełki rozpoczynamy publikację cyklu 
artykułów przybliżających tematykę tzw. agroleśnictwa - bardzo 
tradycyjnej, prawie u nas zapomnianej, lecz w ostatnim 
czasie wracającej do łask formy uprawy ziemi. 
Zalety tej przyjaznej dla środowiska formy gospodaro-
wania dostrzeżono także w Brukseli, za czym już w 
nieodległej przyszłości pójdą spore środki wspierające 
przekształcanie tradycyjnych upraw jednogatunkowych 
(np. tylko żyto, czy tylko kukurydza), wymagających 
sporych nakładów na ochronę i nawożenie, w użytki 
dwu i wielogatunkowe o rożnych strukturach, złożone z 
roślin wzajemnie się wspierających. W takich uprawach 
nakłady na nawozy, środki ochrony roślin, czy paliwo są 
wyraźnie niższe, zaś łączna produktywność gruntu zna-
cząco wzrasta.  
W przystępnej prezentacji poszczególnych form agrole-
śnictwa pomogli nam uczniowie naszego cegłowskiego gimna-
zjum. Poniżej prezentujemy pierwsze krótkie opracowanie, doty-
czące najbardziej złożonej, choć najbliższej naturze, formy takiej 
tradycyjnej uprawy ziemi, czyli tzw. ogrody leśne. 
 

Przykład ogrodu leśnego, w którym wszystkie rośliny są jadalne, bądź użytkowe. 
źródło: milkwood.net 

Agroleśnictwo jest nową atrakcyjną formą rolnictwa niosącą nie 
tylko korzyści estetyczne i ekologiczne, ale przy odpowiednim 
zorganizowaniu się grupy rolniczej, mogącą przynieść zyski wy-
raźnie przewyższające te uzyskiwane z upraw tradycyjnych. Za-
chęcamy do pogłębiania wiedzy na temat agroleśnictwa i dziele-
nia się z redakcją swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Służymy 
profesjonalnym doradztwem, pomocą i pomysłem na rozwój 
nowej, niszowej ale jak się zapowiada dochodowej i przyjaznej 
środowisku formy nowoczesnego rolnictwa. 

 Dariusz Uchman  

 
 
 

(praca konkursowa) 
Któż z nas nie marzy o pięknym ogrodzie jak z hollywoodzkich 
filmów? Teraz stało się to możliwe! Założenie leśnego ogrodu 
wymaga sporo wysiłku. Posiadanie go sprawi nam dużo radości, a 
ilość czasu, którą trzeba poświęcić na jego utrzymanie jest 

znacznie mniejsza 
niż w przypadku 

ogrodu 
warzywnego. No i 
nie trzeba go 
przekopywać! 
Leśne ogrody po-
wstały na wzór 
naturalnego lasu z 
kilkoma piętrami 
roślinności. Jest w 
nim miejsce dla 
ziół, niskich krze-
wów, drzewek 

owocowych i wysokich drzew. Pierwszy leśny ogród w Europie 
założył Robert Hart w Wielkiej Brytanii w latach 80. XX wieku. 
Brytyjczyk uchodzi za pioniera leśnego ogrodnictwa w naszym, 
umiarkowanym klimacie. Co ciekawe, w tropikach ogrody leśne 
uprawiane były od dawna. To właśnie na ziemiach Nepalu, Indii, 

Afryki i Ameryki Południowej są one 
najbardziej znane. W naszym śro-
dowisku można je zakładać na znisz-
czonych ziemiach, które są dzisiaj 
nieuprawiane, ale należy pamiętać o 
odpowiednim przygotowaniu gleby. 
Sadząc rośliny wybieramy te, które 
nie wymagają żyznej gleby i mogą 
rosnąć w półcieniu. Działki, które 
wybieramy, powinny znajdywać się 
w pobliżu kompleksów leśnych, a 
powierzchnia na ogród musi już być 
zadrzewiona. 

