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  Do Waszych rąk przekazujemy kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Cegiełka. 

Znalazły się w nim najważniejsze informacje dotyczące naszej małej ojczyzny. Jest to 

wydanie wyjątkowe, skierowane do mieszkańców ale również do gości odwiedzających 

naszą gminę w okresie letnim. Znajdziecie tu Państwo informacje o walorach historycz-

nych, przyrodniczych i turystycznych, przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych oraz 

bieżących inwestycjach i udogodnieniach, jakie realizuje Gmina, aby naszym obecnym i 

przyszłym mieszkańcom żyło się tu coraz lepiej. 

Życzę przyjemnej lektury oraz zachęcam Państwa do korzystania z naszej oferty 

turystycznej i kulturalnej, a na dalszy czas wakacji życzę udanego wypoczynku i miłego 

spędzania czasu w Zielonej Gminie. 

 

 

 

 

 

 

W minionym miesiącu odbyła się gala rozdania Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura”. Organizatorami tego-

rocznej gali, która odbyła się w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim byli: Przewod-

nicząca Rady Powiatu Mińskiego Anna Czyżewska oraz Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński. 

Wśród zdobywców tegorocznych statuetek znaleźli się również przedstawiciele naszej gminy: firma BAGS 

Sadoch & Gąsior Sp. j.  w kategorii rozwój przedsiębiorczości oraz Państwo Bożena i Jacek Grasiakowie w kategorii 

rolnictwo i ochrona środowiska. 

Nominacje w poszczególnych kategoriach z terenu gminy Cegłów otrzymali również:  

NAUKA I OŚWIATA Karol Sieńkowski – nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki, 

KULTURA I SZTUKA Koło Gospodyń Wiejskich w Cegłowie, 

SPORT Karol Boguszewski – zawodnik trójboju siłowego klasycznego, 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA NA RZECZ WSPÓLNOTY POWIATOWEJ Grupa Parafialna Miłosierdzie z Cegłowa, 

FIRMA BAGS SADOCH & GĄSIOR SP. J.  działa w branży przewozu osób na terenie powiatu mińskiego od ponad 

dwudziestu lat. Pierwszą, historyczną linią autobusową, uruchomioną po rejestracji firmy, była linia na trasie Dobre - 

Mińsk Mazowiecki, która już w pierwszym roku działania została przedłużona do Warszawy. Obecnie oferta firmy 

obejmuje ponad 50 kursów na linii regularnej wykonywanych przy pomocy nowoczesnego taboru złożonego z ponad 

30 autobusów, a także na dodatkowych liniach:  Dobre – Stanisławów – Mińsk Mazowiecki oraz Mińsk Mazowiecki – 

Cegłów – Mrozy – Rudka. Firma BAGS jest jednym z podstawowych przewoźników dla osób dojeżdżających do 

Warszawy. Rozwój firmy opiera się na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań oraz innowacji. W 2016 roku urucho-

miono unikalny Automatyczny System Informacji Pasażerskiej, pozwalający w czasie rzeczywistym zobaczyć poło-

żenie autobusu i szacunkowy czas przyjazdu na miejsce. 

PAŃSTWO BOŻENA I JACEK GRASIAKOWIE prowadzą 50-hektarowe gospodarstwo  ukierunkowane na produk-

cję mleka, a także uprawy kukurydzy, owsa, jęczmienia i pszenżyta. Pogłowie bydła mlecznego wynosi 80 szt.  

a roczna produkcja mleka waha się w granicach 280 tysięcy litrów.  Najwyższą jakość mleka starają się zapewniać 

stosując ekologiczne rozwiązania polegające na ograniczaniu stosowania nawozów sztucznych oraz produkcji wła-

snej paszy dla bydła. Ich gospodarstwo jest często odwiedzane przez rolników zainteresowanych wdrożeniem do-

brych rozwiązań w produkcji mleka. Pani Bożena  

Grasiak w ramach swojej pracy w radzie nadzorczej 

spółdzielni mleczarskiej, jest współorganizatorką 

wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym, szko-

leń dla rolników z zakresu pozyskiwania wsparcia fi-

nansowego, a także działań integracyjnych. W 2015 

r. Państwo Grasiakowie zostali odznaczeni medalem 

Zasłużony dla Rolnictwa, przyznawanym przez Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Na terenie Gminy Cegłów znajduje się wiele 

miejsc pamięci i obiektów szczególnie wartościowych 

historycznie. Najstarszym jest kościół rzymskokatolicki 

w Cegłowie. Stanowi on część zespołu sakralnego 

obejmującego również XVIII-wieczną dzwonnicę. Po-

nadto na terenie przykościelnego cmentarza, otoczo-

nego metalowym ogrodzeniem z pocz. XX w., rośnie 

starodrzew, z którego trzy drzewa są pomnikami przy-

rody objętymi ochroną. 

 
Murowana cegłowska fara pod wezwaniem św. 

Jana Chrzciciela i Andrzeja Apostoła należy do naj-

cenniejszych zabytków architektury sakralnej Mazow-

sza. Pobudowana w stylu gotyku mazowieckiego  

w I połowie XVI w., częściowo przebudowana została 

na pocz. wieku XVII i wtedy konsekrowana wraz z oł-

tarzem, który sprowadzono tu z Kolegiaty św. Jana  

w Warszawie. W kościele zachowało się jedno z nie-

wielu oryginalnych rozwiązań dachowych, tzw. więźba 

storczykowa, obecnie gruntownie remontowana, 

dzięki wsparciu funduszy z MKiDN.  

Najcenniejszym, unikatowym w skali kraju, za-

bytkiem znajdującym się w kościele jest późnogotycki 

ołtarz dłuta Lazarusa, ucznia Wita Stwosza, pocho-

dzący z 1510 r. Jest to tryptyk, zwany „Ołtarzem czte-

rech dziewic”, składający się z części głównej z Ma-

donną po środku oraz figurami św. Stanisława i św. 

Jana Chrzciciela. Na skrzydłach umieszczone są 

cztery płaskorzeźbione figury: św. Barbary, św. Do-

roty, św. Katarzyny i św. Małgorzaty. 

Ponadto w wyposażeniu kościoła znajduje się 

wiele elementów pochodzących z XVII, XVIII i XIX 

wieku. Ciekawostką mogą być także drewniane drzwi, 

osadzone w południowej ścianie budynku, datowane 

na XV w., pochodzące prawdopodobnie z pierwszego, 

drewnianego kościoła w Cegłowie. 

Ważnym elementem miejscowej architektury 

jest także kościół parafii mariawickiej. Pobudowany  

w 1906 r. w stylu neogotyckim, częściowo spalony  

i odbudowany w pod koniec lat 60. XX w.  

Murowany, z wyniosłą czterokondygnacyjną wieżą, 

stanowiącą najwyższy punkt w okolicy. Cegłowska pa-

rafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów jest jedną 

z większych parafii tego wyznania na Mazowszu. 
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Innym ciekawym miejscem znajdującym się  

w cegłowskim rynku jest budynek sierocińca z charak-

terystyczną płaskorzeźbą pelikana karmiącego młode. 

Pobudowany w latach 20. XX w. z inicjatywy probosz-

cza parafii katolickiej ks. Katuszewskiego, był schro-

nieniem dla sierot wojennych. Potem Caritas prowa-

dziła tu dom dziecka i szpital dla dzieci upośledzonych.  

 Zabytkiem budownictwa przemysłowego jest 

młyn motorowy, który działał do lat 80. XX w. Jest to 

jeden z największych kubaturowo tego typu obiektów 

w naszym powiecie. Wybudowany w 1920 r. dzięki sta-

raniom ówczesnego proboszcza ks. Katuszewskiego, 

obsługiwał całą okolicę, a dochody z niego miały za-

bezpieczać utrzymanie miejscowego sierocińca. 

Obecnie w rękach prywatnych.  

W centralnej części dawnego cegłowskiego 

rynku umiejscowiony jest pomnik niepodległości. Upa-

miętnia X rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-

głości. Ma kształt trójbocznego obelisku zwieńczonego 

kulą, na której stoi orzeł z rozpostartymi skrzydłami. 

Ciekawostką jest fakt, że jako jeden z nielicznych po-

mników II RP przetrwał w niezmienionej formie przez 

okres PRL: orzeł nigdy nie stracił swojej korony.  

W Kiczkach - jednej z najstarszych wsi gminy 

Cegłów - znajduje się XVIII-wieczny kościół drewniany, 

malowniczo usytuowany na niewielkim wzniesieniu 

nad stawem powstałym ze spiętrzenia wód na rzeczce 

Piaseczna. Wzniesiony z modrzewiowego drewna bu-

dynek o konstrukcji zrębowej, przebudowany na po-

czątku XX w., zawiera wiele cennych elementów wypo-

sażenia. Są to m.in. XVIII-wieczny obraz w ołtarzu 
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„Święta Rodzina NMP”, konfesjonały z pocz. XIX w., 

ołtarze boczne i prospekt organowy z pocz. XX w.   

Na uwagę zasługuje oryginalna murowana 

brama – dzwonnica z 1884 r.  

W pobliżu kościoła w Kiczkach można obejrzeć 

budynek młyna, który jest przykładem drewnianego 

budownictwa przemysłowego. Wzniesiony został w 

XIX w., był własnością prywatną i działał do lat 80. XX 

wieku. Przed młynem, na rzeczce Piaseczna, utwo-

rzono okazały staw, w którym spiętrzano wodę na jazie 

przy młynie.   

Ciekawym zabytkiem jest Pałac Księżnej Anny 

Mazowieckiej w Mieni – obecnie najstarszy w kompleksie 

budynków należących do Domu Pomocy Społecznej św. 

Józefa. To klasycystyczny, dwukondygnacyjny budynek  

w kształcie litery L. W jego centralnej części znajduje się 

kaplica św. Józefa z wyposażeniem XVIII i XIX w. oraz 

rzeźbą Chrystusa Frasobliwego z I poł. XVI w. Pałac 

księżnej Anny pobudowany został w 1809 r. na szpital, 

który prowadziły Siostry Szarytki. W II poł. XIX w. doktor 

Henryk Dobrzycki założył tu pierwsze w Polsce nizinne 

sanatorium dla chorych na gruźlicę. 

W pięknym i klimatycznym otoczeniu lasów mień-

skich znajduje się druga placówka opiekuńcza – DPS Je-

dlina. Obecnie to ośrodek przeznaczony dla mężczyzn 

niepełnosprawnych intelektualnie. Najstarszy w komplek-

sie budynków wzniesiony został w 1924 r. przez Dyrekcję 

Tramwajów Miejskich w Warszawie na wypoczynek dla 

dzieci pracowników. W latach 30. XX w. prowadzono tu 

całoroczne osiedle szkolne dla warszawskiej młodzieży. 

W lesie za DPS Jedlina znajduje się miejsce 

zwane „Trzy krzyże”. To cmentarzysko z pomnikiem upa-

miętniającym powstańców listopadowych zmarłych  

w szpitalu w Mieni w wyniku ran odniesionych w bitwach 

pod Olszynką Grochowską, Miłosną, Dębem Wielkim, 

Mińskiem Mazowiecki, Kałuszynem i Iganiami. Pocho-

wani są tu też żołnierze zmarli na cholerę w 1830 r. i na 

czerwonkę w 1920 r. 

Ciekawym przykładem architektury drewnianej 

sakralnej  na terenie gminy jest też Kościół parafialny w 

Piasecznie. Zbudowany na początku XX wieku (1911 r.), 

gruntownie wyremontowany w 2010 r., jest obiektem za-

bytkowym, wpisanym do ewidencji gminnej.  
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Gmina Cegłów – Zielona Gmina - poszczycić się może 
dużymi walorami przyrodniczymi. Jej, w większości 
równinny teren, rozcinają wąskie doliny rzeki Mienia, 
Piaseczna i Sienniczka. Czyste powietrze, przepojone 
żywiczną wonią lasów stwarza mikroklimat o leczni-
czych właściwościach.  

Jedną z największych przyrodniczych atrakcji tury-
stycznych Gminy Cegłów są Lasy Mieńskie, które zaj-
mują ponad 30% powierzchni gminy i należą do najpięk-
niejszych i najcenniejszych elementów Mińskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu. Obszary lasu o specjal-
nych walorach przyrodniczych i krajobrazowych objęto 
szczególną ochroną. Są to: Rezerwat Jedlina, Dębiny 
Piaseczyńskie oraz dolina rzeki Mienia.  

„Jedlina” jest jed-

nym z najstarszych rezer-

watów przyrody na Mazow-

szu. Choć prawnie powo-

łano go w 1952 roku, to sta-

rania podjęto już na przeło-

mie lat 20. i 30. XX wieku. 

Obejmujący ponad 70 hek-

tarów obszar leśny chroni 

wyspowe stanowisko jodły poza północno-wschodnią 

granicą jej występowania. Rezerwat Jedlina należy do 

najwspanialszych uroczysk mazowieckich. Rośnie tu 

wielogatunkowy starodrzew, w najstarszych fragmen-

tach sięgający wieku 200 lat, a w przeważającej wiel-

kości są to 100-130-letnie potężne jodły, sosny, 

świerki i dęby. Jodła jest w środkowej Polsce drzewem 

egzotycznym, a jej obecność w Lasach Mieńskich – 

sensacją przyrodniczą. Tutejsze jodły rosną z dala od 

swych naturalnych siedlisk, którymi są tereny na połu-

dniu Polski, od Sudetów i Karpat, po Góry Świętokrzy-

skie i Roztocze. Jodły w Jedlinie tworzą najbardziej 

wysuniętą na północ wyspę tego gatunku. 

W Rezerwacie występują dwa bardzo rzadkie, 

nawet w skali Polski, zbiorowiska roślinne. Jest to bór 

trzcinnikowy i dębniak turzycowy. Ponadto znaleźć w 

nim można szereg gatunków chronionych i rzadkich, 

np.: widłak goździsty, storczyk leśny, wawrzynek wil-

czełyko, rosiczka okrągłolistna, grzybień biały czy ko-

pytnik pospolity, narecznica szerokolistna, zachyłka 

trójkątna, turzyca leśna, dziki bez koralowy oraz ja-

skier kaszubski.  

Zróżnicowane pod względem gatunkowym ce-

głowskie lasy oferują dodatkowe atrakcje miłośnikom 

grzybobrania. Praktycznie od maja aż do listopada 

można tu wędrować w poszukiwaniu prawdziwków, 

podgrzybków czy 

koźlarzy. 

Bardzo zróż-

nicowany i bogaty 

jest także świat 

zwierząt występują-

cych na obszarze 

Lasów Mieńskich. 

Żyją tu: jelenie, 

sarny, dziki, lisy, bo-

bry. Spotkać można też żurawie, bociany czarne, 

trzmielojady, orły bieliki czy zimorodki. Przedstawicie-

lem gadów jest rozpowszechniona żmija zygzakowata. 

Duża atrakcyjność przyrodnicza i turystyczna 

lasów mieńskich sprawiła, że we współpracy z sąsied-

nimi gminami, utworzono tu wiele kilometrów szlaków 

turystycznych i ścieżek rowerowych, stwarzających 

możliwość aktywnego wypoczynku i obcowania z nie-

skalaną przyrodą. Jedną z najciekawszych jest Leśna 
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Ścieżka Rowerowa - aktualnie jedyny oznaczony 

szlak rowerowy w powiecie mińskim. Trasa o długości 

ok. 13 km wykonana została w 2005 r. z myślą o od-

poczynku rodzinnym powiązanym z edukacją leśną. 

W miejscach postoju można natknąć się na różne cie-

kawostki. Na przykład oryginalne miejsce pamięci  

o łowczych miejscowego Koła Łowieckiego, którzy 

„odeszli do krainy wiecznych łowów”. Miejsca ciekawe 

przyrodniczo i oazy ekologiczne na trasie opisane są 

na tablicach informacyjno-edukacyjnych opra-

cowanych przez leśników. Ścieżka Przyrodniczo-Le-

śna o długości 1,5 km powstała w 2004 r. Na trasie 

ścieżki znajdują się tablice kierunkowe oraz eduka-

cyjne, przybliżające wybrane zagadnienia leśne. 

Ścieżka została wytyczona tak, aby ukazać ciekawy 

przyrodniczo  

i atrakcyjny turystycznie krajobraz. Pod kątem wypo-

czywających w lasach ustawione są tablice informa-

cyjne oraz zadaszenia umożliwiające zatrzymanie 

się i odpoczynek.  

Przez teren gminy Cegłów przebiega także wiele ki-

lometrów szlaków turystycznych. Najciekawsze i naj-

piękniejsze miejsca regionu można zwiedzić wędru-

jąc szlakami: „W poszukiwaniu jodłowej gałązki”, 

„Przez leśne uroczyska i łąki”, „Z Cegłowa do Mrozów 

wyprawa pierwsza”, czy „Siedem młynów nad Pia-

seczną”.  

 

Gmina Cegłów słynie m.in. z działalności Kół 

Gospodyń Wiejskich i regionalnych potraw. Prężnie 

działające gospodynie biorą udział w różnych przedsię-

wzięciach kulturalnych, kulinarnych  rękodzielniczych  

o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, a także ogólno-

polskim. Poszczycić się też mogą licznymi nagrodami 

za swoją działalność.  

W Podcierniu, znanym ze szczególnie aktyw-

nych gospodyń, stworzono wioskę rękodzielniczą,  

a w ostatnich latach także Wioskę Kulinarną. 

 

Dzięki środkom unijnym oraz aktywności 

cegłowskiego samorządu, już od 3 lat w Podcier-

niu funkcjonuje Wioska Kulinarna – miejsce, gdzie 

tradycja i kultura Mazowsza są na wyciągnięcie 

ręki.   

 Projekt zrealizowano pod nazwą „Wioska kuli-

narna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty 

turystycznej Gminy Cegłów”. Gmina Cegłów dofinan-

sowanie zdobyła w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2007-2013 Priorytet VI. Wykorzystanie walorów natu-

ralnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 

Działanie 6.2 Turystyka. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 503 867,46 zł brutto, z czego dofinansowanie 

sięgnęło kwoty 376 055,6 zł, czyli 75% kosztów inwe-

stycji. 
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Otwarcie Wioski Kulinarnej w Podcierniu od-

było się w październiku 2014 r., gromadząc tak zna-

mienitych gości jak: Poseł do Parlamentu Europej-

skiego - Jarosław Kalinowski, Poseł na Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej - Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, 

członek Zarządu Województwa Mazowieckiego - Ja-

nina Ewa Orzełowska. Jednak przede wszystkim,  

w uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy Pod-

ciernia i Gminy Cegłów, dla których w znacznej mierze 

to miejsce powstało.   

 Wioska Kulinarna w Podcierniu wykorzystuje 

walory antropogeniczne naszego terenu. Poprzez 

swoją ofertę turystyczną, upowszechnia tradycję i kul-

turę Mazowsza, zachowaną na obszarze Gminy Ce-

głów oraz gmin sąsiednich. 

To unikatowe miejsce na turystycznej mapie 

Mazowsza. Odwiedzający mogą tu zobaczyć, jak po-

wstaje wypiek nagrodzony Perłą Kulinarną, posmako-

wać go, poznać jego historię 

Oferta obejmuje: warsztaty kulinarne, warsz-

taty Cegłowensis, lekcje regionalizmu, warsztaty wyci-

nanek artystycznych i twórczości ludowej, a także wy-

stawy prac lokalnych artystów. Atrakcją - szczególnie 

dla najmłodszych - są również pokazy strażackie i pre-

zentacje wozu bojowego.   

  

Szereg warsztatów i pokazów odbywających się  

w Wiosce Kulinarnej w Podcierniu ma za zadanie pro-

mować dziedzictwo kulturowe regionu oraz jego pro-

dukty tradycyjne. Podczas lekcji regionalizmu, ich 

uczestnicy zapoznają się ze zwyczajami i obrzędami 

mazowieckiej wsi. Pomagają w tym multimedia zloka-

lizowane w sali warsztatowej. Prowadzone są również 

zajęcia w terenie, podczas których zwiedzić można za-

bytki Gminy Cegłów i poznać jej historię. Zajęcia doty-

czą etnografii regionu, budownictwa mieszkalnego 

 i gospodarczego w gminie, jej folkloru i połączone są 

z prezentacją autentycznych urządzeń stanowiących 

niegdyś wyposażenie gospodarstw rolnych. 

Nie brakuje również zajęć z twórczości ludowej 

jak malarstwo, rzeźba, haft, wycinanki artystyczne. 

Warsztaty tego typu prezentują formy spędzania nie-

gdyś wolnego czasu i popularyzują powrót do ręko-

dzieła.   

 Sztandarową działalnością pozostają jednak 

pokazy i kursy kulinarne w wykonaniu członkiń Koła 

Gospodyń Wiejskich w Podcierniu, ubranych w stroje 

ludowe. W trakcie ich trwania, nabywa się wiedzę na 

temat kuchni tradycyjnej, produktów i zwyczajów go-

spodyń domowych. Uczestnicy nie są biernymi słucha-

czami, ale sami, w trakcie trwania kursu, przygotowują 

potrawy.  

Najbardziej znana jest sójka mazowiecka przy-

gotowywana z ciasta drożdżowego nadziewanego ka-

pustą, kaszą jaglaną, boczkiem lub skwarkami i grzy-

bami. Każdy, kto bierze udział w warsztatach kulinar-

nych, wypieka swoje sójki w specjalnie do tego celu 

powstałym piecu piekarniczym opalanym drewnem. 

Ukoronowaniem starań jest możliwość zjedzenia przy-

gotowanej przez siebie potrawy.  
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Powstanie Wioski Kulinarnej w Podcierniu  

przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności tury-

stycznej Gminy Cegłów oraz promocji dziedzictwa 

kulturowego Mazowsza. Wioska Kulinarna jest też 

centrum upowszechniania zachowanych na tym tere-

nie tradycji. 