Zakładanie takich ogrodów stało 
się w ostatnich latach modne. Próba 
przeniesienia fragmentu lasu do 
naszego przydomowego ogródka to 
nie tylko oryginalna forma 
zagospodarowania terenu, ale także 
sposób, aby pozytywnie wpłynąć na 
lokalny klimat, a nawet na klimat 
całej Ziemi. Warto też podkreślić, że 
leśne ogrody ochraniają nasz dom 

przed silnymi wiatrami, ponieważ zawierają dużą ilość drzew. 
Główną zaletą ogrodów leśnych jest łączenie wielu gatunków 

roślin. Jadalne owoce tych roślin mogą być dodatkowym źródłem 
żywności dla lokalnej społeczności. W ogrodach leśnych sadzi się, np. 
rośliny aromatyczne, których olejki odstraszają szkodniki. W związku 
z tym, że jest on z ekologicznego punktu widzenia, właściwie tym 
samym, co naturalny las, będzie on ochładzać lokalny klimat i 
przyczyniać się do powstawania chmur tak samo, jak zwykły las. 
Dzięki dużemu zalesieniu ocieniają glebę i w ten sposób chłodzą 
powierzchnie. Podnoszą one również poziom wody w pobliskich 
zbiornikach wodnych i zapobiegają erozji ziemi. Drzewa rosnące na 
działce są także domem dla ptaków, które wyjadają szkodniki. 

 
Gimnazjalistki: Aleksandra Szczęśniak i Anna Zadrożna 

AGROLEŚNICTWO LEŚNE OGRODY 
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UCZNIOWIE W URZĘDZIE 

Mile widziani w Cegłowie, czyli jak się kończy 

urzędowanie dzieci.  

Zacznę nietypowo, bo od pointy: urzędowanie dzieci zawsze 

kończy się burzą nieskrępowanych niczym myśli i szerokim 

uśmiechem. Z inicjatywy Wiesławy Kulik, nauczycielki historii i 

na zaproszenie Wójta Marcina Uchmana, dnia 25 lutego 

wybraliśmy do Urzędu Gminy Cegłów, celem zebrania informacji 

na temat pracy samorządu. Już na początku dowiedzieliśmy się, 

że budynek urzędu miał być kiedyś… apteką. Miłym 

zaskoczeniem było już samo powitanie, czuliśmy się jak 

naprawdę wyjątkowi goście. Zaproszeni do sali konferencyjnej 

zasiedliśmy przy stole, co prawda nie tym, przy którym debatują 

radni, ale tuż obok. Wójt przybliżył nam działalność, 

dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość samorządu 

gminnego. Pan Wójt opowiedział wiele ciekawych anegdot z 

życia naszej zielonej gminy, a tym samym udzielił nam ważnej i 

bardzo wartościowej lekcji obywatelskiej, zakończonej 

konkursem ze wspaniałymi nagrodami. Po prelekcji czekał na nas 

słodki poczęstunek. Bardzo nam się podobało i jedno jest pewne: 

po tej pouczającej wycieczce w samym Wiciejowie mamy już 

kilkunastu kandydatów na wójta, a nawet… na prezydenta.   
Paulina Zdanowska 

 

W oczekiwaniu 
na cud zmar-
twychwstania  - 
warsztaty poet-
ycko-plastyczne 
w Wiciejowie. 

 

 

GRANT DLA ZS W CEGŁOWIE  

Grupa uczniów z klas: IIIa, IIIb i IIc gimnazjum pod opieką Beaty 
Walas, nauczycielki biologii i chemii, wzięła udział w Ogólnopol-
skim Prozdrowotnym Projekcie Grantowym „Sklepiki szkolne – 
zdrowa reaktywacja” realizowanym w formie Konkursu  – mię-
dzyszkolnej rywalizacji. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie 
było zarejestrowanie Szkolnego Zespołu Projektowego, złożenie 
projektu przebudowy obecnego sklepiku oraz realizacja zadań 
wymienionych w Planie Działań Konkursowych. Spośród  kilku-
dziesięciu szkół z całej Polski projekt cegłowskiej szkoły: Jak reak-
tywować ekobufecik w szkole? zajął  piąte miejsce i nagrodę 
pieniężną (grant) w wysokości 1.200 złotych. Wsparcie finansowe 
zostanie wykorzystane na dalszą modernizację wyglądu graficz-
nego i zakup odpowiedniego sprzętu oraz wyposażenia do nasze-
go Ekobufeciku. 

KONKURS LITERACKI 

W cegłowskim gimnazjum - w ramach projektu edukacyjnego 
"Dom rodzinny jest, choć go nie widać" -  odbył się konkurs, do 
którego przystąpiło do 10. uczniów klas drugich i trzecich. 
Uczestnicy mieli za zadanie napisanie pracy w dowolnej formie 
na temat szeroko rozumianego pojęcia "dom".   

 
 
 
Nagrodzone zostały następujące uczennice: Lena Rosochacka  
zdobyła I miejsce; Ewelina Kania oraz Weronika Uścińska otrzy-
mały II miejsce. Organizatorkami konkursu były Małgorzata Boru-
ta i Jolanta Różycka. 
 