 Odbiorcami oferty Wioski Kulinarnej są dzieci, 

młodzież i dorośli przybywający do Podciernia indywi-

dualnie i w zorganizowanych grupach. Członkinie Koła 

Gospodyń Wiejskich w Podcierniu goszczą u siebie 

wycieczki z przedszkoli i szkół, rodziny z dziećmi,  

a także pracowników firm w ramach coraz 

 popularniejszych imprez integracyjnych.   

Oprócz Sójki Mazowieckiej Anny Kotuniak  

z Podciernia, Gmina Cegłów poszczycić się może in-

nymi regionalnymi wyrobami, które znalazły się  

 

 

w wykazie produktów spożywczych wpisanych na listę 

produktów tradycyjnych województwa mazowieckiego  

i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub dostały na-

grodę „Perła” powiatu mińskiego. Są to „kozi ser twa-

rogowy z Cegłowa” Grażyny Stelmachowskiej i kieł-

basa jałowcowa nożem krojona Elżbiety Bajszczak, 

sery Honoraty Cieślak.   

Cegłów to gmina przyjazna miłośnikom przy-

rody i eko-turytyski. Na naszym terenie działa Gospo-

darstwo Eko-Agroturystyczne ,,GRAJAN” prowa-

dzone przez Grażynę Stelmachowską w Rososzy. 

Pani Grażyna hoduje głównie kozy oraz kucyki. Mleko 

przetwarza na sery twarogowe i ser żółty wg tradycyj-

nej metody.

 

Prowadzi także sklep, w którym znajduje się dział pro-

duktów ekologicznych. Wyrób Grażyny Stelmachow-

skiej „kozi ser twarogowy z Cegłowa” wpisano na listę 

produktów tradycyjnych. Od 2012 roku w sierpniu  

w gospodarstwie odbywają się imprezy pod nazwą 
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„Dni sera”. To impreza promująca gospodarstwa eko-

logiczne z terenu Mazowsza. Odbywa się tam również 

degustacja produktów ekologicznych i tradycyjnych 

oraz konkursy i zabawy ekologiczne z nagrodami. 

  

Miłośnicy koni mogą korzystać z usług Stad-

niny „Wielgosówka”. Założona w 1996 roku przez 

Janusza Wielgosa była powrotem do tradycji rodzin-

nych. Obecny właściciel – Norbert Wielgos jest 

przedstawicielem 13. już pokolenia w tej koniarskiej 

rodzinie. W ramach gospodarstwa agroturystycz-

nego działa szkółka jeździecka prowadzona przez 

wykwalifikowanych instruktorów i wolontariuszy 

oraz zaplecze biesiadowe. Stadnina zajmuje obszar 

4 hektarów w centrali w Cegłowie oraz 2,5 ha w filii 

w Turku. Liczy 16 koni z przewagą rasy wielkopol-

skiej i fiordingów. Oferta agroturystyczna obejmuje: 

integracje, kuligi, obozy jeździeckie, przejażdżki 

konne oraz bryczką po leśnych dróżkach  

z możliwością nauki powożenia, dzierżawę koni 

oraz hotel dla koni. Organizowany jest „Hubertus 

konny” – tradycyjna gonitwa myśliwska, polegająca 

na ściganiu tzw. lisa – jeźdźca z ogonem przypię-

tym do lewego ramienia. Obchody święta mają za-

pewnić dobre wyniki w nadchodzącym sezonie. 

Stadnina „Wielgosówka” współpracuje  

z zakładami opiekuńczymi i placówkami eduka-

cyjno– wychowawczymi, organizując zajęcia inte-

gracyjne i hippiczne . Obecny właściciel, podobnie 

jak wcześniej jego ojciec i dziadek, prowadzi także 

pasiekę pszczelą. Własny miód to kolejna atrakcja 

gospodarstwa.  

 

Na terenie gminy działa też druga stadnina 

„Stajnia Rudnik”. Założona została w 2007 r. przez 

Ewę Saganowską. W ramach podstawowej 

działalności prowadzi pensjonat dla koni i szkółkę 

jeździecką, w której nauka jazdy konnej odbywa się 

od podstaw do stopnia zaawansowanego  

i sportowego. Stajnia posiada 6 koni, głównie rasy 

wielkopolskiej, ale jej chlubą jest koń rasy shire. 

Stadnina współpracuje ze Szkołą Specjalną  

w Nowym Zglechowie, prowadząc dla dzieci zajęcia 

hipoterapii. Ponadto organizowane są tam zajęcia  

i ogniska dla przedszkoli i szkół podstawowych. 

„Stajnia Rudnik” bierze udział w różnego typu 

towarzyskich zawodach jeździeckich i zbiórkach 

charytatywnych oraz od kilku lat  organizuje konkurs 

hippiczny „Rudnickie potyczki”.  
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Zespół Szkolny w Cegłowie podejmuje wiele 

działań aby być szkołą innowacyjną, w której uczeń  

i jego potrzeby edukacyjne stanowią punkt odniesienia 

wszelkich działań. Pracę z dziećmi traktujemy jako wy-

zwanie, którego realizacja służy rozwojowi każdego 

ucznia na miarę jego możliwości, pomaga promować 

ideę uczenia się przez całe życie, zachęca do współ-

pracy i naukowego podejścia do rozwiązywania proble-

mów. 

Nauczyciele naszej szkoły stosują różnorodne 

metody pracy z uwzględnieniem potrzeb i możliwości po-

jedynczego ucznia, grupy uczniów oraz klasy. Podejmują 

działania związane z motywowaniem uczniów do aktyw-

nej nauki, wspieraniem ich w sytuacjach trudnych oraz 

kształtowaniem umiejętności uczenia się poprzez wpro-

wadzanie różnorodnych metod pracy i zajęć. 

Cegłowska szkoła jest prekursorem zajęć na so-

robanie w Polsce. Od 2011 r. organizujemy zajęcia z li-

czenia na tym japońskim liczydle, a od kilku lat nawet Mi-

strzostwa Polski. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, któ-

rzy rozwijają swoje umiejętności matematyczne w inny 

sposób, niż robią to na zajęciach lekcyjnych. Organizu-

jemy również warsztaty dla innych szkół, które prowadzą 

nasi uczniowie. Podczas warsztatów uczestnicy poznają 

historię  sorobanu oraz podstawy obliczeń w zakresie do-

dawania i odejmowania.  

W tym roku, podczas Festiwalu Nauki i Kultury, 

po raz 4 odbyły się Mistrzostwa Polski w Obliczeniach na 

Sorobanie. Wzięło w nich udział 30 osób. Warto 

zauważyć, że umiejętności uczestników są coraz 

większe, rośnie też ich szybkość obliczeń. Zaskoczeniem 

dla wszystkich była obecność dwóch Japonek-

bliźniaczek, które, jak przystało na osoby z kraju 

sorobanu, świetnie sobie radziły w liczeniu. W tej edycji 

mistrzostw trzy pierwsze miejsca w kategorii Maluch 

zajęli nasi uczniowie: Julia Aniszewska, Piotr Aniszewski 

i Piotr Rumak. W kategorii Open podium należało do: 

Seny Shichi z Gliwic, Jolanty Kamińska z Siedlec i Reny 

Shichi z Gliwic. 

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą  

w zajęciach z robotyki. Mają tam okazję zaprogramować 

samodzielnie robota, a tym samym przekonać się, że in-

formatyka może mieć ciekawe zastosowanie w praktyce. 

Roboty mogą udawać sztuczną inteligencję, mogą liczyć, 

rysować, naśladować profesjonalne roboty domowe.  

A wszystko to jest dla dzieci na wyciągnięcie ręki, dzięki 

łatwemu interfejsowi programistycznemu. Zajęcia prowa-

dzimy z wykorzystaniem australijskich robotów. Współ-

pracujemy z ich producentem, interfejs programistyczny 

został przez nas przetłumaczony na język polski.  Zajęcia 

dla uczniów gimnazjum odbywają się w ramach innowacji 

„Roboty do roboty”. W tym zakresie również nasi ucznio-

wie prowadzą warsztaty dla innych szkół. W roku szkol-

nym 2016/2017 przeszkolili ok. 1000 osób. 

W ramach innowacji prowadzimy również zajęcia 

dodatkowe „Bezpieczeństwo publiczne’’. Uczniowie 

mogą zdobywać ogólną wiedzę i podstawowe umiejętno-

ści z zakresu bezpieczeństwa osobistego, w tym udziela-

nia pierwszej pomocy, elementy samoobrony i technik in-

terwencyjnych, a także z zakresu zabezpieczenia mienia 

i środowiska w sytuacji zagrożeń. Młodzież poznaje za-

grożenia czasu pokoju, czasu wojny, terroryzmu. Ucznio-

wie realizują podstawy wiedzy o wojskowości, zapoznają 

się z tradycjami, ceremoniałem służb mundurowych.  
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Jednym z największych przedsięwzięć, 

organizowanym już od 13 lat przez Zespół Szkolny  

w Cegłowie, jest Festiwal Nauki i Kultury. 

 To wydarzenie popularnonaukowe organizowane co 

roku w czerwcu, adresowane do wszystkich 

interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi 

zjawiskami otaczającego nas świata oraz propagujące 

ideę uczenia się przez całe życie. W atrakcyjnej, 

zrozumiałej dla uczniów formie, staramy się prezentować 

osiągnięcia nauki w różnych dziedzinach wiedzy. 

Pragniemy zapoznać dzieci i młodzież oraz ich rodziców 

i dziadków z obszarami nauki, które są ciekawe, 

interesujące i sprzyjające rozbudzaniu ciekawości świata 

i radości z jego poznawania. Czterodniowy festiwal to 

duże wyzwanie dla uczniów, rodziców i kadry naszej 

szkoły. Zadanie to, jak co roku, realizujemy z zapałem 

 i zaangażowaniem, bo wiemy, że skorzystają na tym 

nasze dzieci. W 2003 r. nasza placówka nawiązała 

współpracę z Akademią Podlaską w Siedlcach (dzisiaj 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). Od tamtej 

pory uczelnia wspiera szkołę w organizacji imprezy. Na 

festiwal do Cegłowa co roku przyjeżdżają wykładowcy  

i studenci z Siedlec. Dzięki temu uczniowie mogą uczyć 

się, tworzyć i eksperymentować. W 2009 roku Publiczne 

Gimnazjum w Cegłowie otrzymało wyróżnienie od 

Kapituły Polskiej Niezapominajki za propagowanie treści 

przyrodniczych w ramach Festiwalu Nauki i Kultury  

w gimnazjum w Cegłowie. W 2011 roku takie samo 

wyróżnienie otrzymała Beata Walas – nauczycielka 

biologii i chemii, pomysłodawczyni festiwalu.  

W naszych zamierzeniach Festiwal Kultury i Nauki ma 

być wielką "pigułką edukacyjną". W krótkim czasie 

można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział  

w warsztatach oraz pikniku naukowym. Festiwal Kultury  

i Nauki to także sposób na integrację środowiska 

lokalnego wokół promowania nauki, promocja 

regionalnych inicjatyw edukacyjnych oraz uzdolnionej 

młodzieży. Tegoroczny, XIII Festiwal, przebiegał pod 

hasłem: „Doświadczamy i eksperymentujemy”. Cztery 

dni wypełnione były licznymi zajęciami i warsztatami.  

Zwieńczeniem festiwalu był Piknik Naukowy, 

który odbył się w niedzielę 11 czerwca. Dzięki 

zaangażowaniu i pracy wielu osób zebrani na stadionie 

widzowie mogli podziwiać wiele ciekawych występów 

przygotowanych na tę okazję. Były popisy taneczne, 

akrobatyczne i wokalne uczniów, pokaz iluzji Pawła 

Głowackiego oraz występ zespołu Poema z Mińska 

Mazowieckiego. Goście mogli brać udział w różnych 

zajęciach: plastyczno-technicznych, łamigłówkach 

matematycznych, sportowych, chemicznych  

historycznych, językowych -, intelektualnych . Najmłodsi 

próbowali swoich sił na ścianie kreatywnego malowania 

oraz wykazali się umiejętnościami artystycznymi na 

warsztatach ,,Pomaluj swój świat’’. Dodatkowymi 

atrakcjami były: dmuchane zamki, zjeżdżalnie, 

trampolina, basen z piłeczkami, tor przeszkód oraz 

stoiska gastronomiczne przygotowane przez rodziców  

i losowanie nagród. Pogoda dopisała, humory też.  

 

 



 

Założone zostało w 2008 r., ale jego działania 

zintensyfikowano w 2013 r. po przejęciu prowadzenia 

Publicznej Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkol-

nego „W Stumilowym Lesie”. Początki były trudne i nie-

pewne.  Zaczynaliśmy z 34 uczniami, ale z roku na rok 

ta liczba rośnie. W 2015 otworzyliśmy Klub Malucha, do 

którego przyjmujemy dzieci od 1 roku życia. W obecnej 

chwili zespół: Klub Malucha, Punkt Przedszkolny i 

Szkoła Podstawowa liczy ponad 100 dzieci. Naszym za-

łożeniem jest utrzymanie wysokiego poziomu naucza-

nia, ale jednocześnie z edukacją stawiamy nacisk na 

wychowanie dzieci.  Organizujemy wewnątrzszkolne i 

środowiskowe akcje i imprezy („Wózek zwany wyobraź-

nią” happening w Urzędzie Gminy w Cegłowie), realizu-

jemy ciekawe projekty („Szkolny Klub Poszukiwaczy i 

Odkrywców”), wydajemy własną gazetkę „Szkoleś”. 

Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach powiato-

wych, gdzie zajmują wysokie miejsca (np. 3 miejsce 

 w Powiatowym Konkursie Master of English Grammar) 

oraz konkursach międzynarodowych (dwukrotne wyróż-

nienie w konkursie międzynarodowym KANGUR MATE-

MATYCZNY), czy chociażby 2 miejsce w Otwartych Mi-

strzostwach w Szachach. 

W miarę potrzeb i możliwości dbamy o naszą szkołę.  

W ostatnim czasie wyremontowano 9 pomieszczeń  

w budynku szkolnym, w czasie wakacji będą remonto-

wane kolejne sale lekcyjne. Zbudowano plac zabaw dla 

najmłodszych i siłownię na powietrzu, a niedługo po-

wstanie wielofunkcyjne boisko. Systematyczne doposa-

żamy szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.  

   

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice od 2008 roku prowadzi Małe Przedszkole w Podcierniu. Pla-

cówka sprawuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci w wieku 2,5–5 lat. Obecnie do Ma-

łego Przedszkola uczęszcza 23 dzieci. Od kilku lat nasze stowarzyszenie jest organizatorem cyklicznych spo-

tkań kulturalnych dla najmłodszych p.n. “Z kulturą na Tak od najmłodszych lat – spotkanie integracyjne przed-

szkoli z terenu powiatu mińskiego”, w którym corocznie udział bierze ponad 300 dzieci. Organizujemy także 

spotkania i imprezy dla miejscowej społeczności. Nasze działania na bieżąco można śledzić na stronie interne-

towej www.stowarzyszeniepodciernie.pl. 
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 Oprócz swej podstawowej działalności upowszech-

niania i promowania czytelnictwa, zajmuje się działalno-

ścią kulturalno-oświatową. Przypomnijmy, że wyniki za 

2016 rok plasują bibliotekę w czołówce powiatu miń-

skiego: 

 Czytelnicy:  19/100 mieszkańców gminy  

(3 miejsce w powiecie) 

 Wypożyczenia 344/100 m. g. (2 m. w pow.) 

 Księgozbiór 448/100 m. g.  (2 m. w pow.) 

 Nowości  14/100 m. g. (3 m. w pow.) 

Obecnie biblioteka stara się o kolejne dofinasowanie 

na zakup nowości w kwocie 8 000 zł ze środków MKiDN. 

Przyznane środki pozwolą na znaczne wzbogacenie oferty 

książkowej dla cztelników. 

Ponieważ placówka ciągle się rozwija, sukcesywnie 

zwiększa się księgozbiór i rosną zadania stawiane przed 

nią, powierzchnia biblioteki stała się niewystarczająca do 

jej prawidłowego funkcjonowania. Od ubiegłego roku pro-

wadzona jest rozbudowa ze środków pozyskanych w ra-

mach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

Priorytet 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Inwestycja 

obejmuje przebudowę pomieszczeń biblioteki oraz jej roz-

budowę, za-

gospodarowanie terenów zielonych, wykonanie tarasu z 

kostki brukowej. Powierzchnia użytkowa biblioteki  wzro-

śnie do 370 m2.  

Wpłynie to niewątpliwie na poprawę jakości usług 

bibliotecznych, jak również na rozszerzenie oferty zajęć 

kulturalno-oświatowych. Obecnie prowadzone są głównie 

zajęcia dla przedszkoli i dzieci szkolnych oraz dorosłych 

czytelników. 

Podczas Tygodnia Bibliotek w maju odbył się cykl 

zajęć o książce, bibliotece i literaturze dla dzieci. Wzięło 

w nich udział blisko 280 przedszkolaków i grup „0” ze 

wszyst-

kich 

placó-

wek oświa-

towych naszej gminy. 

Również w maju biblioteka zorganizowała otwarty ple-

ner malarski (2 edycja) pod hasłem „Wiosenne barwy Ce-

głowa”.  

Z pośród kilkunastu prac malarzy amatorów komisja 

pod przewodnictwem jednego z najbardziej znanych współ-

czesnych malarzy polskich Pana Franciszka Maśluszczaka 

wyłoniła zwycięzców naszego konkursu. W tym roku zostali 

nimi: cegłowianin Mirosław Chyliński oraz Agnieszka Dudek  

i Halina Wójcicka z Mrozów. Ponadto wyróżniono prace: Julii 
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Branickiej, Natalii Uchman i Krzysztofa Kulika. Cieszymy się, że 

znacznie wzbogaciły się nasze zbiory malarskie, które w pełni 

zaprezentujemy po rozbudowie biblioteki.   

Przy bibliotece działa także Koło Literackie, którego 10. rocz-

nicę powstania obchodzono w styczniu tego roku. Na spotka-

niach Koła omawiane są tematy nie tylko z literatury, ale też  

z historii, religioznawstwa, turystyki. Bohaterem czerwco-

wego, ostatniego przed wakacjami, Koła był Józef Conrad Ko-

rzeniowski.  

Stałym punktem ostatnich sobót miesiąca stały się już 

Baśniowe popołudnia – zajęcia literacko – plastyczne, na któ-

rych dzieci słuchają bajek, bawią się w zabawy ruchowe,  

a także tworzą różne prace. „Baśniowe popołudnia” to dużo 

wesołej zabawy, ruchu i ciekawych pomysłów plastycznych.  

Raz na kwartał biblioteka zaprasza „Ludzi z pasją”.  Gośćmi byli miłośnicy teatru, fotografii, genealogii. 

W marcu gościem była Bożena Abratowska – malarka, pi-

sarka, dziennikarka, w czerwcu gościli leśnicy z zawodu i za-

miłowania – pp. Guściorowie, od ponad 30. lat związani z ce-

głowską gminą i mińskim nadleśnictwem. Na specjalne życze-

nie czytelników spotkanie zostanie powtórzone we wrześniu. 

W wakacje odbyły się zajęcia: Biblioteczny Escape 

Room. Zawitali do biblioteki uczestnicy Letniej Akademii Ta-

lentów i półkolonii w Wiciejowie. Biblioteka przyjęła gości ser-

decznie. Aby się wydostać, musieli odnaleźć schowany  

w budynku klucz, a wcześniej rozwiązać mnóstwo trudnych, 

ale ciekawych zadań, które prowadziły do celu.  

W sierpniowe piątki o godzinie 16.00 zapraszamy 

dzieci na spotkania „Wakacyjne Podróże z Feliksem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Zarząd OSP Mienia składa serdeczne podziękowania firmie  

Fiskars Polska Sp. z. o. o.  

za przekazanie sprzętu pomocnego w prowadzeniu akcji ratowniczych.  

Okazane wsparcie przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej naszej jednostki 

oraz pozytywnie wpłynie na prowadzenie akcji ratowniczych. 
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Podnoszenie aktywności społecznej poprzez 
 rozwój, edukację i integrację lokalnej społeczności 
– taką przyjęła misję grupa kilkunastu mieszkań-
ców gminy Cegłów zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
3 Sektor. Od 2014 roku Organizacja współpracuje 
z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli,  
z fundacjami oraz z wieloma podmiotami lokalnego 
środowiska. Stowarzyszenie zrealizowało wiele 
autorskich projektów w obszarze szeroko rozumia-
nej edukacji, pomocy społecznej i promocji kultury.  

Pierwszą i flagową kampanią 3 Sektora jest 
Szkoła Nocą, która przyciąga co roku kilkuset naj-
młodszych mieszkańców gminy i okolic. W listopa-
dzie 2016 r.  odbyła się trzecia edycja tego wyda-
rzenia. Wzięło w nim udział ponad 300 dzieci i 200 
opiekunów. Jak co rok czekało na nich mnóstwo 
atrakcji. W tej edycji były to np. zabawy kreatywno-
manualne dla dzieci ćwiczące różne zmysły: za po-
mocą słomki lub pędzelka trzeba było przesunąć 
kulkę po labiryncie, rozpoznać czym wypełniony 
jest balon, zabawa z „tablicą ser”. W sali plastycz-
nej dzieci realizowały swoje pomysły tworząc z gą-
bek, wykałaczek, elementów styropianowych i in-
nych artykułów plastycznych ludziki, stworki 
i różne potworki. W sali z eksperymentami che-
micznymi można było tworzyć mikstury i wybuchy. 
W sali kreatywnej, powstawały niesamowite ob-
razy z materiałów pociętych w paski oraz plastiko-
wej siatki. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
„Trójwymiar” – atrakcja znana z poprzedniej edycji 
Szkoły Nocą: widowiskowa piaskownica topogra-
ficzna z efektem rozszerzonej rzeczywistości, czyli 
mapa topograficzna rzucona na piaskownicę, 
na bieżąco dostosowująca swój obraz do po-
wierzchni piasku oraz okulary Cardboard 3D po-
zwalające na przeżycie trójwymiarowej wycieczki 
po mózgu, czy też na przejażdżkę rollercoasterem. 
Było karaoke, malowanie buziek, fotobudka do ro-
bienia śmiesznych zdjęć, zumba i wiele, wiele in-
nych atrakcji. 