NA MECZU MISTRZÓW 

Z inicjatywy kapłana Grzegorza Dróżdża, uczniowie gimnazjum 

wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, obejrzeli na żywo 

mecz siatkówki PGE Skra Bełchatów - Sir Safety Perugia,  który 

odbył się w łódzkiej Atlas Arenie. Mecz mistrzów polskich z 

włoskim zespołem był bardzo zacięty, emocje sięgały zenitu, 

doping i kibice byli fantastyczni. Wygrana Skry Bełchatów w tym 

meczu dała pewny awans zespołowi do Final Four Ligi Mistrzów 

w Berlinie.  

 

ZŁOTO I BRĄZ W PŁYWANIU 

Aleksandra Wąsak, Alicja Wąsak z klasy VIb  i Witold Wąsak z 
klasy Ib gimnazjum uplasowali się w czołówce najlepszych pływa-
ków w powiecie mińskim. Na powiatowych mistrzostwach szkół 
w pływaniu, które odbyły się w piątek, zdobyli 5 medali: 1 złoty i 
4 brązowe. Ola Wąsak zdobyła I miejsce i złoty medal w kategorii 
pływanie stylem klasycznym na 50 metrów; III miejsce i brązowy 
medal w kategorii pływanie stylem grzbietowym na 50 m; Ala 
Wąsak - III miejsce i brązowy medal w kategorii pływanie stylem 
klasycznym na 50 m; Witek Wąsak - III miejsce i brązowy medal 
w kategorii pływanie stylem grzbietowym na 50 m oraz III miej-
sce i brązowy medal w kategorii pływanie stylem dowolnym na 
50 m. Cała wspaniała trójka uzyskała kwalifikacje do zawodów na 
szczeblu regionalnym. To bardzo duży sukces naszych uczniów, 
ale poparty ciężką i 
wytrwałą pracą - 
trenują pływanie 3 
razy w tygodniu i 
efekty są imponu-
jące. Jak widać 
warto jest rozwijać 
swoje predyspozy-
cje i talenty. Gratu-
lujemy i życzymy 
sukcesów na kolejnych zawodach. 

Informacje oprac. na podst. www.zsceglow.pl 

 

TRADYCJE WIELKANOCNE W ‘KRAINIE BAJEK’ 

 

Panie z KGW w Podcierniu opowiedziały dzieciom w niepublicz-
nym przedszkolu o tradycjach świątecznych i pokazały im, jak 

robi się  palmy wielkanocne.   
 

 

OŚWIATA W GMINIE CEGŁÓW 
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W związku z licznym zainteresowaniem społeczeństwa inwesty-
cją planowaną przez Przemysława Szopę polegającej na budowie 
tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczoną do chowu 
1980 szt. tuczników oraz ujęcia wód podziemnych o maksymalnej 
wydajności 36 m3/godz., zlokalizowanych na działce oznaczonej 
nr ew. 1021/2  w miejscowości Mienia Urząd Gminy w Cegłowie 
informuje, iż obecnie prowadzone postępowanie administracyjne 
jest na etapie procedury związanej z uzyskaniem decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie tej decyzji, podobnie 
jak decyzji o  warunkach zabudowy jest niezbędne w celu dalsze-
go ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę.   
Procedurę dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach reguluje ustawa z dnia 3  października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko.  Z uwagi, iż przedmiotem postępowania 
jest przedsięwzięcie należące do grupy przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w ramach prowa-
dzonego postępowania, został zagwarantowany udział społe-
czeństwa. W dniu 28 stycznia br. została podana informacja o 
możliwości w terminie 21 dni  zapoznawaniu się ze złożonym do 
wniosku raportem o oddziaływaniu na środowisko, jak również 
terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, 
wyznaczonej na dzień 2.03.2015 r. W dniu 6 marca br. upłynął 
termin składania uwag i wniosków społeczeństwa  w przedmio-
towej sprawie. Ponadto  zgodnie z obowiązującą procedurą or-
gan prowadzący postepowanie wystąpił do organów współdziała-
jących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w War-
szawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Mińsku Mazowieckim. Stanowiska obu organów nie wniosły 
uwag do planowanej inwestycji.  Na obecnym etapie w dalszym 
ciągu trwa ocena oddziaływania na środowisko. Termin załatwie-
nia sprawy został wydłużony do 5 kwietnia 2015 r.  
Drugim postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach związanym z oceną oddziaływania na 
środowisko jest planowana budowa dziesięciu obiektów inwen-
tarskich dla hodowli brojlera kurzego o obsadzie 60 000 szt. każ-
dy (łącznie 2400 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą  na działce 
oznaczonej nr ew. 1006/3  w miejscowości Mienia. Inwestorem 
planowanej inwestycji  jest Ośrodek Hodowli Zarodowej MESSA 
Sp. z o.o. z siedzibą w Mieni. W wyniku wystąpień do organów 
współdziałających, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Warszawie uzgodnił realizację przedsięwzięcia. Na dzień 
20.03.2015 r. brak jest jeszcze stanowiska Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim.  
 W ramach konsultacji społecznych został wyłożony raport o 
oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z wyznaczonym terminem 
do  10.04.2015 r. wszyscy zainteresowani realizacją planowanej 
inwestycji mają możliwość wnoszenia swoich uwag. Dodatkowo 
na dzień 13.04.2015 r. (poniedziałek) na godzinę  17.00  w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Cegłowie został wyznaczony 
termin rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.  
W związku z tym, iż wyżej wymienione postępowania związane 
są z oceną oddziaływania na środowisko oraz udziałem społe-
czeństwa, wszystkie informacje w sprawie toczących się postę-
powań podawane są do wiadomości publicznej w sposób zwycza-
jowo przyjęty, tj.: poprzez zamieszczanie na stronie internetowej 
BIP Cegłów w panelu Prawo lokalne pod hasłem „środowisko”, 