W przygotowaniu i realizacji projektu 
Szkoła Nocą biorą udział członkowie Stowarzysze-
nia 3 Sektor, nauczyciele, samorząd szkolny i ucz-
niowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie, pracow-
nicy Klubu Kulturalne Zacisze, przyjaciele, wolon-
tariusze. 

Stowarzyszenie zaangażowało się już w 
kolejne przedsięwzięcia i inicjatywy. W roku 2017 
wsparło Cegłowski Festiwal Rockowy, a po waka-
cjach rusza z projektem budowy Leśnego zakątka 
w pobliskich lasach zielonej gminy.  
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Kolejna impreza, która na stałe weszła już 

do gminnego kalendarza kulturalnego. 
Wbrew powszechnej opinii muzyka roc-

kowa ma się w Polsce bardzo dobrze, a to głów-

nie dzięki niszowym zespołom, które tworzą i wy-

stępują  

w tzw. undergroundzie muzycznym. Nie są one 

obecne (bądź z rzadka) w radio, ani w telewizji. 

Dla takich właśnie zespołów i ich odbiorców 

grupa zapaleńców z Cegłowa organizuje Ce-

głowski Festiwal Rockowy.  

- Chcemy prezentować najlepsze rockowe ze-

społy, związane w jakiś sposób przede wszyst-

kim z Cegłowem i powiatem mińskim. Zależy 

nam na tym, aby z naszą miejscowością koja-

rzone były wyłącznie pozytywne emocje, toleran-

cja, alternatywa i dobre brzmienia. Właśnie tak 

chcemy, aby zapamiętano festiwal! 

Skąd w ogóle taki pomysł? Wszystko zaczęło się 

29 września 2000 roku w formie podwórkowej im-

prezy. Wtedy zorganizowana została pierwsza 

edycja, przy okazji urodzin cegłowskiego zespołu 

The Shame. Spodobało się zarówno zaproszo-

nym gościom, jak i organizatorom. Niedługo po-

tem narodził się pomysł stworzenia cyklicznego 

festiwalu. 

Obecne miejsce festiwalu zostało wybrane tak, 

aby udogodnić dotarcie do niego zarówno miesz-

kańcom naszej gminy, jak i przyjeżdżającym go-

ściom.  Targowisko gminne im. Janusza Ada-

miaka w Cegłowie, to miejsce doskonale się do 

tego nadające pod wieloma względami. 

Cegłowski Festiwal Rockowy nie istniałby, gdyby 

nie stowarzyszenie „Kulturalna Przystań” oraz 

Stowarzyszenie 3 Sektor,  do których należą or-

ganizatorzy, ich bliscy znajomi, którzy także za-

angażowali się w jego organizację, oraz wolonta-

riusze z cegłowskiej szkoły, a przede wszystkim, 

gdyby nie główny sponsor, Wójt Gminy Cegłów – 

Marcin Uchman.   

- Każdą kolejną edycję festiwalu chcemy robić  

z coraz większym rozmachem. Ciągle zgłaszają 

się do nas zespoły, które chciałyby zagrać u nas. 

Również zespoły zagraniczne, planujące swoje 

trasy koncertowe przez Polskę – zdradzają orga-

nizatorzy. 
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Lato w pełni, jesteśmy na urlopach lub do-

piero planujemy wyjazdy i wypoczynek. Czas nieu-

błaganie goni, wszyscy żyjemy w pośpiechu, odkła-

dając wiele spraw na ten okres wakacyjny, Część  

z nas zamiast wczasów po prostu odrabia zaległości 

porządkowe w domu i swoich ogródkach. Klub mimo 

letniej przerwy nie ma urlopu. Roczny sezon pracy 

zakończył się koncertem "Witajcie wakacje" w wyko-

naniu uczestników wszystkich sekcji działających  

w naszej placówce. Było muzycznie, tanecznie, tea-

tralnie i sportowo. Wydarzenie stanowiło podsumo-

wanie rocznego programu "Edukacji Kulturalnej", 

gdzie uczestnicy poszczególnych sekcji zaprezento-

wali swoje umiejętności i osiągnięcia  

W czerwcu odbył się drugi już Cegłowski Fe-

stiwal Muzyczny o nagrodę "Złotej Sójki' Jury po 

przewodnictwem Jolanty Kowalczyk, jednogłośnie  

postanowiło przyznać Grand Prix i nagrodę w wyso-

kości 500 zł dla Klaudii Abramowicz. W tym roku 

"Sójka" odfrunęła do Warszawy. Może to dobrze. 

Niech promuje naszą Gminę w mieście stołecznym. 

Jak mówi przysłowie - do trzech razy sztuka - mamy 

nadzieję, że w przyszłorocznej edycji konkursu to 

cenne trofeum pozostanie w naszej gminie. Wręcze-

nie nagród i wyróżnień oraz podziękowań za udział 

odbędzie się w trakcie Koncertu Laureatów podczas 

XI Festynu Sójka Mazowiecka 30 lipca w Cegłowie. 

Już zapraszamy na to coroczne gminne święto.  

 
W lipcu zakończyła się Letnia Akademia Ta-

lentów – półkolonie, w których wzięło udział ponad 

pięćdziesięcioro dzieci. Program tegorocznej edycji 

był niezwykle bogaty. Były wycieczki na basen, do 

Farmy Iluzji i Gospodarstwa Agroturystycznego  

w Rososzy. Odbyły się zawody sportowe i  zgrupo-

wanie piłkarzy przed meczem z drużyną półkolonii or-

ganizowanych w Wiciejowie. Emocje sięgały zenitu. 

Naszej reprezentacji, po zaciętej walce, udało się po-

konać gości strzelając aż 8 goli. Dzieci rozwijały  

swoje talenty w ośmiu specjalnościach. Wielkim po-

wodzeniem cieszyły się animacje twórcze, zabawy  

i zajęcia taneczne, gry i podchody terenowe oraz 

Konkurs MasterChef’a w specjalności cukiernika.  

Na zakończenie Akademii odbył się Festyn 

Rodzinny w Rezerwacie Jedlina na terenie  Domu 

Pomocy Społecznej. Wójt Gminy Cegłów Marcin 

Uchman osobiście gratulował wszystkim uczestni-

kom zdobycia tak wielu umiejętności i talentów. 

W niedzielę odpustową 23 lipca  odbyły się 

"Kiczkowskie Koloryty" - drugi Festyn Rodzinny, któ-

rego gospodarzami były Sołectwa Kiczek, Parafia 

Św. Anny oraz miejscowa OSP. Organizatorzy - Klub 
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Kulturalne Zacisze, Gmina Cegłów i gospodarze, 

przygotowali bardzo atrakcyjny program dla najmłod-

szych i najstarszych. Bawiliśmy się w różnych konku-

rencjach sportowych, animacjach twórczych i wystę-

pach artystycznych. Przebojem był towarzyski mecz 

piłki nożnej pomiędzy drużynami Reprezentacji 

mieszkańców gminy z reprezentacją Urzędu Gminy. 

Odbył się też Konkurs na najlepszą potrawę regio-

nalną oraz tradycyjną przyśpiewkę ludową. Festyn 

zakończyła szalona „Zabawa na dechach”  przy 

akompaniamencie zaproszonego zespołu muzycz-

nego.  
Rozpoczęły się przygotowania do Konkursu 

"Wybory Miss Gminy Cegłów 2017". W dalszym 

ciągu czekamy na zgłoszenia kandydatek. Przypomi-

namy, że jedynymi warunkami uczestnictwa jest 

ukończenie w dniu konkursu 18 - stu lat oraz stałe 

zamieszkanie w naszej gminie. Wszyscy podziwiać 

będziemy najpiękniejsze Panie naszej gminy pod-

czas finału, który odbędzie się w trakcie Festynu 

„Sójka Mazowiecka”. Klub Kulturalne Zacisze włączył 

się też w realizację projektu pod hasłem "Lato z Ce-

głowem".  Zapraszamy do nas na atrakcyjne propo-

zycje programowe. Odbywać się będą: warsztaty wo-

kalne, i  piosenki estradowej prowadzone przez in-

struktora Annę Osmakowicz (informacje i kontakt 

pod numerem tel.662 558 164), warsztaty taneczne 

Zumba dla młodzieży i dorosłych, prowadzone przez 

instruktora Joannę Pomarańską (informacje i kontakt 

pod numerem tel. 501 020 080), zabawy muzyczne 

karaoke prowadzone przez instruktora Tadeusza 

Lempkowskiego (informacje i kontakt pod numerem 

tel.535 288 259) oraz próby zespołu Zorza, prowa-

dzone przez Jolantę Kowalczyk (informacje i kontakt 

pod numerem tel. 707 402 980). W sierpniu plano-

wane są w wybrane dni  zajęcia i zabawy świetli-

cowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 

do udziału w tych zajęciach. W dniu rocznicy Wybu-

chu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia śpiewać 

będziemy piosenki tego czasu w trakcie okoliczno-

ściowego apelu nocnego przy ognisku na terenie Ze-

społu Szkolnego w Cegłowie. Początek o godz. 

21.00. Z kolei  13 sierpnia w Rososzy odbędą się tra-

dycyjne "Dni Sera", gdzie nasz Klub prezentować bę-

dzie specjalnie przygotowany na to wydarzenie pro-

gram artystyczny oraz zabaw i animacji plenero-

wych. Sierpień będzie też czasem przygotowania 

oferty programowej Klubu na sezon 2017/18. Cze-

kamy na Państwa propozycje ciekawych warsztatów 

i wydarzeń artystycznych! 
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W tym roku po raz 11 odbędzie się w Cegłowie fe-

styn Sójka Mazowiecka – największa i najpopularniejsza 

impreza plenerowa na Mazowszu. W czym tkwi sekret suk-

cesu organizatorów? 

Nazwę zaczerpnięto od nagrodzonej wieloma na-

grodami, m.in. Oskarem Kulinarnym, lokalnej potrawy – pie-

roga wykonanego z cienko rozwałkowanego ciasta wypeł-

nionego kapustą, boczkiem lub słoniną, kaszą jaglaną  

i grzybami, a następnie zapiekanego. Skąd taki pomysł na 

nazwę? Otóż organizatorzy chcieli stworzyć imprezę, której 

celem będzie promocja lokalnych tradycji ludowych obejmu-

jących kuchnię, 

obrzędy oraz muzykę. Dlatego nazwa festynu nawiązuje do 

potrawy, która jest najbardziej charakterystyczna dla 

wschodniego Mazowsza i która stała się symbolem tutej-

szych tradycji ludowych, a dla Gminy Cegłów - lokalną 

marką. 

Na potwierdzenie tych słów, podczas festynu Sójka 

Mazowiecka, na licznych stoiskach można posmakować 

kuchni regionalnej, domowych potraw, przetworów i nalewek 

przyrządzanych według tradycyjnych receptur oraz żywności 

ekologicznej. Nigdzie indziej nie można spotkać takiego wy-

boru żywno-

ści, której 

zapach i smak pamiętamy z dzieciństwa, a dodatkowo po-

zbawiona jest ona syntetycznych dodatków. 

Wielbiciele rękodzieła mogą obejrzeć oraz zaopatrzyć 

się w biżuterię, rzeźby i obrazy bezpośrednio u ich twórców, 

a spotkać tam można prawdziwe perełki. 

Na scenie przez kilkanaście godzin trwają koncerty, 

wśród których nie brakuje zespołów i wykonawców ludowych 

z tradycyjnym instrumentarium i repertuarem. Dodatkowo, na 

stoiskach oraz wśród uczestników wydarzenia spotkać 

można członkinie kół gospodyń wiejskich, ubrane w stroje lu-

dowe, które są atrakcją same w sobie. 

Festyn Sójka Mazowiecka, oprócz promocji kul-

tury ludowej, posiada również wymiar rozrywkowy. Dla-

tego na scenie nie brakuje polskich i zagranicznych wy-

konawców muzyki popularnej. W ciągu  11 lat na ce-

głowskiej scenie przewinęli się giganci polskiej muzyki - 

zespół Wanda i Banda, Czerwone Gitary, Elektryczne 

Gitary, Halina Mlynkowa i Margaret; gwiazdy zagra-

niczne – Modern Talking Reloaded, Boney M. Imitation, 

Bad Boys Blue, oraz gwiazdy disco polo – Akcent, Boys, 

Weekend. Co nie zdarza się często, gwiazdy po swoich 

koncertach spotykają się z fanami, rozmawiają, rozdają 

autografy i robią zdjęcia. 
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Wydarzenia na scenie okraszone są wieloma konkur-

sami z cennymi nagrodami, m.in.: kulinarnymi, populary-

zującymi zdrowy styl życia oraz promującymi bezpieczeń-

stwo pracy w rolnictwie. 

Dla dzieci przygotowany jest plac zabaw i wesołe 

miasteczko, konkursy z nagrodami, animacje plastyczne, 

taneczne oraz zabawy prowadzone przez wykwalifikowa-

nych animatorów. Dorośli znajdą na placu stoiska promo-

cyjne i handlowe, stoiska z potrawami z grilla, lodami, na-

pojami i innymi słodkościami. 

 

 

Organizatorom festynu Sójka Mazowiecka 

od początku udaje się połączyć walor edukacyjny  

i rozrywkowy wydarzenia. Z każdym rokiem rozbu-

dowują program artystyczno-rozrywkowy na sce-

nie, sprowadzają wystawców z najciekawszymi 

produktami. 

Różnorodność przygotowanej oferty przy-

ciąga coraz większą publiczność, która latem zjeż-

dża się do Cegłowa nie tylko z całego Mazowsza,  

 

   ale już z całej Polski. Rozwój największego i najpopu   

  larniejszego wydarzenia plenerowego w regionie nie 

uszedł uwadze mediów ogólnopolskich, w których 

spotkać można relacje oraz zdjęcia z przebiegu fe-

stynu. 

W tym roku, oprócz rodzimych wykonawców, 

na scenie wystąpiły m.in. zespoły ludowe - zespół z 

Gminy Tarnowiec, Zespół Pieśni i Tańca Kasianiecka, 

The Postman – grający covery Beatles’ów oraz wyko-

nawcy muzyki tanecznej – zespoły Effect i Mig. 

Oprócz tego, po raz pierwszy w historii odbyły się wy-

bory Miss Gminy Cegłów. Zwyciężczynią konkursu 

została Karolina Cyranka. 
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To święto rolników, obchodzone po zakoń-

czeniu wszystkich najważniejszych prac polowych  

i zebraniu plonów, znane jest w Polsce od końca XVI 

wieku. W okresie międzywojennym zaczęto organi-

zować dożynki gminne, powiatowe i parafialne.  

      Najważniejszym elementem tych uroczystości 

są wieńce dożynkowe i bochen chleba, upieczony 

ze świeżo zebranego zboża i wniesiony przez staro-

stów dożynkowych. 

Tradycja ta obecna jest także w Gminie Ce-

głów. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat co-

rocznie święto plonów obchodzone było w innej 

miejscowości gminy: Rososz (2016), Mienia 

(2015), Skupie (2014), Kiczki (2013), Cegłów (do-

żynki powiatowe, 2012), Podciernie (2011), Pia-

seczno (2010), Pełczanka (2009), Posiadały 

(2008). 

Dożynki w gminie Cegłów pełnią rolę inte-

gracyjną dla lokalnej społeczności, ponieważ 

uczestniczą w nich wszystkie Koła Gospodyń, 

Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia oraz 

Parafie i Sołectwa. Zapraszanych jest wielu gości 

spoza terenu gminy. Wystawiane są stoiska, gdzie 

można degustować produkty regionalne i tradycyjne 

oraz zaprezentować rękodzieło. Rozstrzygane są 

konkursy na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, 

Piękną Zagrodę Wiejską i Piękny Ogród. W trakcie 

imprezy nie brakuje atrakcji dla najmłodszych, ta-

kich jak wesołe miasteczko, warsztaty plastyczne, 

malowanie buziek czy też konkursów i zabaw na 

świeżym powietrzu. Coraz częściej zdarza się, że 

organizatorzy zapewniają wyjątkowe atrakcje dla 

gości. W trakcie dożynek organizowanych w miej-

scowości Mienia wyjątkową atrakcją była zabawa na 

dechach przy ludowych dźwiękach. W Skupiu odbył 

się konkurs skoków w workach. W Cegłowie bawił 

gości zespół disco polo, a w Podcierniu zagrała or-

kiestra dęta.  

W tym roku zapraszamy na dożynki Gminne 

do Cegłowa  27 sierpnia.  



 

Obecnie w gminie Cegłów prowadzonych jest 

kilka inwestycji o dużym znaczeniu dla całej lokalnej 

społeczności.   

Największą, a jednocześnie najbardziej wycze-

kiwaną inwestycją od lat, jest realizacja budowy hali 

sportowej w Cegłowie. Na koniec czerwca stopień za-

awansowania prac to około 25%. Planowane oddanie 

hali do użytku to maj 2018 roku. Całkowity koszt reali-

zacji zadnia to ponad 7 mln zł, z czego prawie 3,5 mln 

udało się pozyskać ze środków Ministerstwa Sportu. 

Mieszkańcy gminy Cegłów będą mieli do dyspozycji 

pełnowymiarową halę sportową o wymiarach boiska 

20x40 m, salę baletową, dwie siłownie, sale do gimna-

styki korekcyjnej, saunę, 4 szatnie sportowe, zaplecze 

sanitarne i socjalne. Realizowany obiekt będzie posia-

dał wyciszenie akustyczne dla komfortu użytkowników 

oraz system nagłośnienia. System wentylacji będzie 

wspomagany gruntowym powietrznym wymiennikiem 

ciepła, który przyniesie wymierne oszczędności na 

ogrzewaniu hali zimą i obniży temperaturę latem, co 

będzie podnosiło standard obiektu. Hala będzie dys-

ponowała ponad 150 miejscami na trybunach i będzie 

przystosowana do organizacji dużych imprez sporto-

wych i kulturalnych, co zapewniają wysokie standardy 

zastosowanych zabezpieczeń bezpieczeństwa i ppoż.  

W związku z realizacją budowy hali sportowej pewne 

zmiany funkcjonalne nastąpią również w budynku 

szkolnym w Cegłowie. Powstanie dodatkowa szatnia, 

nauczyciele otrzymają większy, bardziej przestronny 

pokój nauczycielski, dla dzieci zostanie zabezpie-

czony większy gabinet pielęgniarki, szkoła zostanie 

wyposażona w dodatkową klatkę schodową, co po-

prawi komunikację, warunki bezpieczeństwa i da do-

datkową drogę ewakuacji. Zostanie przebudowany  

i ujednolicony układ zasilania szkoły w energię elek-

tryczną włącznie z przebudową stacji transformatoro-

wej. Na terenie szkolnym powstanie kilkadziesiąt 

miejsc samochodowych i kilka autobusowych. Łącznie 

zostanie utwardzone na potrzeby parkingów i ciągów 

pieszo-jezdnych około 0,5 hektara. Powstanie nowa 

bezpieczna zajezdnia dla autobusów szkolnych. Zo-

stanie uporządkowany i uregulowany system odwod-

nienia szkoły i terenu przyszkolnego. Budowany obiekt 

będzie wyposażony w rozwiązania technologiczne 

charakterystyczne dla inteligentnego obiektu użytecz-

ności publicznej. Zostanie zainstalowany monitoring, 

sieć data, oraz kontrola dostępu na zewnętrznych cią-

gach komunikacyjnych. Wszystko wskazuje na to, że 

będzie to jeden z najnowocześniejszych funkcjonalnie 

i innowacyjny architektonicznie obiekt tego typu w na-

szej okolicy.  

 

Nie mniej istotną inwestycją prowadzoną od 

grudnia 2016 r. jest rozbudowa Biblioteki Publicznej  

w Cegłowie. Po zakończeniu inwestycji biblioteka po-

większy swoją powierzchnię prawie 3 krotnie. Zostanie 

wyposażona w przestronną czytelnię, przesuwne re-

gały na książki, kącik dziecięcy. Obok biblioteki po-
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wstanie taras historyczno-dydaktyczny, którego po-

wierzchnia pozwoli na realizację imprez kulturalnych 

na kilkaset osób. 

 Dla spragnionych ciekawej lektury w zaciszu 

na „świeżym powietrzu” zaprojektowaliśmy czytelnię 

letnią. W związku z prowadzoną inwestycją zostaje 

uporządkowany teren biblioteki od strony ul. Oczki. 

Powstanie tam Aleja Wieszczów, czekająca na pra-

gnących spaceru i odpoczynku. W ciągu spacerowym 

umieszczone zostaną tablice informacyjne, ławki, la-

tarnie. Obok wypoczynku i rozwoju intelektualnego, 

zaprojektowaliśmy również miejsce dla dzieci – plac 

zabaw oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Rozbu-

dowa jest realizowana ze środków Ministerstwa Kul-

tury. Pozyskano na nią ponad 1,8 mln zł, co czyni ją 

inwestycją o najniższym wkładzie własnym, który li-

cząc wydatkowane środki, powinien nie przekroczyć 

10% całego budżetu zadania (pozostałe środki to do-

tacja 75% i wkład w postaci wartości majątku biblio-

teki). 