na tablicy sołeckiej miejscowości, w której dana realizacja przed-
sięwzięcia będzie miała miejsce, w siedzibie organu prowadzące-
go postępowanie oraz  w miejscu planowanej inwestycji.  

Monika Czyżewska  

   
 

 

 
 
W niedzielę, 15 marca 2015 roku, w świetlicy „Kulturalne Zaci-

sze”, odbyło się trzecie spotkanie literacko-
muzyczne. Zebranych powitał główny or-
ganizator, Wójt Marcin Uchman, który 
zaznaczył, że spotkania wielkopostne na 
stałe już wpisały się w kalendarz imprez w 
Gminie. Stały się doskonałą okazją, aby 
wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się 
z lokalnymi wykonawcami, a czas Wielkie-
go Postu jest idealny do chwili refleksji 
przy poezji i muzyce.  

Na scenie, pod kierownictwem Jolanty Kowalczyk, wystąpiła 
Zorza wraz z gośćmi z Mrozów – chó-
rem ILLUXIT SOL, a wspaniały koncert 
dał młody, zdolny pianista – Krystian 
Metera. W programie nie zabrakło 
również poezji w wykonaniu gimnazjali-

stek: Oli 
Filipiec, Lidii 
Król, Emilii 
Zawadki i 

Joanny Zgódki. Całość poprowadzi-
ła Anna Cegiełka, która na koniec 
również zaśpiewała kilka nastro-
jowych piosenek z repertuaru 
K. Prońko i E. Geppert.  
Po części artystycznej, przybyli spędzili jeszcze czas przy kawie, 
herbacie, słodkościach i wspólnych rozmowach. 

(dag) 

 

DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

DLA INWESTYCJI W MIENI 

III WIELKOPOSTNE SPOTKANIE  
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Dnia 21 stycznia 2015 r. w Wiosce Kulinarnej w Podcierniu 

odbyły się warsztaty pieczenia sójki mazowieckiej. W zajęciach 

udział wzięły dzieci z klas 4 i 5 Szkoły Podstawowej w Cegłowie. 

Warsztaty prowadziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 

Podcierniu, zaś opiekunami grupy były: Teodora Wójcik i 

Agnieszka Parol. Dzieci pod okiem Pań z Koła Gospodyń lepiły 

sójki.  

 
W czasie, kiedy wypieki dochodziły w piecu, Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Cegłowie, Danuta Grzegorczyk przeprowadziła 

warsztaty "Cegłowensis": prezentacja etnografii Gminy Cegłów, 

wykonanie cegieł z kartonu, układnie puzzli, przedstawiające 

zabytki Cegłowa oraz konkurs wiedzy o gminie. Wszyscy 

otrzymali upominki, a najaktywniejsi – nagrody książkowe. 
 

 
 

Atrakcją były nie tylko pierogi, ale także oglądanie wozu 

strażackiego. Na koniec każdy z uczestników otrzymał Certyfikat 

uczestnictwa w warsztatach kulinarnych wypieku sójki. 

(dag) 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Teatru – święto uchwalone w 1961 r. na 

pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miej-

sce 27 marca 1957 roku.  