Zdaniem śp. dyrektor Danuty Grzegorczyk, 

która współuczestniczyła w projektowaniu nowej bi-

blioteki, będzie to najładniejszy obiekt wśród gminnych 

bibliotek, a być może i nie tylko. Obiekt na miarę XXI 

wieku. Jak na taki obiekt przystało, już od grudnia 

2017 r. - ponieważ do tego czasu planowane jest za-

kończenie i oddanie do użytkowania - będzie można 

zwrócić książki o każdej porze dnia i nocy, wykorzy-

stując nowinkę: „wrzutnię biblioteczną”. Zwiększenie 

miejsca w bibliotece zapewne przyniesie i zwiększone 

pomysły na jej funkcjonowanie, niektórzy nawet twier-

dzą, że już niedługo pojawi się dron dostarczający 

książki do domu . Zatem już wkrótce spotkamy się  

w nowoczesnym, przestronnym, o szerokim spektrum 

działalności, obiekcie biblioteczno-kulturalnym z bar-

dzo ciekawie zagospodarowanym terenem wokół. Za-

praszamy. 

Ponadto cały czas realizowane są inwestycje dro-

gowe:   

 przebudowa ul. Nowej w Cegłowie – wartość 

zadania to prawie 170 tys. 

 przebudowa drogi w Hucie Kuflewskiej (Huta 

Sachalin) przy wsparciu ze środków dawnego 
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funduszu ochrony gruntów rolnych – wartość 

ponad 270 tys. 

 przebudowa ul. Ogrodowej i Słonecznej (odci-

nek od Ogrodowej do Willowej) – ponad 500 

tys. zł  

Przygotowywane do realizacji są inwestycje (w tym 

roku zostaną ogłoszone przetargi): 

 dokończenie przebudowy Świetlicy Wiejskiej  

w Posiadałach (OSP Posiadały) – przy wspar-

ciu ze środków z PROW   

 inwestycje realizowane przez stowarzyszenia: 

- w Wiciejowie – wykonanie boiska wielofunk-

cyjnego za szkołą  

- w Pełczance – wykonanie placu zabaw  

i utwardzenia przy OSP  

Oba zadania ze wsparciem środków z PROW 

Projektujemy: 

- sieci kanalizacyjne osiedla za cmentarzem mariawic-

kim w Cegłowie  

- przebudowę ul. Leśnej w Cegłowie 

- przebudowę drogi w Tyborowie (nabór wniosków  

w ramach program rozwoju gminnej i powiatowej infra-

struktury drogowej) 

- chodnik na ul. Mickiewicza w Cegłowie 

- pełnowymiarowy stadion piłkarsko-lekkoatletyczny 

przy Zespole Szkolnym w Cegłowie 

- filię Biblioteki Publicznej w Hucie Kuflewskiej 

- wspieramy Powiat Miński w projektach przebudowy 

dróg powiatowych w Mieni i Rudniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Sławek – Ośrodek w Mieni 

zaprasza 

 wszystkich mieszkańców gminy i powiatu mińskiego,  

osadzonych i  mieszkańców Ośrodka w Mieni  na 

 

W ramach projektu odbędą się: 

 dwudniowe artystyczne warsztaty integracyjne skierowane do mieszkańców z grup 

szczególnie narażonych na wykluczenie 

 całodniowy , podczas którego zaprezentują się zespoły muzyczne 

i teatralne osadzonych z różnych jednostek w Polsce oraz zespoły ludowe działające na 

terenie Powiatu Mińskiego. 

Projekt ma  na celu budowanie spójności i poczucia wspólnoty poprzez działania 

bezpośrednio w i na rzecz środowiska lokalnego w miejscowości Mienia. Realizowany jest 

dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
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Od lat władze naszej gminy bardzo mocno 

stawiają na sport. Wspierane są wszelkie inicja-

tywy związane z rozwojem fizycznym dzieci, mło-

dzieży i dorosłych, podejmowane przez szkołę, 

stowarzyszenia i kluby sportowe. Kolejne edycje 

cyklicznych imprez sportowych budzą coraz więk-

sze zainteresowanie zarówno wśród mieszkań-

ców gminy, jak i ludzi spoza niej. Najpopularniej-

sze dyscypliny to piłka nożna, biegi, ale także siat-

kówka i piłka ręczna. Samorząd gminny i rady so-

łeckie inwestują w obiekty małej architektury, si-

łownie i place zabaw, aby wspomóc aktywność  

fizyczną i zdrowy styl życia mieszkańców.   

Przy Zespole Szkolnym usytuowane jest 

boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012”. W skład kom-

pleksu wchodzi: oświetlone, piłkarskie boisko 

ze sztucznej trawy, boisko z nawierzchni kauczu-

kowej służące do gry w koszykówkę, siatkówkę 

i tenisa ziemnego oraz  zaplecze sanitarne. Na 

maj 2018 r. planowane jest oddanie do użytku hali 

sportowej. Dzieci mogą obecnie korzystać z pla-

ców zabaw przy szkole i w Parku Pięciu Zmysłów. 

Już niebawem zostanie oddany do użytku plac za-

baw i siłownia zewnętrzna przy Bibliotece Gmin-

nej. Na wiosnę 2018 r. planowane jest otwarcie 

hali sportowej.  

Z funduszy wiejskich oraz środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich udało się stworzyć 
wiele miejsc rekreacyjnych we wsiach. W ten spo-
sób w miejscowości Rudnik utworzono centrum 
rekreacji dla mieszkańców i turystów, w ramach 
którego działa siłownia fitness, plac zabaw dla 
dzieci. Są też estetyczne ławeczki, piaskownica 
oraz stojaki na rowery i wiata. Podobnie inwesty-
cje z funduszy sołeckich, a także dzięki wsparciu 
środków zewnętrznych utworzono: 

 w Kiczkach pierwszych: boisko zielone  
i poliuretanowe oraz plac zabaw wokół 
Domu Ludowego,  

 w Podcierniu: boisko przy Wiosce Kulinar-
nej  

 w Rososzy: siłownia zewnętrzna i plac za-
baw  

 w Mieni: siłownia zewnętrzna i plac zabaw  

Miejscowe kluby sportowe od 2014 r. działają 

w ramach Stowarzyszenia „Nowa Jutrzenka Ce-

głów”. Należą do niego: drużyna piłki nożnej se-

niorów i dwie drużyny piłki nożnej juniorów rocznik 

2005/2007 i 2008/2010.  

W ostatnim sezonie w szeregach klubu nastą-

piły zmiany kadrowe, a jednocześnie duży nacisk 

położono na szkolenie młodzieży. Obecnie pra-

cuje 3 trenerów z uprawnieniami UEFA B regular-

nie podnosząc swoje kwalifikacje poprzez udział 

w kursach doskonalących i kursokonferencjach 

metodycznych. Grupy drużyn młodzieżowych li-

czą około 55 zawodników, zaś drużyna seniorska 

składa się z około 20 zawodników.  

 

Klub Jutrzenka Ce-

głów swoją historią 

sięga 1936 r. Dwu-

krotnie występował 

na poziomie IV ligi. 

Obecnie – po wcze-

śniejszym spadku – 
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awansował do rozgrywek A-klasy. W sezonie 

2016/2017 funkcję szkoleniowca objął – po rezy-

gnacji Michała Wadasa - Sławomir Słodownik, 

który z każdym meczem i treningiem czuł się co-

raz pewniej w tej roli, co doprowadziło drużynę do 

upragnionego awansu i szybkiego powrotu do A-

klasy. Michał pozostał w klubie jako zawodnik i 

jest najlepszym strzelcem drużyny  

w tym sezonie.  

 Rundę jesienną Jutrzenka zakończyła na 

trzecim miejscu w grupie, z perspektywą, że po-

zostałe mecze będą grać na wyjeździe. Zima to 

były intensywne treningi na sali oraz szkolnym ko-

rytarzu. Pierwszy wiosenny wyjazd: do Kotunia  

i trudny mecz z tamtejszą Iskrą znajdującą się na 

4 miejscu w tabeli.  

Z jaskini Lwa przywieźli 3 cenne punkty! Począt-

kowy sukces dodał wszystkim wiary i otuchy. Ko-

lejne mecze to kolejne punkty (z jedną porażką) i 

ten kluczowy najtrudniejszy: z Liwią Łochów, za-

kończony wynikiem 1:0 dla Jutrzenki po bramce 

Rafała Dudy! Potem już pewni swego zwyciężali 

w każdym meczu. Dwie kolejki przed końcem wy-

sokim zwycięstwem z Starąwsią przypieczętowali 

awans. Ostatni mecz sezonu to było prawdziwe 

święto dla naszej gminy. Na boisko zostali wypro-

wadzeni przez młodszych kolegów z drużyn mło-

dzieżowych, na trybunach wspaniałą oprawę za-

pewnili kibice, i tylko drużynie zabrakło skutecz-

ności, aby ten dzień był idealnym zakończeniem  

sezonu.  

Sezon 2016/2017 zakończyli na drugim 

miejscu premiowanym awansem do A-klasy. Jak 

mówią zawodnicy: „to była trudna kampania, ale 

dzięki temu finalny sukces smakuje dużo lepiej. 

Po tym sezonie jesteśmy drużyną z najlepszą de-

fensywą tracąc tylko 20 bramek, co daje średnią 

poniżej 1 bramki na mecz. Żadna inna drużyna nie 

może pochwalić się takim wynikiem. Duża za-

sługa w tym naszego bloku defensywnego i Ka-

mila Zawadki, który w kluczowych momentach 

bronił bardzo pewnie i spokojnie.” 

 Cichym bohaterem klubu Jutrzenka, w tym 

drużyn młodzieżowych, jest jego prezes Przemy-

sław Kaczorek. Wszyscy widzą co się dzieje na 

boisku i wokoło niego, jednak nikt nie zdaje sobie 

sprawy ile czasu i poświęcenia wymaga „prowa-

dzenie” stowarzyszenia i trzech drużyn. Tym 

większe brawa i podziękowania dla Przemka, 

który potrafi znaleźć chwilę w życiu prywatnym  

i pomóc w funkcjonowaniu klubów.  
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 Zawodnicy klubu Jutrzenka dziękują rów-

nież samorządowi Gminy Cegłów na czele z Wój-

tem Marcinem Uchmanem za wsparcie i współ-

pracę: „Staramy się jak najlepiej promować sport 

w naszej gminie, jak również naszą gminę po-

przez sport. Podziękowania należą się też firmie 

BAGS, która na każdy mecz dowozi nas wygod-

nymi autobusami, a kierowcy ciągle nie mają nas 

dosyć. No i nasi kibice… bez nich to wszystko nie 

miałoby sensu. To Oni dają nam motywację, siłę  

i chęć do walki na boisku! Liczymy na jeszcze 

większą frekwencję w nadchodzącym sezonie  

i już teraz zapraszamy wszystkich na nasze me-

cze w niedzielne popołudnia!”  

 

Obecnie w klubie działa 2 drużyny młodzieżowe  

z roczników  2005-2007 oraz 2008-2010, z któ-

rych planowane jest utworzenie 3 drużyny mło-

dzieżowej. 

Sezon 2016/17 był pierwszym pełnym sezonem 

dla chłopców z rocznika 2008-2010. Chłopcy po 

raz pierwszy brali udział w ligowych rozgrywkach 

i na przełomie całego sezonu zrobili bardzo duży 

postęp za co serdecznie im gratulujemy. Mali za-

wodnicy szybko wyciągali wnioski z błędów jakie 

popełniali i, co najważniejsze, skutecznie korygo-

wali je w trakcie gry. Dobrze radzili sobie z presją 

i własnymi słabościami zarówno w grze o stawkę 

jak i na treningach. Wspomniany postęp nie byłby 

możliwy bez systematyczności i zaangażowania 

na treningach, a bez wątpienia w ostatnich mie-

siącach nie zabrakło ani jednego ani drugiego. 

Wielka w tym zasługa również rodziców, którzy 

mimo wielu przeciwności i wyrzeczeń, regularnie 

wożą chłopaków na treningi.  Na wysokości zada-

nia stanął też klub, na czele z prezesem Przem-

kiem Kaczorkiem. Dzięki wsparciu Stowarzysze-

nia „Jutrzenka” 

chłopcy mogli 

brać udział w 

wielu bardzo 

mocno obsadzo-

nych turniejach, 

co bez dwóch 

zdań przyczynia 

się do podniesie-

nia poziomu  

sportowego. Od 

września chłopcy 

będą trenować 

prawdopodobnie 

w trzech kategoriach wiekowych, gdyż jest spore 

zainteresowanie rodziców chłopców z rocznika 

2011/2012, których już dziś serdecznie zapra-

szamy na treningi. Wakacje to obóz sportowy, 

który będzie zamykał cały sezon. Od sierpnia ru-

szają przygotowania do kolejnego sezonu: 

2017/18, w którym do rozgrywek zostaną zgło-

szone dwie drużyny. Opiekunowie drużyny mają 

nadzieję, że nadchodzący sezon będzie równie 

udany, a rodzice i klub wykażą się wsparciem  

i cierpliwością tak, jak to miało miejsce w tym 

roku.  

Od 1999 r. działa także Stowarzyszenie 

„Uczniowski Klub Sportowy Jutrzenka Junior”, 

które zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży  

z miejscowego Zespołu Szkolnego. Należy do 

niego 

Cheerleaderki zespołu 

 "Jutrzenka juniorzy") 
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, która 

jest jedną z najbardziej utytułowa-

nych drużyn sportowych w naszej 

gminie. Działa od 1993 r. pod 

opieką nauczycieli WF: Zofii Wójcik 

i Stanisława Wójcika. W najlepszym 

momencie (roczniki 1993 -96) klub był klasyfiko-

wany ok. 26 miejsca w Polsce w szkoleniu mło-

dzieżowym w piłce ręcznej. Dwukrotnie zawod-

niczki UKS zdobywały brązowe medale Mazo-

wieckich Mistrzostwach klubowych i szkolnych. 

Obecnie, po zespołach z roczników: 2004, 

2006 i 2007 treningi rozpoczyna grupa dziewczy-

nek urodzonych w 2008 roku. Oprócz rozgrywek 

ligowych dziewczęta biorą udział w turniejach 

ogólnopolskich,  

a nawet w turnieju międzynarodowym (Międzyna-

rodowy Turniej Piłki Ręcznej w Kraśniku, wrzesień 

2016)Sezon 2016/2017 zakończyły II miejscem 

w grupie i 11 miejscem na Mazowszu w rocz-

niku 2004 w lidze wojewódzkiej dziewcząt z rocz-

nika 2004.  

 

Ponadto do sukcesów drużyny należało: 

 I miejsce i awans do finału wojewódzkiego 

w Międzypowiatowych Igrzyskach Mło-

dzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej 

(marzec 2017) 

 V miejsce (wśród 26 zespołów) w XII Ogól-

nopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Łu-

kowie (marzec/kwiecień 2017) 

 Udział w XIII Ogólnopolskim Turniej Piłki 

Ręcznej o Puchar Przyjaciół Piłki Ręcz-

nej  

w Winnicy, był to jednocześnie pierwszy 

turniej trzydniowy dla rocznika 2006 i 2007. 

 VI Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej  

w Nowej Karczmie (czerwiec 2017). 

 V miejsce w kat. Szkół podstawowych pod-

czas XIX Mazowieckich Igrzysk Mło-

dzieży szkolnej (Ostrołęka, maj 2017).  

W Ostrołęce spotkało się 8 mistrzów regio-

nów (odpowiednik byłych województw). 

Nasza szkoła reprezentowała region sie-

dlecki.  Zostaliśmy piątą szkołą podsta-

wową na Mazowszu, a byliśmy jedyną 

szkołą wiejską w tym doborowym towarzy-

stwie.  

 

 

Od 2000 roku istnieje w Cegłowie również dru-

żyna piłki siatkowej Jutrzenka Cegłów, która od 

kilku lat startuje w Powiatowej Lidze Siatkówki 

Mińsk Mazowiecki. Po zakończeniu sezonu 

2015/2016 Jutrzenka zakwalifikowała się do 

pierwszej ligi powiatowej i obecnie utrzymuje się 

w niej. Chociaż są to amatorzy-pasjonaci, którzy 

grają na wła-

sny koszt, 

przez wszyst-

kie lata działal-

ności mogli li-

czyć na wspar-

cie Urzędu 

Gminy oraz 

firmy BAGS.  
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W naszej gminie organizowanych jest sze-

reg cyklicznych imprez, które już na stałe weszły 

do kalendarza sportowego. 

Stałym punktem sportowych tradycji Ce-

głowa jest Memoriał im. Marka Spodara - im-

preza organizowana od 2007 r. (w tym roku  

w wakacje odbędzie się już XI edycja) upamiętnia-

jąca zmarłego tragicznie Marka Spodara - „Ma-

ryla”- piłkarza „Jutrzenki Cegłów”, długoletniego 

kapitana drużyny „Jutrzenki Junior Cegłów”. Me-

moriał organizowany jest przez rodziców Marka 

oraz jego przyjaciół z Jutrzenki Cegłów. To dzięki 

nim memoriał znany jest z niepowtarzalnej atmos-

fery, wpływającej doskonale na integrację zawod-

ników i wszystkich uczestników, którzy niezmien-

nie co rok przybywają tu, aby spotkać się ze zna-

jomymi i powspominać Maryla.  

W czerwcu odbywa się Turniej o Puchar 

Wójta Gminy Cegłów. Jest to turniej piłki nożnej 

organizowany od 2012 r. z inicjatywy Wójta Mar-

cina Uchmana. W tegorocznej, szóstej edycji, po 

raz pierwszy zawody rozegrano w trzech katego-

riach wiekowych. Łącznie startowało 19 drużyn,  

a zwycięzcami zostali: 

 w kat. 2008-2010: UKS Dąbrówka z Miń-

ska Mazowieckiego 

 w kat. 2005-2007: Jutrzenka III z Cegłowa 

 w kat. OPEN: zespół Vixa 

Ogromne zainteresowanie wśród kibiców rywali-

zacja młodych zawodników, a Gmina Cegłów już 

planuje kolejne imprezy sportowe zarówno dla 

dzieci, jak i dla dorosłych.  

Sportową tradycją w Cegłowie stało się już biega-

nie, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Biegacz 

Cegłów.  Stowarzyszenie to powstało 2012 r. aby 

wspierać kulturę fizyczną, a w szczególności wła-

śnie popularyzować biegi w Gminie Cegłów. Przy 

wsparciu samorządu gminnego, zajmuje się z po-

wodzeniem organizacją corocznych imprez jak 

Cegłowski Bieg Niepodległości, na dystansie 

11 kilometrów, i Majówka z Biegami o Puchar 

Wójta Gminy Cegłów (6 km). Ściągają one coraz 

większą liczbę zainteresowanych, zarówno 

mieszkańców gminy, jak i biegaczy spoza niej.   

W 2016 r., w V Biegu Niepodległości wystartowało 

106 biegaczy z całego Mazowsza. W tegorocznej 

V Majówce wzięło udział 83 biegaczy.  
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C3R – czyli „Cegłowski Rodzinny Rajd Rowe-

rowy” – swój początek miał w 2014 roku. Trasy 

rajdu prowadzą w dużej mierze przez lasy na te-

renie Gminy Cegłów, co - w połączeniu z porą,  

w której jest organizowany - pozwala podziwiać 

piękne ,,Barwy Jesieni” – bo tak brzmi hasło im-

prezy.  Rajd ma na celu promocję walorów kra-

jobrazowych Gminy Cegłów, propagowanie za-

sad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, 

a przede wszystkim integrację rodzin poprzez 

aktywne formy wypoczynku. W roku bieżącym 

planowana jest już IV edycja cegłowskiego 

rajdu.   

 

 

Wspomnienie 

W piątek 29 czerwca 2017 roku zmarła doktor Maria Łupierz - lekarz i wieloletni kierownik 

Ośrodka Zdrowia w Cegłowie, związana z naszą gminą przez 60 lat - całe swoje zawodowe życie.  

Śp. Doktor Maria Łupierz urodziła się w 1927 roku w Woli Rafałowskiej. W czasie II wojny świa-

towej była sanitariuszką w Wojskowej Służbie Kobiet. Jako żołnierz Armii Krajowej Ośrodka IV miała 

stopień starszego sierżanta i działała pod pseudonimem „Pantera”. Po wojnie otrzymała stopień po-

rucznika. 

W 1947 roku ukończyła Liceum Ogólnokształ-

cące w Mrozach, a następnie Akademię Medyczną w 

Warszawie. Swoją pierwszą stałą pracę podjęła w 

Ośrodku Zdrowia w Cegłowie w 1957 roku i od tej 

pory związała się dożywotnio z naszą gminą. Do 

1982 roku była kierownikiem ośrodka zdrowia, a po 

przejściu na emeryturę, od 1987 do 2010 roku, pra-

cowała tam na niepełnym etacie. Po odejściu z pracy 

dalej prowadziła praktykę lekarską. Zawsze znaleźli 

się pacjenci, którzy potrzebowali Jej wiedzy i do-

świadczenia.  

Bo taka właśnie była doktor Maria Łupierz. Była znanym i cenionym internistą. Niezwykle sku-

tecznym i dobrym diagnostą, dzięki własnej zawodowej intuicji, ale również dlatego, że chętnie korzy-

stała z wiedzy i doświadczenia praktykujących profesorów medycyny. Wierzyła w medycynę trady-

cyjną, ale nie stroniła też od jej współczesnych osiągnięć. Dzięki doskonałej pamięci i szerokim hory-

zontom myślowym do końca śledziła i stosowała nowinki medyczne. 

Medycyna i pomoc potrzebującym - to było życie i misja doktor Marii Łupierz. Tej pomocy i po-
rady - zawodowej, a często i życiowej - nikomu nie odmówiła. Dla wszystkich miała otwarte serce.  

Doktor Łupierz spoczęła w grobie rodzinnym na cmentarzu  parafialnym w Mrozach.
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