 

Z tej okazji Biblioteka zaprosiła warszawski teatr Parabuch, który 
zaprezentował „Serenadę” Sławomira Mrożka. To historia o 
ciekawości nieznanego, o chęci dotknięcia zakazanego owocu, o 
pragnieniu miłości, o zazdrości, o uwodzeniu. Lis grający serena-
dy zwabia do lasu głupie kury, co mu się nie udaje, ale w jego 
łapy wpada niespodziewanie czujny i pozornie inteligentny ko-
gut. W tej kryminalno-komediowej sztuce kryje się tyle znaczeń, 
ilu czytelników tekstu lub widzów przedstawienia. 

 
 

 

 

 

 
Dnia 20 marca w 
Mieni odbyło się 
Misterium Męki 
Pańskiej przy 
udziale osób ska-
zanych, byłych 
skazanych oraz 

wolontariuszy 
Fundacji „Sła-
wek”. Tym razem 

Misterium pokazano na podstawie prawdziwej historii kobiety 
skazanej na 25 lat więzienia. 

Fot. Tomasz Kulma 

PIECZENIE SÓJEK  

W PODCIERNIU 

ŚWIĘTO TEATRU 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
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Podczas ferii zimowych odwiedzili nas uczniowie  
szkoły podstawowej z Cegłowa.  

 
Były też przedszkolaki, które przez 2 godziny miały wiele atrakcji - 

nauka poprzez zabawę: 
poznanie biblioteki, 
rysowanie bohaterów, 
odgadywanie zagadek 
literackich. Dzieci poznały 
też zabytki Cegłowa, 
uczestniczyły w quizie i układaniu puzzli, a na zakończenie robiły 
maski na bal karnawałowy, jaki ich czeka wkrótce w przedszkolu. 

  
 

 

KONKURS RECYTATORSKI 

Dnia 17 marca w naszej bibliotece odbyły się eliminacje gminne 
konkursu „Warszawska Syrenka”. Komisja w składzie: Anna Ce-
giełka, Elżbieta Antosiewicz i Honorata Grudzień (przewodniczą-
ca) wybrała laureatów, którzy pojadą na eliminacje powiatowe.  

Na zdjęciu: laureaci z Komisją. 
 

Zwyciężczynie: klasy: 0-III: Wiktoria Kowalik z Piaseczna; klasy IV-
VI: Olga Wrzosek z Cegłowa; gimnazjum: Karolina Czerwińska z 
Cegłowa. Gratulujemy!  

 

 

 
 
Dnia 19 marca 
odwiedziły nas 
przedszkolaki z 

Niepublicznego 
Przedszkola „Kraina 
Bajek”.  
 
 

Dzieci poznały bi-
bliotekę, zawód 
bibliotekarza, pisa-
rza, wysłuchały baj-
kę i poszukiwały 
książek o zwierzę-
tach i księżniczkach. 

 

 

Dyrektor Biblioteki 

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

NAJMŁODSI W BIBLIOTECE 
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Podejmę pracę w  cha-

rakterze sprzątaczki.  

Praca w weekendy lub  

w tygodniu od 15.00.  
 

Kontakt: 517 276 580 
 

PIZZ3RIA  BAR 
Serdecznie zaprasza na pyszną pizzę 

Otwarcie 11 kwietnia 2015 r. (sobota),  godz. 12.00 

Cegłów,  Plac Anny Jagiellonki 3 
(plac GS, za sklepem Carrefour) 

 

ZWIĘKSZ DOCHODY GMINY CEGŁÓW 
Obecnie znajdujemy się w okresie rozliczeń z Urzędem 
Skarbowym. Wielu podatników, którzy gdzie indziej miesz-
kają i gdzie indziej się rozliczają, nie czuje potrzeby rozli-
czania z fiskusem w swoim miejscu zamieszkania. 
Naszą prośbę adresujemy do osób zamieszkałych 
na terenie Gminy Cegłów, a zameldowanych w innej gmi-
nie. Nie chcemy pobierać od mieszkańców większych po-
datków, które płacone są do Gminy Cegłów. Udziały w PIT 
otrzymujemy od Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowiec-
kim 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 gospodar-
czą wrócą środki w formie udziału do Gminy Cegłów 
w wysokości 37,67 % podatku. Dla nas każda złotówka jest 
ważna. Już od 100 zł podatku otrzymujemy udział 
w wysokości 37,67 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 Mińsku Maz. Dzięki temu przy-
czynisz się do zwiększenia środków na inwestycje, remonty 
dróg, budowę chodników, polepszenia edukacji dzieci, 
wspierania sportu i zdrowia.  

To nic nie kosztuje. a tak dużo zyskuje nasza Zielona 
Gmina Cegłów 

 

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 


